
Nos últimos cinco anos, a Prefeitura tem demonstrado seu 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à po-
pulação e com os servidores. O objetivo é garantir ao servidor 
público de Contagem as mesmas condições salariais e de tra-
balho praticadas na região metropolitana e melhorar, cada 
vez mais, a qualidade dos serviços prestados à população. Nos 
últimos anos, os salários passaram a ser pagos em dia, com 
reposição anual das perdas causadas pela inflação. foi criado 
o fundo Previdenciário municipal e as contratações, em todas 
as áreas, são realizadas mediante concursos públicos. Agora, a 
Prefeitura avança ainda mais com a criação dos planos de car-
reira para todos os setores da administração.

Prefeitura valoriza servidores para 
melhorar qualidade dos serviços
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Prefeitura garante 

recomposição integral 

dos salários do 

funcionalismo

VEJA NESTA EDIÇÃO:



2

Direitos respeitados

Prefeitura garante reposição 
integral dos salários

Valorização dos servidores visa à melhoria do serviço público
A Prefeitura de Contagem reajustou, em maio, os salários de to-

dos os servidores efetivos. O reajuste foi de 5,5%, igual a inflação 
dos últimos 12 meses, calculada conforme o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC. Com isso, o poder de compra dos sa-
lários do funcionalismo fica preservado.

Além da recomposição dos salários, 
a Prefeitura está adotando outras me-
didas para melhorar os rendimentos 
dos servidores. Entre elas está o paga-
mento do vale alimentação para todos 
os servidores efetivos que cumprem 
jornada de oito horas diárias. Além 
disso, o valor do ticket passará para 
r$ 120 (reajuste de 50%). Outra ini-
ciativa é a criação de planos de cargos 
e salários para todos os servidores. O 
plano da Educação já foi encaminhado 
à Câmara dos Vereadores. Na saúde, o 
primeiro passo é um reenquadramen-
to salarial que será feito no próximo 
semestre. Também será elaborado o 
plano de cargos para os servidores da 
administração.

Prefeitura amplia pagamento de vale-refeição e implanta planos de cargos

Além de serem pagos em dia, os salários têm sido reajustados 
todos os anos. De 2005 até agora, o reajuste total foi de 48%.

A remuneração dos servidores inclui, além do salário de ingresso, 
vale-tranporte, vale-refeição (para efetivos que cumprem jornada de 
8 horas), quinquênio e aumento por progressão na carreira.
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Direitos respeitados

Salário dos professores cresceu 
até 118,5% em cinco anos
Na Educação, servidores têm reajuste integral e plano de carreira

Além da recomposição dos salários, a Prefeitura 
encaminhou à Câmara municipal projeto de lei 
que cria o Plano de Carreira da Educação. fruto de 
um amplo diálogo com o sindicato e a categoria, 
esse plano vai regular toda a carreira dos servi-
dores concursados da rede municipal de Ensino 
e também da fundação de Ensino de Contagem 
- fUNEC. Ele garante o patamar mínimo de evolu-
ção na carreira e não exclui que acordos futuros 
possam ser pactuados, por exemplo, durante as 
campanhas salariais.

Ganhos dos professores cresceram 
mais de 100% em cinco anos

Em 2005, o salário do professor PEB I (ensino 
fundamental) era de r$ 609,00. Hoje, o salário de 
ingresso do professor PEB I é de r$ 1.332,99, ou 
seja, em cinco anos houve um reajuste de, no mí-
nimo, 118,5% (sem contar quinquênios e progres-
são por titulação ou especialização a ser realizada 
ainda este ano). Com a equiparação do salário-
base dos professores da rede municipal ao dos 
professores da funec, prevista para 2011, o piso 
será novamente reajustado.

SalárioS doS trabalhadoreS na educação (Sem oS quinquênioS)

Jornada Salário bru-
to maio/2005

Salário bru-
to maio/2010

%

Professor PEB I Habilitado 
(1ª a 4ª séries)

22 horas 
semanais

r$ 609,00 r$ 1.332,99 118,5%

Professor PEB II 
(5ª a 8ª séries)

22 horas 
semanais

r$ 704,26 r$ 1.332,99 89%

Na elaboração da proposta, várias sugestões apresenta-
das foram incorporadas ao plano, bem como diversos itens 
retirados a pedido do sindicato. O resultado final atende a 
reivindicações históricas da categoria, sem ferir os limites 
impostos pela Lei de responsabilidade fiscal. Isso garante 
que plano venha a ser sustentável a longo prazo.

•	Evolução na carreira por habilitação (titulação), quali-
ficação profissional e por mérito;

•	Jornada de 8 horas;
•	Possibilidade de realização de jornada flexível, inci-

dindo todas as vantagens sobre a mesma;
•	Equiparação do piso salarial do professor habilitado 

da Rede Municipal com a Funec;
•	Manutenção do quinquênio e das férias-prêmio;
•	Estabelecimento em lei de critérios para licenças pa-

ra estudos, mudanças de lotação, etc.

A íntegra do Plano encontra-se disponível em: www.contagem.mg.gov.br

Plano de Carreira garante direitos e conquistas históricas
dentre oS principaiS avançoS deStacamoS:
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A Prefeitura vai cor-
rigir distorções salariais 
existentes entre os servi-
dores do quadro técnico 
da saúde, e que realizam 
funções semelhantes. É 
o caso, por exemplo, dos 
Auxiliares de Enferma-
gem I e II e técnicos de 
enfermagem, e ainda dos 
auxiliares, atendentes e 
assistentes administrati-
vos. Ainda este ano, será 
feita a equiparação dos 
salários desses níveis. Com 
isso, a Prefeitura atende a 
uma antiga reivindicação 
desses trabalhadores e se 
prepara para implantar o 
Plano de Cargos e salários 
também na saúde.

Quadro de enQuadramento

SalárioS da Saúde 
(Sem oS QuinQuênioS)

Salário bruto - maio/2010

Enfermeiro Psf - 40 horas semanais r$ 4.726,78 (mínimo)
r$ 5.461,78 (máximo)

médico Psf - 40 horas semanais r$ 7.033,93 (mínimo)
r$ 8.348,93 (máximo)

médico atenção básica especialida-
des 20 horas semanais r$ 2.776,46

médico (Urgência) plantões 
de 2ª a 6ª - 24 horas semanais

r$ 3.894,04 (mínimo)
r$ 4.377,64 (máximo)

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

r$ 4.652,05 (mínimo)
r$ 5.135,65 (máximo)

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

r$ 5.410,05 (mínimo)
r$ 5.893,65 (máximo)

cargo Jornada
Semanal

vencimento 
baSe atual

vencimento 
baSe com re-
aJuSte 5,5%

valor do venci-
mento baSe em 
outubro/2010

reaJuSte 
total

Auxiliar Administrativo  40h r$ 492,00 r$ 519,06 r$ 750,00 52%
Atendente Administrativo  40h r$ 514,29 r$ 543,50 r$ 750,00 46%
Assistente Administrativo  40h r$ 682,74 r$ 721,52 r$ 750,00 10%
Auxiliar Enfermagem I  30h r$ 565,91 r$ 598,05 r$ 800,00 41%
Auxiliar Enfermagem II  30h r$ 682,74 r$ 721,52 r$ 800,00 17%
Técnico Enfermagem  30h r$ 682,74 r$ 721,52 r$ 800,00 17%

Prefeitura corrige distorções 
e melhora salários na Saúde
Medida é o primeiro passo para implantação de plano de cargos e salários

Direitos respeitados
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A folha de pagamentos re-
presenta quase 50% do total 
de despesas da Prefeitura. A 
folha inclui os salários-base, 
quinquênios, adicionais, des-
pesas de transporte e alimen-
tação, além das contribuições 
da Prefeitura para o fundo 
de Previdência para pagar 
aposentadorias e pensões.

A Prefeitura tem cerca 
de 16 mil servidores, sen-
do 13.814 na ativa e 2.366 
aposentados e pensionistas 

Maior despesa da Prefeitura é 
com a folha de pagamento

Cerca de 16 mil servidores consomem 48% da arrecadação municipal
pagos pela Previdência muni-
cipal. Alguns serviços, como 
a coleta de lixo, varrição e 
capina são realizados por em-
presas terceirizadas. As áreas 
da Educação e da saúde são 
as que concentram o maior 
número de servidores. são 
6.191 servidores na rede mu-
nicipal de Educação, incluin-
do educação infantil e ensino 
fundamental e 665 na funec. 
A saúde vem em seguida com 
4.776 servidores. 

Gastos de pessoal – Respeito à legislação

AS DESPESAS DA PREfEITuRA Em 2009

TIPO DE gASTO VALORES Em mILhõES R$

Despesas de pessoal R$ 326 milhões 623 mil

Despesas de custeio R$ 246 milhões 929 mil

Investimentos R$ 47 milhões 662 mil

Juros e amortização da dívida R$ 46 milhões 440 mil

Fonte: COGEP/DIARP/18/05/10
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Prefeitura tem limite legal de 51,30% para gastos com servidores

Arrecadar mais para cuidar 
melhor de Contagem

A Prefeitura estará sempre 
aberta ao diálogo visando 
avançar nas remunerações e 
outras questões de interes-
se dos servidores. mas não 
existem atalhos. Os gastos de 
pessoal da Prefeitura estão su-
bordinados aos limites fixados 
na Lei de responsabilidade 
fiscal, que é de 51,30% da re-
ceita do município. O reajuste 
de 5,5% para cada servidor re-
presenta um impacto superior 
a r$ 20 milhões sobre o total 
da folha de pagamentos. Com 
isso, a folha vai para r$ 350 
milhões, se aproximando do 
limite legal.

a arrecadação de contagem – 2005 a 2009

ano arrecadação aumento anual

2004 r$ 393,144 milhões Desconhecido

2005 r$ 445,808 milhões r$ 52,664 milhões

2006 r$ 501,763 milhões r$ 55,955 milhões

2007 r$ 564,241 milhões r$ 62,478 milhões

2008 r$ 666,382 milhões r$ 102,141 milhões

2009 r$ 680,270 milhões r$ 13,888 milhões

Ano passado, devido à crise 
econômica, a arrecadação mu-
nicipal cresceu apenas r$ 12 
milhões, interrompendo o ciclo 
de crescimento que vinha des-
de 2005. foi uma evolução de 
meros 2,1% em relação a 2008. 
sequer compensou a inflação 
de 2009, que foi de 4,31%, con-
forme o IPCA, índice oficial de 
inflação medido pelo governo. 
felizmente, o Brasil superou ra-
pidamente a crise econômica e a 
expectativa é a retomada do flu-
xo normal de receitas este ano.

A Prefeitura precisa agir com 
cautela e responsabilidade. 
Uma administração eficiente 

requer capacidade nos mo-
mentos de bonança financeira 
e também nos momentos de 
crise. Os investimentos na cida-
de e novas conquistas para os 

servidores dependem das re-
ceitas da Prefeitura. Contagem 
precisa crescer mais e arrecadar 
mais para poder cuidar cada 
vez melhor dos contagenses.

Equilíbrio administrativo e financeiro

Reduzir a dívida para reduzir as despesas
No início de 2005, Contagem 

era o quarto município mais en-
dividado do Brasil, estava sem 
crédito na praça e sem condições 
de receber repasses federais. A 
Prefeitura organizou a casa, rene-
gociou parcelas da dívida; pagou 
juros e encargos e aumentou a 
receita. Além disso, não contraiu 
novos empréstimos, mesmo com 
a perda de receitas provocada 
pela crise econômica do ano pas-
sado. A Prefeitura recuperou seu 
crédito e a capacidade de endivi-
damento. Hoje, de acordo com o 
Governo federal, Contagem pode 
contrair novas dívidas no limite 
de r$ 330 milhões. Em 2005, a 
dívida representava 125% do va-
lor da receita e eram necessários 
15 meses de arrecadação para 
pagá-la. Hoje, a dívida caiu para 
71,6% da receita e corresponde a 
8,6 meses de arrecadação.

Dívida x receitas
Dívidas receitas

2004 r$ 493 milhões r$ 393 milhões
2009 r$ 503 milhões r$ 680 milhões
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Direitos respeitados

Prefeitura aposta no diálogo e valorização dos servidores

Em Contagem, o serviço 
público tem reconhecimento

Até 2004, a realidade na Prefeitura era de salários em atraso e 
muito abaixo do praticado em municípios do mesmo porte de Con-
tagem. As contratações irregulares eram tantas que provocaram 
uma ação judicial movida pelo ministério Público para normalizar a 

situação. Desde 2005, essa situação mudou. A Prefeitura tem in-
vestido nos servidores e respeitado as categorias profissionais que 
trabalham para o cidadão contagense. Os principais direitos dos 
servidores são: 

DIREITOS E CONQuISTAS DO SERVIDOR PÚBLICO Em CONTAgEm:

eStabilidade no emprego
A estabilidade no emprego é garantida para os servidores apro-
vados em concurso após três anos de efetivo exercício do cargo.

pagamento doS SalárioS 
em dia
O salário é pago religiosamente 
até o quinto dia útil de cada mês, 
inclusive para aposentados e pen-
sionistas. Isso permite que todos 
possam planejar a vida com segu-
rança.

Jornada de 40 horaS
Para a maioria dos servidores a jornada de trabalho é de 8 horas 
diárias, e de cinco dias na semana. Alguns servidores tem jorna-
da especial, assegurada em lei, e cumprem jornadas menores, 
além de terem direito a outras vantagens. É o caso dos profes-
sores, jornalistas, médicos e outros profissionais de saúde com 
formação superior.

vale-alimentação de r$ 120 por mêS
Todos os servidores efetivos e contratados com jornada de 8 ho-
ras diárias têm direito a ajuda alimentação de r$ 120 por mês.

vale-tranSporte
Assim como os trabalhadores do setor privado, os servidores 
municipais fazem jus ao vale-transporte, concedido através do 
Cartão Ótimo e BHBUs.

quinquênio – 10% a cada cinco anoS
A cada cinco anos é garantido um reajuste de 10% da remu-
neração base. Ao final da carreira o servidor pode acumular de 
cinco qüinqüênios (50%) a sete quinquênios (70%) da remune-
ração 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 quan-
do da aposentadoria.

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

previdência Social
A Prefeitura criou a Previdência municipal, com a aprovação 
de uma legislação ampla para garantir a segurança dos apo-
sentados com todos os direitos previstos em lei.

qualiFicação proFiSSional
A Prefeitura vem realizando investimentos expressivos na qua-
lificação profissional dos servidores.

outroS direitoS doS ServidoreS
Os outros direitos dos servidores são similares ao do setor pri-
vado: salário mínimo, 13º salário, repouso semanal remunera-
do e nos feriados, 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.
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Mais notícias sobre a Prefeitura acesse:

www.contagem.mg.gov.brna internet
Prefeitura Faz

Direitos da População

Investimentos em Saúde e Educação chegam R$ 450 milhões

Em Contagem, Educação e 
Saúde são prioridades

deSpeSaS com educação noS maioreS 
municípioS mineiroS – 2009

MunICíPIO DEsPEsAs AnuAIs

Belo Horizonte r$ 829 milhões

contagem r$ 233 milhõeS

Betim r$ 178 milhões

Uberlândia r$ 176 milhões

Juiz de fora r$ 132 milhões

Uberaba r$ 76 milhões

Ipatinga r$ 76 milhões

montes Claros r$ 61 milhões

Gov. Valadares r$ 48 milhões

ribeirão das Neves r$ 43 milhões 

Em 2009, a saúde e a Educação lideraram as despesas da 
Prefeitura. Nessas duas áreas, a cidade aplicou cerca de  
r$ 450 milhões, entre recursos próprios e transferências dos 
governos federal e Estadual. Para melhorar ainda mais os 

Em 2009, o total de despesas da Prefeitura com a Edu-
cação foi de r$233 milhões 974 mil. Esse valor inclui o 
pagamento dos servidores, a reforma e abertura de novas 
escolas, a merenda escolar, o kit escolar e diversos outros 
investimentos. Depois da capital, Contagem é a segunda 
cidade de minas que mais investe em Educação.

Em 2009, a Prefeitura investiu r$ 217 milhões na saúde, 
entre recursos próprios e repasses dos governos federal 
e Estadual. A maior parte dos recursos vêm do tesouro 
municipal que garante o dobro do que manda a lei. Para 
melhorar a situação da saúde em Contagem é essencial o 
aumento da participação do Governo federal e, principal-
mente, do Governo Estadual que contribui com apenas 2% 
do total de recursos investidos.

Prefeitura aplica na Saúde o 
dobro do que manda a lei

Participação nos investimentos da saúde de Contagem/ano

investimentos da Prefeitura nessas duas áreas, tanto o Go-
verno federal quanto o Governo Estadual, que arrecadam a 
maioria dos impostos, precisam ter um papel mais ativo no 
financiamento do município.

Contagem investe R$ 233 
milhões em Educação


