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O governo municipal trabalha muito para tornar Contagem uma das 
melhores cidades do Estado de Minas para se viver. Para isso, vem 
fomentando o desenvolvimento econômico, urbano e social, com 
programas e entregas que estão mudando a realidade do municí-
pio. A prefeitura investe mais de R$ 1 bilhão em obras, programas 
e serviços, que fazem parte do Programa de Metas e Resultados, 
Contagem Faz. São ações que estão transformando Contagem e 
ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. A prefeitu-
ra sabe que ainda há muito para se fazer, mas os esforços destas 
ações já podem ser colhidos. Hoje, Contagem está entre as 50 me-
lhores cidades do Brasil para se viver, segundo pesquisa realizada 
pela Delta Economics e Finance.  Nas páginas seguintes, temos 
bons exemplos do nosso compromisso com os contagenses.
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PARTICIPAÇÃO
POPULAR
E TRANSPARÊNCIA
Democracia, participação popular e transparência. 
Desde 2013, foram criados projetos inovadores para 
ouvir de perto as pessoas e definir as prioridades para 
a cidade. Em 2015, Contagem foi a primeira colocada 
entre os municípios de Minas no ranking da transparên-
cia, realizado pela Controladoria-geral da União (CGU).
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1. PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

•	 Participação de mais de 15 mil pessoas 
nas audiências públicas;

•	 2.423 sugestões incorporadas ao Plano 
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
2014-2017.

2. GABINETE ITINERANTE

•	 25 audiências públicas;

•	 Participação de mais de 5 mil pessoas.

3. CARAVANA DA PARTICIPAÇÃO

•	 32 obras visitadas, com participação de 
2.500 pessoas.

4. CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

•	 57 conferências;

•	 Participação de mais de 7.600 pessoas.

Contagem possui sete ferramentas de partiCipação popular:

5. ESCOLA DA CIDADANIA

•	 Implantação da Escola da Cidadania 
“Osvaldo Orlando da Costa”;

•	 Capacitação de 1.629 pessoas.

6. CONSELHOS MUNICIPAIS

•	 Posse de 17 conselhos municipais 
desde 2013.

7. OUVIDORIAS

•	 Duas ouvidorias municipais: 

 Ouvidoria geral do município   
 (0800-0313188/3398-4894); 

 Ouvidoria da Saúde (0800-2832947).
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CONTAGEM FAZ:
MAIS DE R$ 1 bIlhão
EM InvEStIMEntoS
As 2.423 propostas apresentadas durante o Planejamento 
Participativo foram incluídas no Programa de Metas e Re-
sultados, Contagem Faz, garantindo mais investimentos 
para a cidade.
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•	 Mais de R$ 1 bilhão de investimentos;

•	 113 obras concluídas;

•	 26 obras em projeto e licitação;

•	 44 obras em execução;

•	 30 programas sociais em andamento;

•	 19 serviços (limpeza, conservação, 
manutenção e regulação urbana) em 
execução;

•	 Acompanhamento em tempo real das 
obras por meio de um moderno sistema 
de gestão.

programa de metas e resultados, #Contagem faZ
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MAIS SAÚDE,
DIREITO
DE TODOS
Contagem  investe 29,6 % da receita própria 
na Saúde, quase o dobro do que é determina-
do por lei. A administração municipal contratou 
mais médicos, já inaugurou oito novas unida-
des de saúde e entregou a nova Maternidade 
Municipal e a nova UPA JK, com instalações 
modernas e profissionais para o atendimento.
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•	 Mais de 600 médicos contratados, desde 2013;

•	 Entrega da Nova Maternidade Municipal;

•	 Entrega da nova UPA JK;

•	 8 unidades de saúde já entregues, além de quatro reformadas e outras quatro em construção;

•	 Implantação de 14 novos consultórios odontológicos nas unidades de saúde;

•	 Inauguração do Centro de Consultas Especializadas, na Ressaca;

•	 Mais 60 novos leitos para internação no Hospital Municipal;

•	 Realização de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal e mais nove leitos de CTI;

•	 Inauguração da Casa de Apoio à Gestante e Puérpera;

•	 Quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) e ampliações dos leitos especializados para 
pacientes da saúde mental.

•	 Ampliação dos postos de coleta de exames laboratoriais;

•	 Distribuição de 377 tipos medicamentos gratuitos, beneficiando 140 mil pessoas por mês;

•	 Várias ações conjuntas para o combate à dengue, chikungunya e zika vírus.

melHorias na saÚde
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EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
Atendendo solicitações dos contagenses, 
já em 2013, a prefeitura reabriu as unida-
des da Funec, que contam com 14 unida-
des em funcionamento. Foram ampliados 
os investimentos na Educação Infantil, Edu-
cação Inclusiva, no ensino fundamental e 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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•	 Reabertura das unidades da Funec, beneficiando mais de 3 mil jovens;

•	 Elaboração dos planos municipais de Educação e do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca;

•	 Entrega de nove Centros de Educação Infantil (Cemeis): 1.350 novas vagas para o ensino infantil;

•	 Garantia de vagas nas escolas municipais para todas as crianças de 4 e 5 anos;

•	 Construção de duas novas escolas municipais no Petrolândia: 1.800 novas vagas para o ensino 
fundamental;

•	 Implantação do Programa de Formação Continuada: 4 mil professores capacitados;

•	 Implantação dos articuladores comunitários: visitas domiciliares aos alunos das escolas 
municipais;

•	 Segurança nas escolas: 685 câmeras do “Olho Vivo” e alarmes implantadas nas escolas 
municipais;

•	 Merenda escolar gratuita: 53 mil alunos beneficiados, incluindo as creches conveniadas;

•	 60 mil kits escolares de qualidade para alunos das escolas municipais e da Funec;

•	 Valorização: Contagem é a primeira cidade de Minas a pagar o piso nacional para professores. É o 
município da Grande BH que paga o maior piso salarial para os profissionais da educação básica.

•	 Redução da jornada de trabalho do quadro administrativo da educação de 40 para 30 horas.

eduCação em primeiro lugar
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CUIDAR DAS
PESSOAS
Pela primeira vez, a cidade conta com restau-
rantes populares, com a inauguração dos res-
taurantes do Eldorado e da Ressaca. Mais um 
está em construção em Nova Contagem e outro 
em projeto para região do Petrolândia. Mais de  
60 mil pessoas também são beneficiadas com 
programas e serviços sociais.
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•	 Dois restaurantes populares: Eldorado e Ressaca. O terceiro já está 
em construção, na região de Nova Contagem, e o quarto está em 
licitação para região do Petrolândia; 

•	 Mais de 3 mil novas moradias. 238 já foram entregues nas regiões do 
Industrial e Petrolândia. Pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida” serão 
construídos 3.124 apartamentos, em Nova Contagem e no Nacional; 

•	 Obras de contenção em 23 vilas e aglomerados, beneficiando mais de 
9 mil moradores de áreas de risco;

•	 Mais dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS);

•	 60 mil pessoas beneficiadas com os serviços do Cras, Creas, Bolsa 
Família, Segurança Alimentar, Economia Solidária, Vida Saudável, 
dentre outros;

•	 Inauguração da Primeira Casa de Passagem Feminina;

•	 Ampliação do  Programa Economia Solidária de 9 para 276 
empreendimentos, gerando renda para 830 pessoas;

•	 Implantação do Projeto de Aquicultura, beneficiando 50 produtores de 
peixes em tanques ou viveiros;

•	 Ampliação do atendimento ao morador em situação de rua, 
beneficiando cerca de 5 mil pessoas por ano.
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R$ 220 
MILHÕES PARA 
A MOBILIDADE 
URBANA
As boas relações da prefeitura com os governos estadual e 
federal garantiram investimentos de R$ 220 milhões para a 
execução do maior conjunto de obras viárias das últimas dé-
cadas. São construções de trincheiras, viadutos, novos corre-
dores, novos terminais de ônibus e reformas de avenidas, que 
vão preparar Contagem para o futuro.



26 27

•	 Trincheira do Itaú (entrega em agosto) e Tricheira da BR-381 (em projeto);

•	 Viadutos: Petrolândia; Américas e Teleférico (obras já iniciadas);

•	 Estação do Petrolândia (obras já iniciadas);

•	 Estação da Ressaca (em licitação);

•	 Estação Rio Nilo (já entregue);

•	 Implantação dos corredores: Ressaca-Petrolândia e Leste-Oeste (em licitação);

•	 Implantação de terminais de integração de ônibus;

•	 Pavimentação da Via Expressa: todo o trecho de Contagem (obras em breve);

•	 Pavimentação de 216 ruas e becos em mais de 70 bairros;

•	 Recapeamento de 11 mil ruas e avenidas, com mais de 76 mil toneladas de massa 
asfáltica aplicados;

•	 Drenagem de mais de 1.747 ruas e becos.

•	 Novas alças, rotatórias e melhorias no transporte coletivo.

obras que vão melHorar o trânsito 
e a mobilidade urbana:
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CIDADE
MAIS SEGURA
Em Contagem, a prefeitura faz a parte dela para me-
lhorar a segurança. Várias medidas foram tomadas 
para garantir segurança às famílias. Contagem foi a 
primeira cidade de Minas a autorizar o armamento da 
Guarda Municipal e os guardas já passam por treina-
mentos especializados.
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REFoRço na GuaRDa MunICIPal:

•	 Convocação de 70 novos guardas municipais e novo concurso público;

•	 Primeira Guarda de Minas a ser armada;

•	 Guarda integrada com as forças de segurança;

•	 Treinamentos contínuos.

ouTRaS MElhoRIaS na SEGuRança:

•	 807 câmeras de videomonitoramento do “Olho Vivo”: 122 nas principais 
ruas e avenidas da cidade e 685 nas escolas municipais;

•	 181 novas viaturas para a segurança;

•	 Implantação da 283ª Cia. da PM;

•	 Programa “Crack, é preciso vencer”: 2 ônibus, 2 viaturas e 2 motos;

•	 Fortalecimento e ampliação da Rede de Vizinhos e Comércio 
Protegidos e implantação da Rede de Indústrias Protegidas.
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NOVAS EMPRESAS 
E MAIS 
OPORTUNIDADES
DE EMPREGOS
Além de isentar mais 170 mil famílias do IPTU resi-
dencial, a Prefeitura de Contagem trabalha para fo-
mentar a indústria e comércio, atrair novas empresas 
e ampliar as oportunidades de emprego.
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noVaS EMPRESaS:

•	 4.171 abertas e criação de mais de 29 mil Microempreendedores Individuais (MEIs);

•	 Shopping Contagem; montadora de tratores italiana Landini;  Panpharma; ampliação da GE, nova 
sede da Araújo, galpão de distribuição das Casas Bahia, duas agências do Sicoob, dentre outros;

DESbuRoCRaTIzação:

•	 alvarás: passou para quatro dias

•	 Certificado de Regularidade ambiental (CRa): passou de dois anos para dez dias.

PaRCERIaS:

•	 Governos federal e estadual e municípios da Grande BH;

•	 Parcerias Público Privadas (PPP)

•	 Entidades: Acic, CDL, Fiemg, Ciemg, Codemig, entre outras;

•	 Internacionais: China, Cuba e Uruguai

QualIFICação PRoFISSIonal:

•	 Mais de 19 mil pessoas preparadas para o mercado de trabalho por meio da Funec/ Pronatec; 
Uaitec, Cefort, Sine Contagem, Pró-Iso e Economia Solidária;

•	 220 mil pessoas encaminhadas para emprego, capacitações, seguro-desemprego e emissão da 
Carteira de Trabalho pelo Sine Contagem.

IPTu de graça para 170 mil famílias
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CIDADE 
MAIS LIMPA
Mesmo não cobrando taxa de lixo 
como outros municípios mineiros, a 
prefeitura investe R$ 100 milhões 
por ano na limpeza da cidade. Des-
de 2013, os trabalhos foram intensi-
ficados e foi criado o Programa Bri-
gada da Limpeza.
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REFORÇO NA LIMPEZA DA CIDADE:

•	 600 funcionários trabalham, diariamente, para manter a cidade 
limpa e conservada;

•	 Limpeza de mais de 600 pontos de “bota-fora”;

•	 Criação da nova legislação da Limpeza Urbana, Lei 188/2014, que 
intensifica ações de fiscalização.

BRIGADA DA LIMPEZA

•	 Recolhimento do lixo e entulho, intensificação da fiscalização, 
combate ao mosquito Aedes aegypti; orientação dos carroceiros 
e contratação de agentes comunitários de limpeza nas vilas e 
aglomerados;

•	 Redução em 20% do lixo descartado, sendo 20 mil toneladas a 
menos de entulho na cidade.

•	 25 Ecopontos, 18 Agentes Comunitários de Limpeza, mais de 
200 carroceiros regulamentados e 700 agentes de saúde e de 
endemias visitam as residências;

•	 Deste de 2013, o Programa Brigada da Limpeza recolheu mais de 
24 mil toneladas de lixo.



40 41

ESPORTE, LAZER 
E CULTURA
A Prefeitura de Contagem estimula às pessoas para o la-
zer e à cultura. Novos espaços para a prática do esporte 
foram inaugurados, além da criação de programas inovado-
res como “Exercita Contagem”, “Vida Saudável” ,“Segundo 
Tempo” e do Fundo Municipal de Cultura.



42 43

•	 Implantação do “Exercita Contagem”: Mais de 5 mil pessoas nas praças e espaços 
públicos do município;

•	 Implantação dos programas “Vida Saudável” e “Segundo Tempo”: 7 mil jovens e 
idosos com atividades esportivas;

•	 Reforma de campos de futebol e entrega de kits esportivos para o futebol amador;

•	 Apoio ao esporte especializado;

•	 Novos equipamentos para o Centro de Ginástica de Trampolim;

•	 Construção de 22 novas praças e revitalização e reforma de 80 espaços;

•	 Wi-fi gratuito em oito praças da cidade;

•	 Seis novas Academias da Cidade ao ar livre;

•	 Promoção de eventos, peças teatrais, mostras, preservação do patrimônio histórico e 
implantação do Fundo Municipal de Cultura;

•	 natal Contagem: 3 milhões de lâmpadas para decoração natalina da cidade, estímulo às 
vendas no Natal e programação cultural.

VOCÊ SABIA?

•	 Contagem foi sede do Circuito Brasileiro de Ginástica de Praia e recebeu a tocha olímpica.

inCentivo À prÁtiCa esportiva:
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