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PREFEITURA FAZ

Contagem se reencontrou com o progresso e com 
o desenvolvimento social. Ao se aproximar de seu 
centenário, a cidade está mais próspera, mais jus-
ta, mais bonita e mais acolhedora. Contagem está 
pagando sua divida social com as populações mais 
carentes, voltou a crescer economicamente e a gerar 
empregos de carteira assinada. Está executando um 

Contagem faz 98 anos e 
se prepara para o futuro

PÁGINAS 11 a 14

grande programa de obras públicas e readquiriu sua 
credibilidade em Minas e no país. É assim que Con-
tagem comemora seus 98 anos e se prepara para 
fazer 100 anos.

Encarte do Servidor
VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

30 DE AgOSTO - ANIVErSárIO DE CONTAgEM
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Prestação de Contas

Prefeitura presta contas da 
arrecadação no 1º semestre
Valor arrecadado foi R$ 50 milhões menor que o previsto no orçamento

No primeiro semestre 
deste ano, a receita cor-
rente líquida da Prefeitura 
foi quase R$ 50 milhões 
inferior ao previsto no 
orçamento. Em função 
da crise, foram recolhidos 
R$ 340 milhões contra 
uma previsão de R$ 390 
milhões. Os números mos-
tram também que houve 
uma recuperação gradu-
al da receita. Os valores 
arrecadados no primeiro 
semestre de 2009 já em-
pataram com o mesmo 
período de 2008, sem a 
correção da inflação.

Com isso, a Prefeitura 
vai reajustar os salários 
dos servidores ainda este 
ano e está retomando, 
gradualmente, os investi-
mentos na cidade.

Prefeitura retoma obras na cidade

O Orçamento Anual é apro-
vado pela Câmara Municipal 
e indica a previsão de receitas 
que se espera arrecadar e, 
com base na receita, quais as 
despesas que serão realiza-
das. Se as metas de arreca-
dação não são atingidas, não 
sobra outro caminho senão 
cortar e adiar despesas. Foi 
isso que a Prefeitura fez. Cor-
tou gastos de custeio da má-
quina, reduziu a velocidade 
das obras e adiou o reajuste 
dos servidores para o segun-
do semestre.

                                                                   Realizado em 2008 Realizado em 2009 Orçamento 2009

Receitas próprias
ISSQN 27.873 28.607 30.000
IPTU empresas e lotes vagos 14.233 17.307 15.886
Taxas 8.665 10.255 9.000

IRRF 8.191 7.291 7.830
ITBI 9.358 7.425 8,000
Outras receitas próprias 34.358 31.039 33.840
Total receitas próprias 102.678 101.924 104.556
Transferências constitucionais
Cota-parte ICMS 124.351 113.575 130.533
Cota-parte IPVA 30.891 34.694 36.241

Cota-parte FPM 21.656 20.758 22.586
SUS – Gov. Federal 28.715 34.919 30.963
Dedução para Fundeb -31.542 -34.420 -34.857
Receita do Fundeb 48.890 49.564 49.443
Outras receitas de transferências 13.936 19.291 50.711
Total receitas de transferências 236.897 238.381 285.620
Receita corrente líquida 339.575 340.305 390.176

A recuperação da capacidade de investimento da Prefeitura é uma das maiores conquistas 
da cidade nos últimos anos. A Prefeitura não pode gastar todos os recursos com pessoal e 
custeio da máquina. A cidade precisa de obras e investimentos em todas as regiões e em to-
das as áreas. Passada a crise, foram retomadas obras importantes como as de pavimentação 
em Nova Contagem, de saneamento de córregos em diversas regiões, de reforma das unida-
des de saúde, entre outras. Essa conquista o Governo Municipal vai preservar.

receitas

As obras de pavimentação de Nova Contagem foram retomadas

Elias Ram
os
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Cidade melhor

Contagem está cada dia 
melhor para se viver

Prefeitura recuperou a capacidade de investimentos na cidade

Ronaldo Leandro

Planejamento e
gestão participativa
Zelar pela qualidade de 

vida significa investir em 
crescimento sustentado. A 
Prefeitura está atualizando os 
marcos legais que ordenam a 
vida na cidade (Plano Diretor, 
Código de Obras, Código de 
Posturas, Código Sanitário, 
Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana, entre outros). Também 
realiza estudos e contrata 
projetos para que Contagem 
não perca recursos e obras por 
falta de planejamento. E investe 
em ações metropolitanas, 
propondo a união com as 
prefeituras vizinhas, como 
Belo Horizonte e Betim, para 
solucionar problemas comuns. 
Tudo isso com a participação 
da sociedade organizada: 
as entidades empresariais, 
os vereadores, movimentos 

sociais, as reuniões do 
Orçamento Participativo e 
outros segmentos sociais.

Parcerias são 
fundamentais
De cada R$ 100 arrecadados 

de impostos no Brasil, R$ 60 fi-
cam com o governo Federal, R$ 
24 com os governos estaduais e 
apenas R$ 16 com as prefeitu-
ras. Isso significa que para go-
vernar bem, a Prefeitura precisa 
buscar mais recursos junto aos 
governos Federal e Estadual. A 

Prefeitura regularizou suas con-
tas, recuperou a capacidade de 
investimentos, buscou e conse-
guiu esses recursos, fez grandes 
parcerias e trouxe muitas obras 
e investimentos para Contagem.

Uma cultura de
harmonia e trabalho
As ações da Prefeitura estão 

pacificando a cidade. Todas 
as regiões de Contagem, sem 
exceção, estão recebendo 
melhorias. Diversas leis e pro-
gramas sociais foram criados 

para combater preconceitos e 
estimular a inclusão. Mesmo 
conservando a independência 
dos Poderes, a Prefeitura e a 
Câmara atuam em parceira 
pelo desenvolvimento da ci-
dade. O governo é de coalizão 
e garante uma administração 
plural e sem ressentimentos. 
Uma gestão política demo-
crática e civilizada contribui 
para que Contagem seja uma 
cidade cada vez mais segura, 
mais atrativa aos investimen-
tos e mais tolerante com as 
diferenças.

Ao completar 98 anos, os con-
tagenses podem afirmar com or-
gulho que sua cidade se tornou 
um lugar muito melhor para se 
viver. Problemas e desafios anti-
gos estão sendo enfrentados.

As melhorias podem ser vistas 
em todas as regiões da cidade e 
em todas as áreas. Além disso, 
voltou a atrair investimentos e 
fez as pazes com o crescimento 
econômico e com a geração de 
empregos de carteira assinada.

Nova Avenida João César de Oliveira
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Hospital e Maternidade formarão o Complexo Hospitalar de Contagem

Saúde

Prefeitura enfrenta o desafio 
de melhorar a saúde

Em todo o país, a saúde re-
presenta um enorme desafio 
para os governos, principalmen-
te após a extinção da CPMF. Em 
Contagem não é diferente. O 
Hospital Municipal, uma con-
quista da população, se mos-
trou pequeno para o tamanho 
do município. A Maternidade 
tem problemas conhecidos. 
Até recentemente, as policlíni-
cas (chamadas de Unidades de 
Atendimento Imediato – UAI) 
funcionavam em prédios an-
tigos e sem condições para o 
atendimento. Grande parte dos 
servidores não era concursada e 
os salários eram muito inferiores 
aos praticados em outros muni-
cípios da Grande BH. 

M
ário Fabiano

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

A situação dos servidores da Saúde foi regularizada com a realiza-
ção de concursos e as condições salariais e de trabalho melhoraram. 
A meta é oferecer condições de trabalho semelhantes à outros muni-
cípios da Grande Belo Horizonte.

Prefeitura reorganiza a saúde
A Prefeitura vai reunir num 

mesmo local o Hospital Munici-
pal, que foi ampliado com o no-
vo Pronto Socorro e com novos 
leitos, e a Maternidade Munici-
pal, criando o Complexo Hospi-
talar de Contagem. De imediato, 
a maternidade será transferida 
para um anexo do Hospital Mu-
nicipal até que seja construído 
um novo prédio.

As unidades de atendimento 
24 horas estão sendo reconstru-
ídas. A policlínica da Ressaca foi 
reformada e ampliada, e a da 
Sede foi reaberta. A policlínica 

do Petrolândia está em fase final 
de reforma e a da região de No-
va Contagem está com as obras 
avançadas.

As obras de reforma dos pos-
tos de saúde e dos PSF's foram 
iniciadas e serão construídas 
novas unidades, mais amplas e 
confortáveis.

Além disso, a cidade ganhou 
uma unidade de tratamento de 
hemodiálise, um Centro de Con-
trole de Zoonoses, um Centro de 
Saúde do Homem e o Centro de 
Referência de Saúde do Trabalha-
dor - CEREST, foi reformado.

As Policlínicas da Ressaca e da Sede foram reformadas

Em breve hospital e maternidade 
estarão funcionando no mesmo local
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Prefeitura amplia educação infantil, contrói novos CEMEIs e traz CEFET

Educação

Educação em Contagem é 
destaque na Grande BH

Contagem é a segunda cidade 
que mais investe em educação 
em Minas Gerais. Nos últimos 
anos foram investidos mais 
de R$ 30 milhões na reforma 
e reconstrução de escolas, e a 
contratação de profissionais 
passou a ser feita por concursos 
públicos. Os resultados estão 
aí: nossas escolas conquistaram 
os melhores resultados entre as 
maiores cidades da região me-
tropolitana no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica) e no Enem, que avalia a 
qualidade da educação no ensi-
no médio. A Prefeitura também 
está enfrentando dois outros 
antigos problemas: a limitada 
oferta de educação infantil e a 
ausência de uma escola de ensi-
no técnico profissionalizante de 
nível superior.

M
ário Fabiano

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

A Prefeitura iniciou a construção de uma grande rede de 
educação infantil em Contagem. Até 2012 serão concluídos 
20 Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs. Qua-
tro já foram entregues à comunidade (nos bairros Icaivera, 
Nova Contagem, Perobas e Bom Jesus) e cinco estão com 
obras iniciadas (nos bairros Oitis, Arvoredo, Sapucaias, Ipê 
Amarelo e Jardim Laguna). Nos últimos quatro anos, os 
investimentos da Prefeitura na educação infantil geraram 
2.197 novas vagas.

Educação infantil

Cefet em Contagem
Contagem terá, enfim, sua escola técnica profissionali-

zante de nível superior. Depois de longas negociações com o 
Governo Federal, a Prefeitura conquistou para a cidade uma 
unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET. 
O campus será construído num terreno doado pela Prefeitu-
ra no bairro Cabral. As obras serão iniciadas em breve.

Escolas foram reformadas em todas as regiões da cidade

Terreno onde será construído o Cefet Contagem

Cemei Bom Jesus 
no Nacional



66

Habitação

Novas moradias garantem 
dignidade para 6 mil famílias

Prefeitura faz parcerias e investe na construção de moradias dignas
A Prefeitura buscou, e con-

seguiu, junto aos governos 
Federal e Estadual, recursos 
para a construção de mora-
dias para moradores de vilas 
e áreas de risco. São famílias 
residentes na Vila Dom Bosco, 
Vila São Paulo, Parque São 
João, Vila Jardim Eldorado, 
Vila Maracanã, Vila Beatriz, 
Vila Barraginha, Vila PTO, Vila 
Itaú e Vila Samag. Também 
serão contemplados outros 
moradores de áreas de risco 
que recebem o auxílio Bolsa 
Moradia. Alguns conjuntos 
habitacionais estão em cons-
trução e outros terão início 
nos próximos meses.

Além disso, a Prefeitura 
está executando o programa 
de regularização fundiária de 
Nova Contagem que irá ga-
rantir o registro e a escritura 
do imóvel para 3.150 lotes, 
dos quais 2.600 exclusiva-
mente residenciais. Obras de 
contenção de risco estão sen-
do feitas em vilas de diversas 
regiões. As obras de sanea-
mento de córregos, drenagem 
e pavimentação também es-
tão melhorando as condições 
de moradia.

Programa Minha Casa, 
Minha Vida levado a sério

A Prefeitura de Contagem leva a sério o compromisso com a 
habitação. Contagem foi a primeira cidade de Minas Gerais a ade-
rir ao programa Minha Casa, Minha Vida; aprovou leis de incenti-
vo para as construtoras e cadastrou mais de 40 mil interessados. 
Contagem também foi a primeira cidade de Minas Gerais a assinar 
um contrato para construção de moradias para famílias com ren-
da de 0 a 3 salários mínimos, dentro do programa Minha Casa, 
Minha Vida. A assinatura aconteceu em julho. O conjunto com 
288 apartamentos será construído no bairro Maracanã, será entre-
gue em 12 meses e o investimento é de R$ 13,2 milhões.

A prefeita Marília Campos e o vice, Agostinho Silveira, na assinatura 
de contrato para construção de moradias do Minha Casa, Minha Vida

Obras do conjunto habitacional na região do Arrudas

Conjunto habitacional concluído no bairro Maria da Conceição

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Elias Ram
os
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Saneamento

Obras de saneamento de córregos 
garantem mais qualidade de vida
Parceria da prefeitura com o governo estadual melhora a vida das comunidades

A Prefeitura está reali-
zando o maior programa de 
saneamento de córregos da 
história de Contagem.  São 
17 grandes obras em todas 
as regiões, executadas em 
parceria com a Copasa (go-
verno do Estado) e com o 
Governo Federal. Essas obras 
estão ligando milhares de re-
sidências às redes de esgoto 
e estações de tratamento, 
despoluindo córregos, bene-

ficiando o meio ambiente e 
criando novas avenidas e ruas 
totalmente urbanizadas. Isso 
significa mais qualidade de 
vida e saúde para a popula-
ção. O patrimônio das pes-
soas é valorizado, o trânsito 
melhora, o desenvolvimento 
local se fortalece e a Prefei-
tura pode aumentar a oferta 
de serviços públicos, como a 
coleta de lixo, a segurança e o 
transporte coletivo. Além dis-

Cerca de 30 mil famílias contagenses ainda não 
contam com ligações domiciliares de esgoto e são 
atendidas pelo serviço de limpeza de fossas sani-
tárias. Em muitos casos, convivem com esgotos a 
céu aberto, mau cheiro e focos de doenças. A pro-
posta da Prefeitura é garantir, junto com a Copasa, 
100% de cobertura de rede esgoto nas residências 
da cidade até 2011, nos 100 anos da cidade. A co-
bertura atual é de 81%.

Meta é rede de esgoto
para todos até 2011

Avenida Prefeito Gil Diniz (antiga 
Ibirapitanga) no Fonte Grande 

Obra de rede de esgoto no bairro Tijuco

so, centenas de famílias que 
moram na beira dos córregos 
estão sendo reassentadas em 
conjuntos habitacionais de 
excelente qualidade.

Obras são retomadas
A Prefeitura e a Copasa 

concluíram várias obras de 
saneamento que mudaram a 
vida da população. Algumas 
obras estavam paralisadas 
devido a problemas com 

o convênio com a Copasa. 
Esses problemas foram re-
solvidos em parte. Obras 
como as da Avenida Santa 
Isabel (Vila Jardim Eldorado) 
foram retomadas. Em julho, 
em reunião com a Copasa, a 
Prefeitura de Contagem vol-
tou a insistir na necessidade 
de solucionar completamen-
te os problemas do convênio 
e concluir todas as obras 
previstas.

Ricardo Lim
a

Ronaldo Leandro
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Crimes violentos caíram pela 
metade nos quatro últimos anos

Contagem está mais tranquila e segura
Dados da Polícia Militar mostram que o número de 

crimes violentos por mês recuou de 852 em 2004, para 
473 no início de 2009. Com isso, as pessoas estão vol-
tando a frequentar as praças e parques, a vida noturna 
está mais animada e a cidade voltou a ser atrativa para 
os negócios e empreendimentos. É uma tarefa de todos 
perseverar para que a violência diminua ainda mais nos 
próximos anos.

Contagem faz a sua parte na segurança
Contagem está fazendo a sua parte para garantir a 

segurança dos cidadãos e cidadãs. A Prefeitura criou 
a Guarda Municipal e construiu o Centro Integrado de 
Defesa Social – CIDs. Foram adotados programas de 
segurança nas escolas e nos prédios públicos. A Prefei-
tura está instalando câmeras de vídeo na cidade e, em 
parceria com a Polícia Civil, abriu o primeiro Posto de 
Identificação para expedição da carteira de identidade 
da história da cidade.

O Governo do Estado é o maior parceiro da Prefeitura 
na luta pela segurança. A Polícia Militar e a Polícia Civil 
aumentaram o contingente de policiais ativos na cidade, 
o número de unidades de atendimento, de viaturas e 
reforçaram a repressão ao crime, além de adotar vários 
programas preventivos. A Prefeitura faz a sua parte ofe-
recendo as contrapartidas necessárias. Por exemplo, a 
Prefeitura liberou recursos para a construção da sede da 
unidade da Polícia Militar no Água Branca.

Como diz o lema da Campanha da Fraternidade: “A paz 
é fruto da justiça”. Contagem se tornou uma cidade mais 
segura porque está mais justa. Em parceria com os governos 
Federal e Estadual, a Prefeitura realiza obras em todas as 
regiões, sem exceção. São obras de saneamento e urbaniza-
ção, melhoria da iluminação pública; revitalização e criação 
de novos espaços de lazer, cultura e esporte. A Prefeitura 
também investe na ampliação e melhoria da educação, em 
habitação para as famílias mais pobres e programas sociais 
como Bolsa Família. Esses investimentos geram mais opor-
tunidades para as pessoas, promovem uma cultura da paz, 
criam mais opções para a juventude e atraem o desenvolvi-
mento e geração de empregos.

Segurança

Segurança pública com desenvolvimento social

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

A Prefeitura liberou recursos para a construção 
da sede da Polícia Militar no Água Branca

Mais iluminação melhora segurança à noite 
(Pista de caminhada da Av. Francisco Firmo de Mattos)

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Praças e Parques

A população está de volta às 
praças e parques da cidade

Espaços públicos estão mais limpos, bem cuidados e bem iluminados
A Prefeitura reconstruiu e 

revitalizou mais de 60 praças 
em todas as regiões da cida-
de. Muitas dessas obras foram 
aprovadas pela população no 
Orçamento Participativo – OP. 
São obras feitas com recursos 
próprios e também em parcerias 
com o Governo Federal e com 
empresas através do programa 
Tome Conta.

Os parques estão recebendo 
atenção especial. O Parque do 
Confisco, na região da Ressaca, 
foi revitalizado, o Parque Ecoló-
gico do Eldorado foi reformado 
e a Prefeitura criou o Parque 
Linear do Carajás. Um novo par-
que será construído na região 
do Industrial, onde as obras do 
PAC Arrudas estão em curso. E 
a Prefeitura busca uma parceria 
com o Governo do Estado e com 
a Prefeitura de Betim, para refor-
mar e assumir a gestão compar-
tilhada do parque Fernão Dias. 

É por isso que nossas praças 
estão cada vez mais cheias de 
gente, mais coloridas e mais 
alegres. Os parques voltaram 
a receber a visita de centenas 
de pessoas. Isso contribui para 
melhorar a convivência da po-
pulação, melhorar a saúde, a 
qualidade de vida e até a segu-
rança pública.

O Parque do Confisco, na Ressaca, foi revitalizado

Praça da Glória - Eldorado Praça Lúcio Campos - Bernardo Monteiro

Praça Irmã Maria Paula (Petrobrás) - Petrolândia Praça Estrela Dalva - Nacional
Praça de Esportes Dona Rosa           

Isidoro Amaral - Industrial

Ricardo Lim
a

Elias Ram
os

Elias Ram
os

Elias Ram
os

Ricardo Lim
a

Elias Ram
os
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Contagem entra no
cenário esportivo nacional
Poliesportivo do Riacho recebeu seleção brasileira de vôlei feminino

Contagem voltou a brilhar no 
cenário esportivo nacional. Em 
julho, o Ginásio Poliesportivo do 
Riacho foi palco da etapa classifi-
catória do Campeonato Mundial 
de Vôlei Feminino, que será dis-
putado em 2010 no Japão. Isso 
foi possível porque a Prefeitura 
reformou o Poliesportivo do Ria-
cho que, no passado, chegou a ser 
interditado por falta de condições 
de uso.

reforma e construção
de novos equipamentos
Criar alternativas para o lazer e 

o esporte é uma das prioridades 
da Prefeitura. Além da reforma do 
Poliesportivo do Riacho, um novo 
poliesportivo está em construção 
no conjunto Jardim Califórnia, 
voltado para diversos esportes 
e especializado em Hockey. Ou-
tro grande parque esportivo, 
no bairro Tropical, está em fase 
de conclusão. Em toda a cidade 
quadras de esportes anexas às es-
colas, praças, parques e pistas de 
caminhada foram construídas ou 
revitalizadas. A meta é ampliar os 
investimentos para outros espor-
tes, como o futebol.

Esportes

Seleção Brasileira de Vôlei venceu as seleções da 
Venezuela e Argentina no Poliesportivo do Riacho

Parque esportivo do Tropical está quase pronto Quadras de esporte da Praça Nossa Senhora da Glória

O
dilon Rocha

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Prefeitura gasta R$ 307 milhões 
por ano com os servidores
Valorização dos servidores garante melhoria no serviço público

A maior parte das despesas 
da Prefeitura em 2008 foi com 
os servidores. Foram gastos 
R$ 307 milhões com a folha 
de pagamento e o gasto mé-
dio com cada um dos 15.410 
servidores foi de R$ 1.660 
mensais. Isso não significa que 
todos ganhem este valor. Uns 
ganham mais e outros menos. 
Nas despesas de pessoal estão 
incluídos os salários-base, quin-
quênios, adicionais, despesas 
de transporte e alimentação, 
além das contribuições da 
Prefeitura para o Fundo de Pre-
vidência para pagar aposenta-
dorias e pensões.

A segunda maior despesa 
da Prefeitura é com o custeio 
da máquina administrativa, 
que consumiu R$ 263 milhões 
em 2008. São os gastos com 
manutenção; energia elétrica; 
água; informática; locação de 
veículos; aquisição de materiais 
e equipamentos para a saúde 
e educação, como remédios e 
a  merenda escolar, e despesas 
com serviços terceirizados.

AS DESPESAS DA PrEfEITUrA EM 2008
Tipo de gasto Valores em milhões de reais

Despesas de pessoal R$ 307.102 milhões

Despesas de custeio R$ 263.758 milhões

Juros e amortização dívida R$ 48.655 milhões

Investimentos R$ 103.448 milhões

Contagem tem 15.410 servidores
A Prefeitura tem 15.410 servidores, 

sendo 13.532 na ativa e 1.878 apo-
sentados e pensionistas pagos pela 
Previdência Municipal. Alguns serviços, 
como a coleta de lixo, varrição e capi-
na, são realizados por empresas ter-
ceirizadas. As áreas da educação e da 
saúde são as que concentram o maior 
número de servidores. São 6.049 tra-
balhadores na educação infantil e no 
ensino fundamental, além de 864 na 
Funec. A saúde vem em seguida com 
4.863 servidores.

Secretaria / Órgão Nº servidores
Secretaria Educação e Cultura 6.049
Secretaria Saúde / Famuc 4.863
Funec 864
Secretaria Administração 388
Secretaria Defesa Social 321
Secretaria Desenvolvimento Urbano 166
Secretaria Fazenda 148
Secretaria Governo / Regionais 132
Secretaria Desenvolvimento Social 127
Transcon 82
Procuradoria Geral 70
Gabinete / Comunicação 66

O grande avanço da gestão 
da Prefeitura nos últimos anos 
é a recuperação da capacidade 
de investimentos. Mesmo com 
dificuldades, o ano de 2008 foi 
bom no volume de investimen-
tos na cidade. Foram R$ 103 
milhões aplicados em obras em 
todas as regiões. Vale destacar 
que, desse valor, metade cor-
responde a recursos próprios e 
metade foi fruto de parcerias 
com os governos Federal e Es-
tadual.

Em quarto lugar ficaram os 
enormes encargos com o paga-
mento da dívida da Prefeitura 
(juros e amortizações). Somen-
te no ano de 2008, os encargos 
da dívida consumiram R$ 48 
milhões.

Secretaria / Órgão Nº servidores
Secretaria Planejamento 56
Secretaria Obras e Serviços Urbanos 55
Secretaria Esportes e Lazer 29
Secretaria do Trabalho e Renda 24
Conparq (Parques e Jardins) 21
Secretaria Direitos da Cidadania 20
Secretaria Desenvolvimento Econômico 18
Controladoria Geral 17
Secretaria Meio Ambiente 16
Aposentados / pensionistas 1.878

TOTAl 15.410

Encarte dos Servidores
Elias Ram

os
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OS SAlárIOS DA EqUIPE DE gOVErNO
Cargo quantidade de cargos Salário Bruto 

Prefeita 1 R$ 15.399,50

Vice-prefeito 1 R$ 12.420,37

Secretários e equiparados 22 R$ 12.420,37

Secretários adjuntos 15 R$ 9.000,07

Administradores regionais 8 R$ 4.500,00

Administração Municipal cumpre o que determina a Constituição Federal

Na Prefeitura, admissão 
é por concurso público

A Constituição Federal 
determina que a contrata-
ção de servidores públicos 
deve ser realizada mediante 
concurso público, e define 
os casos de livre nomeação 
e exoneração a critério do 
governante. Nos últimos 
cinco anos, a Prefeitura foi 
rigorosa na aplicação dessa 
determinação. Mesmo no ca-
so de servidores temporários, 
para contratos com duração 
máxima de 12 meses, é reali-
zado o processo seletivo sim-
plificado que também é uma 
forma de concurso público. 
Além disso, a Prefeitura cum-
priu a exigência do chamado 
Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC, assinado 
com o Ministério Público, de 
substituir todos os servidores 
não concursados. 

Mais que uma exigência 
legal, servidores aprovados 
pelos seus próprios méritos, 
respeitados e motivados 
profissionalmente são fun-
damentais para a melhoria 
dos serviços prestados à po-
pulação.

Prefeita indica somente 2,6% dos servidores
Dos 15.410 servidores da 

Prefeitura, apenas 663 são 
comissionados, ou seja, in-
dicados diretamente pela 
prefeita Marília Campos para 
funções em confiança. São 
pessoas que desempenham 
cargos de direção, chefia e 
assessoramento. Desse total, 
259 comissionados são servi-
dores concursados. Isso sig-
nifica que a prefeita nomeou 
apenas 404 pessoas de fora 
do quadro de carreira. Entre 
eles estão os secretários mu-

nicipais e seus adjuntos, os 
chefes das autarquias e os 
administradores regionais. 
No passado, eram quase 
9.000 servidores (60% do to-
tal) nomeados por razões po-
líticas e sem vínculos com o 
quadro de carreira. Hoje, não 
passam de 2,6% do total. Is-
so demonstra a disposição da 
Administração de valorizar o 
servidor efetivo.

O salário da prefeita cor-
responde a 82% do permiti-
do pela Lei 4221/2008. Além 

disso, a prefeita recebe 12 
salários por ano, sem 13º 
salário ou outros tipos de 
verbas. Os salários dos outros 
membros da equipe de go-

verno também são regulados 
por lei e são compatíveis com 
os valores praticados na re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte.

Elias Ram
os

Prefeitura recepciona os servidores 
concursados

Encarte dos Servidores
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Prefeitura garante diversos 
direitos aos servidores

Estabilidade no emprego
A estabilidade no emprego é garantida para os servidores aprovados 
em concurso após três anos de efetivo exercício do cargo.

Concurso público
O concurso público é uma exigência legal que garante a transparên-
cia da administração, a profissionalização dos serviços e a valoriza-
ção dos servidores. 

Salário em dia e com correção
A Prefeitura de Contagem paga em dia os seus servidores e garante 
a reposição anual das perdas salariais pelo INPC, mesmo índice que 
corrige os salários dos trabalhadores do setor privado. Entre 2005 
e 2009, o reajuste foi de 31,26% para todos os servidores da ativa, 
aposentados e pensionistas. Além disso, a Prefeitura concedeu 
abono de 6,2%, incorporado aos salários, para compensar o aumento 
da contribuição previdenciária dos servidores de 4,8% para 11%, 
conforme determina a Constituição Federal. Foram pagos mais de R$ 
30 milhões de passivos trabalhistas e de verbas em atraso.

Quinquênio – 10% a cada cinco anos
A cada cinco anos é garantido um reajuste de 10% da remuneração 
base. Ao final da carreira o servidor pode acumular de cinco quin-
quênios (50%) a sete quinquênios (70%) da remuneração base. 

Férias prêmio – três meses a cada cinco anos 
A cada cinco anos de serviço público, os servidores têm direito 
a três meses de férias prêmio, além das férias normais. As férias 
prêmios não gozadas podem ser convertidas em dinheiro quando da 
aposentadoria. 

Vale Alimentação de R$ 80 por mês
Todos os servidores efetivos com jornada de 8 horas diárias têm dire-
ito a ajuda alimentação de R$ 80 por mês.

Qualificação Profissional
A prefeitura vem realizando investimentos expressivos na qualifica-
ção profissional dos servidores.

Vale-transporte: Cartão Ótimo 
Assim como os trabalhadores do setor privado, os servidores mu-
nicipais fazem jus ao vale-transporte, concedido através do Cartão 
Ótimo. 

Licença-maternidade de seis meses
A licença-maternidade foi ampliada de quatro para seis meses.

Jornada de trabalho
A Prefeitura concentra um grande número de profissionais que 
conquistaram a jornada de trabalho de 22 e 24 horas semanais 
– professores, médicos e profissionais de saúde com formação 
superior. Esses profissionais podem, legalmente, acumular dois 
cargos e duas aposentadorias no setor público. 

Direitos na Previdência 
A Prefeitura criou a Previdência Municipal, com a aprovação de 
uma legislação ampla para garantir a segurança dos aposentados 
e pensionistas. 

A previdência garante a aposentadoria por tempo de contribuição 
e idade, a aposentadoria por invalidez, a licença de saúde, e 
pensão por morte, dentre outros benefícios. A aposentadoria, em 
muitos casos, é integral de acordo com a última remuneração; 
já para os novos servidores o cálculo será pela média salarial, 
similar ao INSS, mas sem o chamado “fator previdenciário”.

Para os profissionais do magistério, o tempo de direção de es-
cola, coordenação e assessoramento pedagógico é reconhecido 
para fins da aposentadoria.

Outros direitos dos servidores 
Os outros direitos dos servidores são similares ao do setor 
privado: jornada de trabalho de 44 horas semanais, salário 
mínimo, 13º salário, repouso semanal remunerado e nos feri-
ados, horas extras com acréscimo de 50%, férias de 30 dias 
corridos e pagamento de 1/3 de férias, adicionais diversos.
Os servidores não têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, 40% do FGTS, aviso prévio e seguro-
desemprego.

A Prefeitura investe na valorização e profissionali-
zação dos servidores. Os salários são pagos em dia, as 
perdas causadas pela inflação são repostas, diversos 
direitos foram garantidos e ampliados e as contrata-

ções passaram a ser feitas por concurso público. A Pre-
feitura trata o funcionalismo público com respeito para 
que a qualidade dos serviços prestados à população seja 
cada vez melhor.

Encarte dos Servidores
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Prefeitura garantiu reajuste 
dos salários dos servidores

Recuperação da receita permitiu atender parte das reivindicações dos sevidores
A Prefeitura garante o reajuste dos salários dos ser-

vidores em 5,82%, divididos em duas parcelas. A pri-
meira será de 3,82% no salário de agosto e a segunda 
será de 2% no salário de dezembro, incidindo tam-
bém sobre o 13º salário. Para isso, a Prefeitura cortou 
gastos no custeio da máquina administrativa, e con-
tou com a recuperação das receitas municipais. Com 
isso, a Prefeitura mantém a política de valorização 
dos servidores e de recomposição anual dos salários. 
O reajuste não será retroativo porque a Prefeitura não 
tem como recuperar as receitas perdidas com a crise.

A Prefeitura atendeu a antiga reivindicação de 
equiparação do professor de educação básica – PEB I 
habilitado (anos iniciais do ensino fundamental) com 
o professor de educação básica – PEB II (anos finais 
do ensino fundamental). Assim, o professor ou pro-
fessora PEB I habilitado terá, além do reajuste salarial, 
um abono de R$ 200 para se equiparar com o PEB II. 

Foi concedido o vale-refeição de R$ 80 por mês pa-
ra os agentes de endemias e agentes comunitários de 
saúde.

Melhorias dependem do crescimento da economia

Outros avanços 
para os servidores

SALÁRIOS DE ALGUMAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS (SEM OS QUINQUêNIOS)

Categoria Salário bruto - Dezembro/2009 
Professor PEB I Habilitado - 22 horas semanais R$ 1.262,85

Professor PEB II - 22 horas semanais R$ 1.262,85 

Enfermeiro PSF - 40 horas semanais R$ 4.451,71 (mínimo)
R$ 5.186,71 (máximo)

Médico PSF - 40 horas semanais R$ 6.747,84 (mínimo)
R$ 8.062,84 (máximo)

Médico atenção básica especialidades - 20 horas semanais R$ 2.629,69 

Médico (Urgência) plantões de 2ª a 6ª - 24 horas semanais R$ 3.689,01 (mínimo)
R$ 4.172,61 (máximo)

Médico (Urgência)1 plantão de 2ª a 6ª 
e 1 plantão no final de semana - 24 horas semanais

R$ 4.407,50 (mínimo)
R$ 4.891,10 (máximo)

Médico (Urgência) - plantões final de semana
24 horas semanais

R$ 5.125,99 (mínimo)
R$ 5.609,59 (máximo)

A Prefeitura reafirma seu interesse em manter 
o diálogo visando avançar nas negociações de 
outras questões de interesse dos servidores, e a 
real profissionalização dos serviços prestados à 
população. Mas não existem atalhos. A arreca-
dação da Prefeitura depende do desempenho 
da economia de Contagem, do Estado e do país. 
Quanto mais a economia crescer, mais recursos 
a Prefeitura terá para ampliar as melhorias para 
os servidores. Além de repor as perdas salariais 
todo ano a meta é praticar salários competitivos 
e próximos aos de outras cidades da região me-
tropolitana.

Pela lei a Prefeitura só pode gastar 51,30% de sua receita Corrente 
líquida com pessoal. Atingindo este limite prudencial nenhum rea-
juste pode ser concedido aos servidores.

A prefeita Marília Campos anuncia ao 
sindicato dos servidores o reajuste salarial

Encarte dos Servidores

Obs.: não computados 13º salário, férias, vantagens (entre outras, os quinquênios) e adicional noturno.
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Obras viárias

Obras viárias melhoraram 
a integração da cidade

Obras de trânsito são as maiores dos últimos 10 anos

Nova alça do Viaduto JK facilitou 
acesso a vários bairros

O transporte coletivo de Contagem não era lici-
tado. A Prefeitura regularizou essa situação em 
2005 e instituiu o sistema municipal de trans-
porte coletivo (ônibus verdes). Também foram 
instalados 500 abrigos nos pontos de ônibus e o 
transporte escolar foi regularizado.

Prefeitura realiza 
grandes obras 
de trânsito
A Prefeitura está realizando 

as maiores obras de trânsito dos 
últimos 10 anos. São obras que 
integram as diferentes regiões e 
bairros, facilitam o transporte, 
beneficiam o comércio e o setor 
de serviços, além de garantirem 
acesso mais fácil aos serviços 
públicos e ajudarem a atrair 
mais empresas para Contagem.

Cidade mais
integrada
Em toda a cidade, novas ruas 

e avenidas foram abertas junto 
com as obras de saneamento 
que a Prefeitura realiza em par-
ceria com a Copasa. Dezenas 
de ruas e avenidas foram asfal-
tadas, como em Nova Conta-
gem, ou tiveram o capeamento 
asfáltico recuperado. Obras co-
mo essas facilitam o acesso de 
um bairro a outro, ao comércio 
e aos serviços públicos. O maior 
destaque é o túnel sob a BR 
040, ligando a região da Ressa-
ca ao Água Branca. Além disso, 
depois de 10 anos, a Avenida 
Tereza Cristina - trecho Conta-
gem - será concluída 

Fluidez do trânsito
Foram construídas mais en-

tradas e saídas da cidade, a 
exemplo do Complexo Viário do 
Água Branca, das novas alças do 

verno Federal para garantir a 
extensão do metrô até o Ber-
nardo Monteiro.

Conforto e segurança 
para pedestres
Novas passarelas e traves-

sias foram construídas em 
diversos pontos da cidade, 

Viaduto do JK e da Praça do Itaú, 
que facilitaram o acesso à Via 
Expressa e a vários bairros. As in-
tervenções de trânsito na Sede e 
na região do Riacho melhoraram 
o fluxo de veículos. A Avenida 
João César de Oliveira ganhou 
uma pista exclusiva para ônibus. 
A Prefeitura também teve um 
papel ativo junto ao Governo 
Federal para o recapeamento da 
BR 381 e conclusão do viaduto 
da Krupp. Agora, a Prefeitura 
está empenhada junto ao Go-

Túnel reduzirá o deslocamento da 
Ressaca ao Eldorado em até 15 km

garantindo maior segurança 
aos pedestres. Entre elas, 
estão as passarelas do bairro 
Amazonas, da Ceasa e do 
viaduto Beatriz. A Prefeitura 
de Contagem também im-
plantou o estacionamento 
rotativo em algumas regiões 
para garantir estacionamen-
to para todos.

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

M
ilton Rocha
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Contagem Social

Programas sociais ampliam 
a inclusão em Contagem

Mais de 40 programas contemplam desde crianças até idosos

A Prefeitura de Contagem tem mais de 40 progra-
mas, benefícios e ações na área social. São políticas 
voltadas para a proteção à família, aos idosos, às 

Assistência social 
descentralizada e mais eficiente

Entre outras iniciativas, a Prefeitura ampliou e descen-
tralizou o atendimento através das Casas da Família e do 
Plantão Social; cadastrou mais famílias pobres no programa 
Bolsa Família; ampliou a proteção aos idosos e portadores 
de deficiência; e implantou programas de combate à explo-
ração sexual de crianças e adolescentes e para a população 
com trajetória de rua.

Prefeitura investe na  
geração de emprego e renda

A Prefeitura assumiu a agência municipal do Sistema Nacio-
nal de Emprego – SINE, e melhorou o atendimento aos traba-
lhadores e aos empresários. O SINE Contagem é considerado 
uma referência para todo o Brasil. A Prefeitura também criou o 
Centro Público de Economia Solidária, voltado para a geração 
de trabalho e renda, e programas de qualificação profissional e 
de elevação da escolaridade, sobretudo para os jovens.

Segurança alimentar
A Prefeitura, de forma pioneira, implantou 

programas de segurança alimentar e nutricional 
para famílias em situação de risco social. Dentre 
esses programas estão as Cozinhas Comunitá-
rias e o Banco de Alimentos. O programa de 
Segurança Alimentar de Contagem é referência 
no Brasil e recebeu o Prêmio Josué de Castro, 
concedido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social às melhores experiências em projetos de 
segurança alimentar e nutricional.

crianças e adolescentes, aos portadores de deficiên-
cia e para a geração de emprego, renda e segurança 
alimentar.

Ronaldo Leandro

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro
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Administração

Prefeitura adota gestão 
transparente e eficiente

Contagem é a 3ª cidade no Brasil que mais reduziu o peso da dívida
As finanças de Contagem 

melhoraram muito nos últimos 
quatro anos. A dívida, que era 
125% o valor da receita ainda 
é alta. Mas caiu para 75% da 
receita. Contagem é a terceira 
cidade brasileira que mais re-
duziu o peso da dívida muni-
cipal em quatro anos, ficando 
atrás apenas de Nova Iguaçu 
(RJ) e Serra (ES). Em 2004, as 
receitas líquidas da Prefeitu-
ra somavam R$ 393 milhões, 
contra uma dívida de R$ 493 
milhões. Quatro anos depois, 
a receita somava R$ 671 mi-
lhões, enquanto a dívida conti-
nuava praticamente a mesma: 
R$ 503 milhões.

Regularização 
dos repasses
A Prefeitura também regu-

larizou sua situação junto aos 
governos Federal e Estadual 
e voltou a receber repasses 
de verbas para investimentos 
e obras. O volume de inves-
timentos em Contagem hoje 
ultrapassa os R$ 500 milhões, 
entre obras executadas com 
recursos próprios da Prefeitu-
ra e em parcerias com os go-
vernos Federal e Estadual.

Com a melhoria das finan-
ças municipais, a Prefeitura 
mantem o pagamento dos 
servidores em dia, os reajus-
tes anuais dos salários e evita 
as perdas provocadas pela 
inflação.

Prefeitura não 
cobrou IPTU
A Prefeitura mantém a po-

lítica de não cobrar o IPTU 
residencial. Isso significa uma 
renúncia de receitas equiva-
lente a R$ 30 milhões por ano. 
Mesmo assim, a eficiência 
administrativa na gestão ga-
rantiu a ampliação das receitas 
municipais e o aumento na ca-
pacidade de investimentos com 
recursos próprios.

Fachada da Prefeitura Municipal de Contagem

Para melhorar a situação da dívida municipal, a Prefeitura pagou aos 
credores, nos últimos quatro anos, r$ 195 milhões. Esse valor é sufi-
ciente para construir 12 hospitais ou 200 escolas municipais.

Contagem não fez 
dívidas novas
Nos últimos quatro anos a Prefei-

tura adotou uma atitude prudente e 
responsável e não fez dívidas novas. 
De acordo com o Governo Federal, 
Contagem pode contrair dívidas no 
limite de R$ 812 milhões. A dívida 
do município, entretanto, foi man-
tida em torno dos R$ 500 milhões, 
preservando a capacidade de endi-
vidamento e de investimentos da 
Prefeitura.

Prefeitura de Contagem mantém 
isenção do IPTU residencial

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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Construindo uma cidade mais 
tolerante e sem preconceitos

Combate aos preconceitos

Prefeitura investe numa cultura de respeito às diferenças e igualdade
A Constituição Federal 

garante o princípio da não 
discriminação. Isso significa 
que cabe ao Poder Público pro-
mover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discrimina-
ção. A prática de racismo é 
considerada crime inafiançável 
e homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações. Essas 
diretrizes orientam as políticas 
públicas praticadas pela Prefei-
tura de Contagem para promo-
ver a igualdade.

Parada LGBT em Contagem

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro
Rodrigo Paiva

As políticas de igualdade da Prefeitura

Acessibilidade 
para pessoas com 
deficiências
Mais de 1.000 crianças com defi-
ciências físicas estudam na rede 
municipal de ensino. As escolas 
estão sendo adaptadas, com cons-
trução de rampas e instalação de elevadores. A Prefeitura 
criou o programa Sem limite, ofertando transporte gratuito 
para pessoas carentes e com graves dificuldades de loco-
moção estudar e fazer tratamento de saúde. Nos concursos 
públicos é garantida a cota de 5% para os deficientes. Outras 
medidas, como a acessibilidade nas reformas de praças e 
avenidas e distribuição de órteses e próteses também promo-
vem a inclusão dessas pessoas.

Igualdade racial  
e de gênero
Em Contagem a cota de 12% nos 
concursos públicos para negros e 
negras é respeitada. Além disso, o 
ensino da cultura africana e afro-
descendente é assegurado nas escolas da rede municipal, 
em cumprimento à lei federal 10.639 de janeiro de 2003. Os 
direitos das mulheres também não foram esquecidos. Entre 
outras iniciativas, a Prefeitura criou o Espaço Bem me quero 
e estendeu a licença maternidade de quatro para seis meses.

Direito à diferença
A Prefeitura trabalha também contra 
a discriminação em função de orien-
tação sexual. Além de campanhas 
educativas contra a discriminação 
nas áreas de educação e cultura, 
a Prefeitura apóia todos os anos a 
“Parada do Orgulho lgBT”. A partir deste ano, essa Marcha foi 
incorporada ao calendário oficial de eventos da cidade graças a 
lei sancionada pela prefeita Marília Campos.

A Prefeitura criou a Secretaria de Direitos da Ci-
dadania, responsável pela política municipal de 
promoção da cidadania, defesa dos direitos das 
minorias e dos direitos fundamentais do cidadão 
e da cidadã.

Ronaldo Leandro



19

Participação e democracia

Uma cidade melhor se faz com 
a participação de todos

Prefeitura criou o Orçamento Participativo (OP) e valoriza a participação
Na Prefeitura de Contagem, 

as decisões eram tomadas sem 
a participação da sociedade. 
Agora é diferente. A partici-
pação popular organizada foi 
institucionalizada através do 
Orçamento Participativo – OP. 
O OP valoriza a organização 
popular e permite que a po-
pulação escolha, democratica-
mente, as obras que considera 
prioritárias. Foram 85 obras 
escolhidas através do OP desde 
sua implantação. Dessas, 39 
foram concluídas e 46 estão 
em andamento. Cerca de 200 
mil pessoas foram beneficiadas 
com investimentos de R$ 28 
milhões.

Plenária da 7ª Conferência da Assistência Social

Plenária do Orçamento Participativo

A gestão participativa adotada pelo 
Governo Municipal não se resume ao 
OP. Também são realizadas reuniões 
para consultar e incluir o segmento 
empresarial nas decisões do governo. 
As conferências e os conselhos foram 
reativados e valorizados. A Câmara Mu-
nicipal é uma forte parceira do Execu-

Acesso às 
informações e 

prestação de contas
A Prefeitura garante acesso a 

informações de qualidade para 
que as pessoas possam partici-
par e tomar decisões bem infor-
madas. Desde 2005 a publicação 
do Diário Oficial do Município 
foi regularizada, o portal da Pre-
feitura na Internet é atualizado 
permanentemente e, através do 
jornal Prefeitura Faz, a popula-
ção fica sabendo das principais 
ações da Prefeitura.

tivo e foi criado, pela atual administração, 
o chamado “Governo de Coalizão” que 
conseguiu agregar amplas forças políticas 
num projeto comum para a cidade. Além 
disso, a cada obra iniciada, são eleitas 
comissões indicadas pela população para 
acompanhar e fiscalizar o andamento dos 
trabalhos.

Outras formas de participação

Elias Ram
os

Ricardo Lim
a

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEMCONTAGEM - Nº 17 - AGOSTO DE 2009

PREFEITURA FAZ

Contagem se reencontrou com o progresso e com 
o desenvolvimento social. Ao se aproximar de seu centenário, a cidade está mais próspera, mais jus-ta, mais bonita e mais acolhedora. Contagem está pagando sua divida social com as populações mais 

carentes, voltou a crescer economicamente e a gerar 
empregos de carteira assinada, está executando um 

Contagem faz 98 anos e se prepara para o futuro

PÁGINAS 2, 3, 4 e 5

grande programa de obras públicas e readquiriu sua 
credibilidade em Minas e no país. É assim que Con-tagem comemora seus 98 anos e se prepara para fazer 100 anos.

Encarte do Servidor
VEJA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

30 DE AGOSTO - ANIVERSÁRIO DE CONTAGEM
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Alguns momentos e fatos 
marcantes de Contagem

História

Três fatos marcantes na história
A história de Contagem se divide em três grandes momentos. O 

marco inicial foi a instalação de um posto de fiscalização no Sítio 
das Abóboras, no início do século 18. Em 1897, a capital foi trans-
ferida para Belo Horizonte e impulsionou o crescimento de Conta-
gem. Em 1941 a instalação da Cidade Industrial moldou as feições 
que o município assumiu nos anos seguintes.

O Registro das Abóboras 
No período do Brasil Colônia, a vida em Minas decorreu sob 

o signo da mineração. Para manter o controle sobre a atividade 
econômica, a Coroa Portuguesa instalava postos de fiscalização e 
arrecadação chamados postos de registros. Um desses postos foi 
instalado na região conhecida como Abóboras. Em torno desse 
posto, surgiu um pequeno povoado e a população ergueu uma 
capela para abrigar o santo protetor dos viajantes, São Gonçalo do 
Amarante. Foi assim que surgiu o arraial de São Gonçalo da Con-
tagem das Abóboras, uma homenagem ao Santo e uma referência 
à contagem das cabeças de gado, de escravos e mercadorias para 
serem taxadas. 

A emancipação de Contagem 
em 30 de agosto de 1911
Contagem foi transformada em município em 30 de agosto de 

1911, pela Lei nº 556. Antes disso pertenceu à Comarca do Rio das 
Velhas, distrito do município de Sabará e, em 1901 foi vinculada à 
Santa Quitéria, atual Esmeraldas. Por contingências políticas, Con-

tagem perdeu sua autonomia administrativa em 1938, tornando-
se distrito de Betim. A Lei nº 336, de 27 de dezembro de 1948, 
restaurou a autonomia administrativa da cidade.

Contagem e
a Grande Belo Horizonte
A construção da nova capital do Estado, Belo Horizonte, em 

1897, alterou as condições econômicas e sociais do desenvol-
vimento de Contagem. O fluxo de pessoas indo e vindo para 
trabalhar, vender e comprar cresceu. Assim surgiu a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Contagem foi favorecida por este 
processo, sendo escolhida para sediar a “Cidade Industrial” do 
Estado.

Urbanização de forma desorganizada 
O processo de urbanização e desenvolvimento econômico de 

Contagem, como no Brasil, ocorreu de forma bastante desorga-
nizada. Grande parte do município foi loteada sem as condições 
básicas para construção de moradias (água, luz e esgoto). A ocu-
pação desordenada também contribuiu para a precariedade da 
ligação entre os bairros. Algumas indústrias poluíram a região da 
Cidade Industrial de diversas maneiras, gerando barulho, fumaça, 
mau cheiro, lixo e esgotos não tratados, além do tráfego inten-
so. Um caso típico é o da Companhia de Cimento Portland Itaú, 
fechada no início da década de 1970. No local foi instalado um 
Shopping que preservou as chaminés e o prédio administrativo da 
antiga empresa.

De pequeno povoado a cidade referência para Minas e o País 

M
ário Fabiano
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Dois momentos da Igreja Matriz de São Gonçalo
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História

Contagem: a cidade industrial 
A partir da década de 1930, o Brasil passou por um forte pro-

cesso de industrialização. Em Minas, a criação da Cidade Industrial 
foi a primeira e principal medida resultante dessa política. A região 
foi escolhida por ser vizinha da capital, por apresentar um relevo 
suave e ter boas condições de acesso às estradas que ligam Mi-
nas Gerais ao Rio de Janeiro (445 km) e a São Paulo (600 km). A 
Cidade Industrial Juventino Dias, como foi chamada, pertencia ao 
município de Betim e só foi incorporada a Contagem em 1948. Em 
1966, a Cidade Industrial já estava com sua capacidade pratica-
mente esgotada. Em 1970, novamente por iniciativa do poder pú-
blico, foi iniciada uma nova expansão industrial em Minas Gerais. 
Mais uma vez o local escolhido foi em Contagem. Por força da Lei 
Municipal nº 911 de 1970 foi implantado o Centro Industrial de 
Contagem - Cinco. O auge da produção industrial em Contagem 
ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. 

Prefeitura implanta infra-estrutura e serviços 
A partir da década de 1970, a criação do ICMS e outros im-

postos propiciaram uma elevação significativa da arrecadação 
municipal, tornando possível a implantação de grandes obras de 
infra-estrutura, como o Cinco; novas avenidas, urbanização de 
bairros; programas habitacionais; dentre outras. Uma dessas obras 
é a represa de Vargem das Flores, construída na década de 1970 
pelas prefeituras de Contagem e Betim. Essa represa resolveu em 
definitivo a questão do abastecimento de água, que afetava as 
residências e indústrias. Com a construção da barragem e a for-
mação do lago de Vargem das Flores, o setor oeste do território 
de Contagem transformou-se em área de proteção de mananciais. 
Com mais recursos em caixa, a Prefeitura expandiu os serviços de 
educação, saúde e de manutenção da cidade.

Contagem diversifica a sua economia 
Em 1974 foi instalada em Contagem uma unidade das Centrais 

de Abastecimento de Minas Gerais – Ceasa, um grande pólo de 
comercialização e distribuição de hortifrutigranjeiros, cereais e 
produtos diversos que movimenta quase R$ 2 bilhões por ano. 
Ao lado do comércio atacadista e de grandes redes de varejo, em 
Contagem existem 9 mil pequenas empresas que empregam mi-
lhares de pessoas. O setor de serviços tem 7.149 empresas e vem 
ganhando peso na economia da cidade.

Contagem na luta pela democracia 
Em Contagem aconteceu a primeira grande luta das classes 

trabalhadoras em plena ditadura militar, contra o arrocho salarial 
e pela democracia. Em 1968, cerca de 20 mil metalúrgicos entra-
ram em greve nas principais fábricas da cidade, despertando a 
solidariedade das entidades classistas e a irritação dos militares. O 
então ministro do Trabalho, coronel Jarbas Passarinho, esteve em 
Contagem para acabar com a greve. Mas não conseguiu e, em ca-
deia nacional de rádio e televisão, conclamou “o início da guerra” 
aos operários contagenses. O movimento foi vitorioso. No dia 1º 
de maio, com os operários ainda em greve, o general-presidente 
Costa e Silva anunciou a extensão do abono salarial de 10%, con-
quistado pelos operários de Contagem, a todos os trabalhadores 
brasileiros. 

Contagem e as duas décadas perdidas 
O Brasil chegou a ser o líder do crescimento no Ocidente. Mas, 

nas décadas de 1980 e 1990 passou pelas chamadas “décadas 
perdidas” em termos de crescimento econômico. Foram anos 
marcados por crises cambiais e quebradeiras, inflação galopante, 
baixas taxas de crescimento. Contagem não escapou deste proces-
so. A economia local estagnou, as receitas da Prefeitura caíram e 
a cidade ficou endividada. Ainda assim, foram realizados naquele 
período alguns grandes investimentos em trânsito, saneamento 
básico, e expansão dos serviços de educação e saúde. 

Contagem nos dias atuais  
Nos últimos quinze anos, o Brasil superou os grandes entraves 

ao crescimento sustentado da economia: a inflação foi controla-
da, o país equilibrou suas contas externas, tem grandes reservas 
em dólar e voltou a crescer com distribuição de renda a partir de 
2004. Essa nova situação está propiciando à Prefeitura, em parce-
ria com os governos Federal e Estadual, resolver problemas antigos 
da cidade, nas áreas de infra-estrutura de trânsito e saneamento, 
na manutenção dos espaços públicos, na habitação, e nas políticas 
sociais de educação, saúde e segurança pública. Além de dinami-
zar a economia e gerar mais empregos. 

Contagem: negras raízes 
No passado, a presença de expressivo número de escravos na 

região possibilitou a sobrevivência de diversos traços da cultura 
africana na cidade, entre eles o Congado. Um destaque é a Comu-
nidade dos Arturos, iniciada com o negro Arthur Camilo Silvério e 
sua esposa, Carmelinda Maria Silva. Essa comunidade é formada 
pelos filhos, netos, bisnetos e tretranetos do casal e preserva as 
tradições da cultura negra na cidade. Outra comunidade negra 
atuante é a dos "Ciriacos".

Patrimônio cultural de Contagem 
Por sua história e por seus recursos naturais, Contagem possui 

um patrimônio histórico, cultural e ambiental valioso e que a Pre-
feitura busca preservar. São parques e áreas verdes, praças, Igrejas, 
conjuntos arquitetônicos, comunidades tradicionalistas e outros 
que tornam Contagem uma cidade moderna, mas que sabe valori-
zar seu passado.

M
ilton Rocha

Vargem das Flores

Greve dos metalúrgicos em 1968
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Galeria de prefeitos

Contagem teve 21 prefeitos nos 
seus 98 anos de emancipação

A cidade é uma construção de seu povo e de seus líderes
Para compreender o presente e construir o futuro, temos que co-

nhecer a história. Nos quase 300 anos de existência de Contagem, 
e nesses 98 anos de emancipação política, o pequeno arraial de São 
Gonçalo da Contagem das Abóboras se transformou num município 
importante para Minas Gerais e para o país. Essa história foi feita pelo 
povo de Contagem, em ações diretas ou através de seus representan-
tes, sejam governantes, vereadores ou líderes religiosos, empresariais, 
populares e sindicais. No que se refere ao Executivo Municipal, Conta-
gem teve 21 prefeitos desde 30 de agosto de 1911, data que marcou 

Marília Campos
2009-2012

Paulo Augusto Pinto de Mattos
1999-2000

Ademir Lucas Gomes
1989-1992

Altamir José Ferreira
1993-1996

Newton Cardoso
1983-1986

Marília Campos
2005-2008

Ademir Lucas Gomes
2001-2004

Newton Cardoso
1997-1998

Guido Fonseca
1986-1989

a sua emancipação política. Alguns ocuparam mais de uma vez o 
cargo de prefeito. Uns foram eleitos pelo voto popular e outros foram 
nomeados pelo governo do Estado. A primeira eleição direta para a 
Prefeitura de Contagem aconteceu em 1949. Na ocasião, apenas 800 
eleitores compareceram as urnas. Na eleição de 2008, sessenta anos 
depois, 403.661 contagenses estavam habilitados para votar. Nesses 
98 anos, apenas uma mulher comandou a Prefeitura. O prefeito Paulo 
Penna Ribas governou Contagem por alguns meses em 1932, sem dei-
xar registro fotográfico.
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Galeria de prefeitos

José Luís de Souza
1977-1983

Sebastião Camargo
1963-1967

Luiz da Cunha
1949-1953

Cel. Antonio Benjamin Camargo
1929-1932

Francisco Firmo de Mattos
1967-1971

João Batista Brandão Lima
1983

Evaristo Belém
1953-1955

Manoel Mattos Pinho
1933

Newton Cardoso
1973-1977

Gil Diniz Júnior
1959-1963

Valdemar Diniz
1949

Cel. Francisco Firmo de Mattos
1924-1929

Cel. Augusto Teixeira de Camargos
1912-1924

Sebastião Camargo
1971-1973

Dr. João Mattos Costa
1955-1959

José da Rocha Cunha
1933-1939
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Economia e empregos

Contagem é uma cidade       
com mais oportunidades
Cidade é a 3ª mais rica de Minas e a 2ª na geração de empregos

A Prefeitura não
trabalha sozinha

A Prefeitura conta com fortes parcei-
ros na retomada do desenvolvimento. 
O Governo Federal ajuda a economia de 
Contagem com suas políticas de incentivo, 
como o Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC e o programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida.

Junto com o governo do Estado, a 
Prefeitura realiza grandes obras de sanea-
mento de córregos e investe na segurança 
pública. A melhoria na segurança também 
impulsiona o desenvolvimento, pois tran-
quiliza os investidores. Sem os empresá-
rios e os trabalhadores, Contagem não 
estaria na rota do crescimento.

Depois de duas décadas de estagna-
ção econômica nos anos 1980 e 1990, 
Contagem voltou a crescer. Isso se deve 
à recuperação da economia do país e aos 
investimentos que a Prefeitura tem rea-
lizado. A revitalização da Cidade Indus-
trial, da Avenida João César de Oliveira e 
de outros centros comerciais e a melhora 
da infra-estrutura necessária aos negó-
cios cria atrativos para a instalação de 
novas empresas.

A Prefeitura vem preparando a ju-
ventude para o mercado de trabalho, 
através de programas de qualificação de 
mão-de-obra, do ensino ministrado pela 
Funec, além de conquistar uma unidade 
do Cefet para Contagem. Pela primeira 
vez, o município terá uma escola de en-
sino técnico profissionalizante de nível 
superior.

Qualificação profissional

Contagem passou da 4ª para a 3ª cidade mais rica de Minas gerais. �

Produto Interno Bruto – PIB (soma de todas as riquezas produzidas      �
no município): mais de r$ 13 bilhões (valor estimado).

Contagem saltou da 32ª para a 27ª cidade mais rica do país. �

Segunda cidade de Minas que mais gera empregos. foram 28.193  �
novos empregos de carteira assinada entre 2005 a 2008.

Contagem é a 2ª em número de trabalhadores com carteira  �
assinada (163.987), seguida de Uberlândia (145.106) e de Betim (91.519). 

A ECONOMIA DE CONTAGEM

Ronaldo Leandro

Região da Praça Itaú está cada vez 
mais atraente a novos investimentos


