
CONTAGEM PAGA
SALARIOS EM DIA
Neste momento de crise econômica, quando muitas pessoas estão perdendo o emprego, 

a Prefeitura de Contagem trabalha para garantir o pagamento dos salários dos servi-

dores em dia e do 13º integral, destoando de outros municípios que infelizmente não têm 

conseguido fazer o mesmo. Dentro das condições financeiras, a prefeitura apresentou 

propostas de recomposição salarial e outros benefícios para a EDUCAÇÃO.  
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Prefeitura mantém diálogo permanente com a Educação
Com a crise, prefeitura toma medidas de contenção

Na mesa de negociação com o Sind-UTE, o atu-
al governo apresentou a situação orçamentá-

ria do município e as providências para melhorar 
essa situação. Como na casa da gente, quando o 
orçamento aperta temos que reduzir os gastos, a 
prefeitura teve que rever os gastos do município 
e criou mecanismos para melhorar a arrecadação 
municipal, controlar a dívida herdada e regularizar 
as contas públicas.

Fundo Previdenciário
A mesma preocupação que a prefeitura tem com os 
educadores, também tem com os servidores em ati-
vidade e os aposentados. Diante do défi cit  encontra-
do no Fundo Previdenciário dos Servidores  em 2013, a 
prefeitura passou a contribuir com uma alíquota de 
22%, substituindo a anterior de 11%. Nesse sentido, a 
prefeitura depositou entre, 2013 e 2015, um total de 
R$ 82 milhões para o fundo. Para 2016, este depósito 
será de R$ 59 milhões, o que representa um impacto 
de 10% na folha de pagamento.

REDUÇÃO DOS GASTOS:
Corte de R$ 72 milhões nas despesas da prefeitura;

Corte em 10% do salário do prefeito, vice-prefei-
to, secretários municipais e servidores comissio-
nados, exceto os cargos em comissão de diretor 
de escola, assistente I e conselheiros tutelares;

Reformas administrativas, com a extinção de 50 
cargos em comissão;

Redução dos contratos com prestadores de ser-
viços, aluguéis, terceirizados e da frota de veí-
culos da prefeitura;

Despesas com pessoal e LRF
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) limita os gas-
tos do governo com os salários dos servidores em 
51,3% da Receita Corrente Líquida. Entre 2010 e 2015, 
as despesas com pessoal da Educação cresceram de 
R$ 149,6 milhões/ano para R$ 251,3 milhões/ano, um 
aumento de 67,9%, em cinco anos, na folha. 

Sempre pautada no respeito à luta dos trabalhadores, 

a prefeitura está de portas abertas para o diálogo 

com seus servidores, por meio da Câmara Perma-

nente de Negociação, implantada no município des-

de 2013. Em 2016, já foram realizadas dez reuniões, 

sendo as reuniões ordinárias realizadas todos os meses. 

DIÁLOGO
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Prefeitura cumpre compromissos com a Educação
Professores em início de carreira têm maior salário da RMBH

Mesmo diante da crise econômica, o atual 
governo está atento às necessidades de 

reposição das perdas salariais dos servido-
res. A Prefeitura de Contagem já paga o 
maior salário da Região Metropolitana de BH 
para os professores em início de carreira. Hoje, 
eles recebem R$ 2.178,38, por uma jornada 
de trabalho semanal de 22 horas e 30 minutos.

MAIORES SALÁRIOS DA  GRANDE BH

CONTAGEM

BELO HORIZONTE

BETIM

R$ 2.178,38

R$ 2.144, 53

R$ 1.351,48
Professor PIL

Recomposição Salarial
Além de pagar os salários dos servidores em dia,  a prefeitura realizou a recomposição salarial dos profi ssionais 
da Educação 2013 em  7,16%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Em 2014,  a recom-
posição foi de 6,82%. Em 2015, a prefeitura cumpriu o compromisso com o Sind-UTE e concedeu o aumento de 
progressão da carreira de 1,4% para 2%, benefi ciando 2.300 profi ssionais das escolas municipais e da Funec. Com 
a medida, houve um impacto de, aproximadamente, R$ 9 milhões na folha de pagamento.

2013
7,16
(INPC)

6,82%
(INPC)

2% na 
progressão 
da carreira

2014

2015

A pequena parcela de professores que ingressou na 

Rede Municipal de Ensino, quando ainda não era exigi-

do curso superior, também foi contemplada com reajuste 

salarial, de mais de 30%. O salário-base desses profis-

sionais, ou seja, sem os benefícios da progressão da carrei-

ra, subiu de R$1.615,00 para R$ 1.917,78.
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A remuneração dos servidores inclui, além do 

salário de ingresso, vale-transporte, vale-refeição, 

quinquênio e aumento por progressão na carreira.

PREFEITURA VALORIZA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

ALÉM DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, VÁRIOS OUTROS BENEFÍCIOS FORAM CONCEDIDOS 
PARA A CATEGORIA. VEJA ABAIXO: 

Redução da jornada de trabalho dos servidores do quadro administrativo da Educação, passando 
de 40h para 30h semanais;

Contratação de 1.294 servidores aprovados em concurso público para trabalharem nas escolas 
municipais, entre professores e profi ssionais da educação;

Revisão do Plano de Cargos e Salários;

Implantação do plano odontológico para servidores e seus dependentes;

Aumento no valor do vale-alimentação para R$ 200,00, beneficiando 1.338 profissionais da Educação;

Aumento do salário do profi ssional de Educação Infantil, com acréscimo de 30%;

Regulamentação da flexibilização da jornada (dobra), com acréscimos financeiros na aposentadoria;

Realização das conferências municipais de Educação, após oito anos de interrupção do diálogo 
com os servidores;

Implantação do Programa de Formação Continuada, com treinamentos para mais de 4 mil edu-
cadores. Agora, o governo aguarda contraproposta do Sind-UTE para realizar ajustes ao formato 
da capacitação.
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Governo apresenta propostas para educadores
Prefeitura enviará Projeto de Lei à Câmara Municipal em dez dias

No  intuito de dar respostas rápidas aos 
anseios dos servidores da Educação, 

a Prefeitura de Contagem apresentou 
no último dia 26 de abril, as seguintes 
propostas para a categoria:

REPOSIÇÃO DAS AULAS NAS    
ESCOLAS MUNICIPAIS
A prefeitura assume o compromisso com a popula-
ção de Contagem  de repor as aulas nas escolas mu-
nicipais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), que rege a área de ensino no Brasil.
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A recomposição de maio/14 a abril/15 e maio /15 
a abril/16, no valor de 19,7%, em quatro parcelas 
anuais iguais a partir de maio/17 sem prejuízo da ne-
gociação referente ao período de maio/16 a abril/17;

Alteração do padrão do PCCV para 2,5% a partir de 
janeiro/17; 

Transformação dos cargos de Função Administrativa 
nível médio em cargo técnico, após estudos jurídicos 
e administrativos que garantam que não haverá im-
pacto orçamentário momentâneo nem futuro;

Conceder o Cartão Alimentação aos professores que 
possuem dois cargos;

Intermediar, junto à concessionária de transporte co-
letivo, as negociações para a ampliação de quadro de 
horários das linhas existentes ou criação de nova linha 
para atender aos professores que trabalham na região 
de Nova Contagem, para solução em até 60 dias;

Reajuste salarial dos Professores PEB-I, nível 1, para 
atender à Lei do Piso Nacional da Educação;

Enviar Projeto de Lei concedendo licença paternidade 
de 20 dias, no prazo de dez dias;

Rever o corte do ponto dos dias paralisados após o 
fi m do movimento grevista;

Enviar proposta de Lei concedendo licença ao 
corpo docente para a realização de mestrado 
e doutorado, no prazo de dez dias;

Estudos no prazo máximo de 30 dias, so-
bre a redução da jornada dos servidores 
do quadro administrativo de 30 horas para 
25 horas;

Estudo, em 30 dias, do impacto fi nanceiro, 
visando a garantia de lanche para professo-
res e demais servidores.

Governo solicita ao Sind-UTE que reconsidere posição de greve em 
prol de toda a comunidade escolar
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A prefeitura investe por ano, aproximadamente, R$ 300 milhões 
na Educação, incluindo a Funec, o que equivale 26% da arreca-

dação do município. Desse total, 75% são de recursos da prefeitura e 
25% do governo federal. Para cada um dos 56 mil alunos matriculados 
nas escolas municipais, a prefeitura investe R$ 5 mil por ano. Esse 
valor inclui o pagamento de servidores, reforma de escolas, abertura de 
novas escolas, merenda escolar, kit escolar, investimentos na segurança 
dos alunos e profi ssionais da rede, dentre outros.
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Investimento de R$ 300 milhões na Educação
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A educação de Contagem está acima da mé-
dia nacional e estadual, além de ser uma das 
melhores da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Com a reabertura da Funec, alunos 
estão entrando direto para as universidades e 
a Funec foi a primeira colocada no Enem/2014 
entre as escolas públicas de Minas Gerais.

A prefeitura realizou reformas em 40 esco-
las municipais; 

A prefeitura inaugurou a primeira universi-
dade gratuita de Contagem, a Uaitec;
 
A prefeitura ampliou a Educação Inclusiva, 
com atendimentos a mais de 1.300 alunos.

A prefeitura reabriu a Funec e mantém 
14 unidades, com mais de 5 mil alunos nos 
cursos médio, técnico e profi ssionalizante; 

Desde 2013, a prefeitura já inaugurou nove 
Cemeis, abrindo 1.350 novas vagas para 
alunos de zero a 5 anos; 
A prefeitura entregou 60 mil kits escolares 
de boa qualidade para os alunos das esco-
las municipais e da Funec; 

A prefeitura instalou 685 câmeras de vigi-
lância eletrônica ns escolas municipais; 

A prefeitura oferece alimentação gratuita 
para 13 mil alunos das escolas municipais e 
creches conveniadas;
 
A prefeitura está construindo mais duas 
novas escolas municipais, abrindo 1.800 
novas vagas para o ensino fundamental;

BOM DESEMPENHO NO ENEM

R$ 22 
milhões

FNDE (União)

R$ 50
milhões
Fundeb 
(líquido)

R$ 230 
milhões

Aplicações
do Tesouro
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