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Carta ao Cidadão 

 

 Quem ama Contagem sabe o quanto a cidade está mal tratada, mal 
cuidada, abandonada. Quem vive aqui entende no dia a dia o quanto as 
últimas más gestões tiraram o brilho, a alegria de viver e pioraram o 
cotidiano que já apresenta tantos desafios, tantas dificuldades. 

 Contagem não precisa de planos mirabolantes, nem de projetos e 
obras faraônicas. Contagem precisa funcionar novamente. Precisa 
funcionar bem. Precisa voltar a cuidar dos seus cidadãos em todas as áreas: 
saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, cultura, lazer, esporte. 
Contagem precisa voltar a gerar empregos e vai ser preciso muito esforço, 
foco e conhecimento para liderar a cidade no pós-pandemia. 

 Por isso apresentamos nosso plano de governo com um objetivo: 
Reconstruir Contagem. Queremos cuidar bem dos contagenses para que eles 
novamente tenham orgulho e prazer de viver aqui. Faremos isso juntos, eu 
e Capitão Fontes, com todo zelo e toda experiência que ele agrega ao nosso 
projeto. 

 Juntos vamos reconstruir Contagem. Juntos vamos fazer o contagense 
voltar a sorrir. Juntos vamos devolver credibilidade ao poder público. 
Juntos vamos trabalhar muito para fazer a cidade andar. Juntos vamos 
devolver a dignidade ao povo de Contagem. 

 

Felipe Saliba 
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PERFIL DO MUNICÍPIO 

Contagem, fundada em 1911, ficou conhecida durante muito tempo como Cidade Industrial. Ela 
guarda em suas origens, nuances das cidades do interior de Minas: de um lado núcleos industriais, 
uma estrutura urbana e desenvolvida e do outro uma extensa área rural que, com o decorrer do 
tempo, está se transformando em bairros. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Contagem é uma cidade 
com área territorial de 194,746 Km² dividida em oito regionais sendo, Vargem das Flores, Sede, 
Petrolândia, Riacho, Eldorado, Industrial, Ressaca e Nacional; conta com uma população 
estimada, em 2020, de 668.949 habitantes e possui densidade demográfica de aproximadamente 
3.090,33 hab/km². Segundo dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no município 
temos para 2020, 427.575 eleitores distribuídos nas 4 zonas eleitorais sendo, 104.585 eleitores na 
zona 90 de votação, 99.523 eleitores na zona 91, 109.981 na zona 93 e por fim, 113.486 eleitores 
na zona 313 de votação. 

De acordo com o último Censo, realizado em 2010 pelo IBGE, 99,66% da população contagense 
reside em áreas urbanas e 0,34%, em zona rural. Ainda de acordo com o Instituto, 48,52% dos 
cidadãos residentes no município são do sexo masculino e 51,48% do sexo feminino. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDHM) do Município é de 0,756, e isso situa a cidade na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799); o componente que mais contribui 
para que o IDHM de Contagem seja alto é a Longevidade, com índice de 0,832, seguido de Renda, 
com índice de 0,745, e de Educação, com índice de 0,697. Este número coloca Contagem na 440ª 
posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM (Atlas do Desenvolvimento 
Humano, 2020). Complementar ao IDHM, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) dá destaque 
a indicadores de vulnerabilidade social evidenciando fatores de exclusão e ausência de serviços 
públicos que proporcionam melhores condições sociais e de desenvolvimento humano. No caso 
de Contagem, o IVS é de 0,3 indicando que o Município se encontra na faixa de baixa 
vulnerabilidade social. No que se refere ao Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) – 
Assistência Social, que consiste no índice realizado pela Fundação João Pinheiro para medir a 
responsabilidade social do munícipio, Contagem apresentou em 2010 índice de 0,592; em 2012 
0,699 e em 2014 0,811, o que demonstra melhora na qualidade dos serviços de Assistência Social.  

As características apresentadas somadas ao Produto Interno Bruto (PIB) fazem do município de 
Contagem o terceiro maior de Minas Gerais. A cidade apresentou, em 2017, PIB de 
R$28.988.053,32, que corresponde a 5% da participação no PIB do estado de Minas Gerais. O 
Valor Adicionado Bruto (VAR) está distribuído da seguinte forma: 11,2% Administração Pública, 
23,9% Indústria e 64,9% Serviços. Um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro e divulgado 
em fevereiro de 2020, compara os municípios da Região Geográfica Intermediária de Belo 
Horizonte (RGINT), traz a informação que Contagem perdeu participação no PIB de Minas 
Gerais em comparação com 2010 (5,5 % em 2010) principalmente pela “redução de escala na 
fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive eletrônicos, e no comércio atacadista, exclusive 
combustíveis”1. Com relação ao PIB per capita, o município apresentou em 2017, R$ 44.015,99. 
De acordo com dados do Ministério da Economia o município exportou, em 2019, 
U$378.994.799,00 apresentando queda de aproximadamente 9,4% em relação ao ano de 2018 
(U$ 418.572.073,00).  

Contagem possui uma privilegiada localização e isso agrega atributos tornando o município uma 
das melhores alternativas para investimentos. A cidade opera como centro polarizador 

 
1 Fonte: Informativo Fundação João Pinheiro. Contas Regionais. Ano II, Nº 1. Fevereiro 2020. 
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metropolitano, pois possui um sistema viário que se integra e se articula com os demais centros 
urbanos do País. Ressalta-se que o sistema viário de Contagem foi planejado para comportar 
intenso fluxo de veículos e cargas e é integrado por importantes rodovias do país: a BR-381, 
Fernão Dias (acesso a São Paulo), a BR-262 (acesso a Vitória e ao Triângulo Mineiro) e a BR-
040 (acesso a Brasília e ao Rio de Janeiro); além de contar com a Rede Ferroviária Centro 
Atlântica, que permite transportar diretamente não apenas para o Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste como também para os principais terminais marítimos do país. 

A cidade de Contagem, um dos principais municípios de Minas, conquistou ao longo de sua 
trajetória uma identidade peculiar, que mescla tradição e modernidade, memória e 
desenvolvimento. De sua origem agropastoril e de ponto de registro de mercadorias valiosas, a 
cidade passou a sediar, nos anos de 1940, o maior complexo industrial do Estado. Com o passar 
o tempo, o Município viveu grandes mudanças no sistema produtivo, com a estagnação do setor 
de indústrias e incremento no setor de comércio e serviços, mas mesmo com a estagnação, a 
indústria de Contagem ainda é de importância fundamental no planejamento estratégico da gestão 
pública municipal. 

Sabemos dos inúmeros problemas e desafios a serem superados em todos os níveis do governo, 
sejam eles políticos, administrativos, financeiros ou sociais. Sabemos também, que o momento 
atípico causado pela pandemia do novo coronavírus agravou esse cenário e que exigirá excelência 
na governabilidade e governança dos próximos gestores públicos, porém com todos os atributos 
apontados, fica claro que a cidade de Contagem tem potencial para se consolidar como referencial, 
principalmente econômico em Minas Gerais, e se destacar ainda mais tomando proporções de 
nível nacional. 
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COVID-19  

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, 
chamado de SARS-CoV-2. Ela se apresenta de quadros clínicos assintomáticos a quadros 
de infecções graves. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% dos 
pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos 
sintomas) e cerca de 20% dos pacientes precisam de atendimento hospitalar por 
dificuldades respiratórias, no qual 5% desses requerem suporte ventilatório. 

A OMS declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de 
janeiro de 2020 e, em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 
nº 188/2020 que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Em 11 
de março, a OMS alterou o status da Covid-19, que passou a ser considerada pandêmica, 
ou seja, a presença do vírus em todos os continentes. 

No Brasil, até o dia 08 de setembro de 2020, havia 4.147.794 casos confirmados de 
coronavírus, 126.960 óbitos acumulados decorrentes da doença, 665.227 casos em 
acompanhamento e 3.355.564 casos recuperados. Em Minas Gerais, até 09 de setembro 
de 2020, havia 238.515 casos confirmados da doença, 5.935 óbitos confirmados, 28.966 
casos em acompanhamento e 203.614 casos recuperados. 

Em Contagem, no dia 16 de março de 2020, a Prefeitura publicou o Decreto nº 1.510/2020 
que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município e dispõe sobre 
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19). 
Em 19 de março de 2020, a Prefeitura cria o Comitê de Enfrentamento à Epidemia do 
Covid-19 por meio do Decreto municipal nº 1.523/2020, além de outras inúmeras 
legislações publicadas no sentido de reorganizar o novo cenário que se formou com a 
pandemia. Até o dia 07 de setembro de 2020, Contagem apresentava 7.905 casos 
confirmados de Covid-19, 300 óbitos confirmados da doença e 2 óbitos ainda em 
investigação, além de 56.311 casos notificados. 

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 surpreendeu o mundo inteiro, mudando toda a 
organização da vida em sociedade e trouxe impactos sem precedentes, imensuráveis e 
muitos ainda desconhecidos em todo o globo. A longo e médio prazo, não é possível 
medir as consequências que esse surto trará, mas a curto prazo o grande desafio gira em 
torno da gestão do desastre. 

Esse grave momento de ameaça para a saúde pública e para a economia promove debates 
sobre as ações realizadas e a serem realizadas pelos governantes, porém ainda não existem 
políticas testadas ou consolidadas, e a tomada de decisões passa a ser algo cada vez mais 
complexo, em que as ações podem ser consideradas tanto exageradas quanto 
insuficientes. Diante desse cenário, transformado pela pandemia, as soluções tradicionais 
não resolvem mais os complexos problemas com os quais a administração pública e a 
sociedade se deparam, principalmente o que diz respeito à saúde, à economia e à 
educação. É necessário que os gestores públicos experimentem novas formas de atuação, 
implantem medidas inovadoras e flexibilizem regras existentes que se mostrem 
excessivas no atual contexto, onde tais providências passam a ser a nova realidade para 
quem estiver à frente dos municípios. 

 



 
7 

 

SAÚDE 

A pandemia da COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado 
como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste século, onde a saúde 
foi um dos setores mais afetados em todo mundo. Não apena o Sistema Único de Saúde 
(SUS), maior sistema público do mundo, como também as redes de saúde privada 
foram colocadas em xeque pela pandemia, devido à sobrecarga no atendimento e na 
ocupação de leitos. Vale ressaltar que dos países com mais de 200 milhões de 
habitantes, o Brasil é o único que conta com serviços de saúde gratuitos de forma 
universal.  

A capacidade de um sistema de saúde de lidar com a taxa de contaminação por SARS-
CoV-2 no curto prazo é limitada. Os recursos necessários são finitos, como leitos 
hospitalares, leitos de UTI, número de profissionais de saúde qualificados, ventiladores, 
respiradores, entre outros. Essa situação impõe um limite para o número de pacientes que 
podem ser tratados. A taxa de transmissão do coronavírus sobrecarregaria rapidamente 
qualquer sistema de saúde, deixando muitos pacientes infectados com condições 
pulmonares deterioradas sem nenhum tratamento, como aconteceu. No Brasil, o 
panorama é incerto, e é justamente este contexto de crise que nos leva a enxergar a 
necessidade e a importância de um sistema único que garanta o direito universal à 
saúde. É nesse sentido de priorização da vida e da assistência de boa qualidade que o 
candidato pretende atuar.  

Pontos importantes da saúde vêm sendo debatidos por candidatos à governos ao longo 
dos anos. Independente da filosofia partidária é consenso entre eles que a atenção 
primária é de extrema importância para resolver problemas de saúde da população pois, 
atua de maneira preventiva visando a garantia de boa saúde, a sua integralidade, 
postergando ou evitando as doenças e permitindo melhores condições de vida, tais fatos 
provocam impacto nos gastos com saúde, na amplitude da cobertura desses serviços à 
população, na educação social ou na consciência e responsabilidade de cada um para 
com a sua saúde. Outro ponto de concordância é que a atenção de média e alta 
complexidade, como acontece atualmente, deve se dar de forma regionalizada, com 
atendimentos o mais próximo o possível da população e com a garantia de uma oferta 
suficiente de serviços de qualidade. Embora esses sejam pontos de convergência entre 
os candidatos e normalmente façam parte de seus programas de governo, as promessas 
se repetem e poucos avanços são realmente percebidos pela população. Os valores 
aplicados na saúde têm aumentado ao longo dos anos, mas os resultados e a percepção 
de qualidade do atendimento pelo cidadão seguem sendo insuficiente. Temos visto 
muitas promessas de construção de novos equipamentos em saúde, mas sem dar a 
devida importância com o seu financiamento, com a sua eficiência ou com a qualidade 
dos serviços a serem ofertados. 

A tabela abaixo ilustra a evolução dos gastos com saúde desde o ano de 2016 a 2019 
em Contagem, mostra como o serviço de saúde é oneroso ao Munícipio reafirmando 
que os investimentos nesse setor têm aumentado a cada ano, o que não reflete em 
qualidade e eficiência dos serviços aos cidadãos contagenses. Ressalta-se que para 
2020, o valor orçado para as ações e serviços de saúde pública foi de 
R$595.621.821,00, foram realizadas algumas alterações orçamentárias e o crédito 
autorizado foi de R$ 661.850.816,91. Até a data da apuração dos dados (início do 
terceiro quadrimestre) foram gastos com saúde o montante de R$374.917.841,76 e 
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empenhados R$483.801.814.81. Os números demonstram que, com uma boa gestão 
dos recursos, a população pode sentir, de fato, os benefícios de ter uma saúde pública 
de qualidade. 

No Plano Plurianual (PPA) que vigora no período de 2018 a 2021, ou seja, na atual 

gestão encontra-se, na área da saúde, 26 ações distribuídas em 7 programas. 
Relacionando a esse grande número de ações, os resultados obtidos não contemplam 
as verdadeiras necessidades da população, não alcançando a qualidade que os 
contagenses merecem e esperam. Uma das possíveis justificativas é que muitas 
realizações não se concentram na qualidade dos atendimentos e prevenção de doenças. 
Outra questão que vale destacar é a necessidade de desenvolver um novo modelo de 
gestão para a saúde, que procure ampliar a qualidade dos serviços oferecidos e 
melhorá-los. 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

➢ Valorização do Servidor: incentivar e promover a formação continuada do 
servidor, principalmente em temas de saúde familiar, realizando parecerias com 
instituições públicas e privadas, além da melhoria das condições de trabalho, 
da prevenção e atenção às doenças relacionadas ao trabalho. 
 

➢ Rede Conectada e Integrada: integração e conexão de todos os equipamentos 
de saúde por meio de um sistema de tecnologia de gerenciamento de 
informações (gestão de tecnologia integrada), com o objetivo de realizar o 
acompanhamento médico a longo prazo dos usuários do SUS e que nele 
contenha informações sobre condições clínicas anteriores, receitas, exames e 
todo o histórico e todos os equipamentos de saúde que o paciente visitou, por 
quem ele foi atendido, data, hora, o que foi prescrito, entre outras informações 
relevantes, que possam ser utilizadas pelos profissionais para prevenir doenças 
e criar melhores tratamentos. 
 

➢ Gestão de Contratos: existe a necessidade de que os atuais contratos sejam 
revistos e os futuros contratos sejam melhor formulados e fiscalizados, com o 
objetivo de melhorar a gestão dos recursos financeiros, evitar gastos 
desnecessários e oferecer mais transparência a população.  

 
 
ATENÇÃO BÁSICA 
 
Segundo definição do Ministério da Saúde, a atenção básica é caracterizada  

FONTE 2016 2017 2018 2019
Tesouro Municipal 270.390.153          294.478.052       313.507.438    345.116.558    

Transferências 143.416.881          154.029.767       178.769.441    168.241.864    

Total 413.807.034      448.507.819    492.276.879 513.358.422 

VALOR GASTO COM SAÚDE EM CONTAGEM 
VALOR LIQUIDADO - ATÉ DEZ (R$)

Fonte: Elaboração própria  
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“por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio 
do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume 
a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações” 

(Ministério da Saúde). 

Trata-se do contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde e norteia-se 
pelos princípios da “universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 
vínculo, da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social” (Ministério da Saúde). 

A Atenção Básica prioriza a estratégia da Saúde da Família e fundamenta-se em 
“possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade” (Ministério da Saúde). 

O trabalho neste nível de atenção é interdisciplinar e em equipe, além de desenvolver 
vínculo e responsabilização dessas equipes com a população atendida garantindo a 
continuidade e a abrangência das ações e do cuidado com a saúde. 

Neste contexto percebe-se a importância da priorização de investimento na atenção 
básica de saúde. Fortalecer a atenção básica é de extrema relevância pois significa 
reorganizar o sistema de saúde, promover acesso igualitário aos serviços e torná-los 
disponíveis aos cidadãos de todas as classes sociais. Vale ressaltar que esse nível de 
atenção é a principal porta de entrada e o centro articulador do acesso dos usuários ao 
SUS e desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das necessidades de 
saúde dos usuários. A Atenção Básica possibilita a resolução de grande parte das 
necessidades de saúde e caso seja necessário, encaminha os usuários para outros níveis 
de atenção.  

O município de Contagem, de acordo com CNES2, conta com 78 Unidades Básicas de 
Saúde distribuídas da seguinte forma3:  

 

 

 

 

 

 
2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Ministério da Saúde. Disponível em < 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=31&VMun=311860>. Acesso em julho de 2020.  
3 Distribuição de acordo com o disponível no site da Prefeitura Municipal de Contagem. Acesso em julho de 2020. 
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A cidade também possui 16 Farmácias Distritais, 1 Central de Abastecimento (CAF), 1 
Núcleo de Telessaúde, 1 Centro de Convivência (saúde mental), além de sua Sede 
Administrativa. É importante destacar também, além da estrutura física, como o 
Município se comporta em termos da cobertura4 de sua população quando se trata dos 
serviços básicos de saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os números mostram que, ainda há muito o que melhorar para entregar à população um 
serviço de saúde pública de qualidade que realmente atenda a universalidade dos 
cidadãos. Percebe-se também que a saúde bucal não cobre um terço da população, sendo 
deixada de lado pelos gestores. Da mesma forma, vale destacar o baixo percentual de 
pessoas cobertas pelos agentes comunitários de saúde, estima-se uma população de 
663.855 habitantes para 448 ACS. Este contexto mostra a urgência de uma boa gestão 
dos recursos humanos e financeiros existentes em nossa rede de saúde bem como o 

 
4 Sistema e-Gestor Atenção Básica – DAB/Ministério da Saúde 

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM CONTAGEM

REGIONAL VARGEM DAS FLORES - 11 UBS's + 1 Und de Ref

REGIONAL RESSACA - 13 UBS's

REGIONAL NACIONAL - 7 UBS's

REGIONAL PETROLÂNDIA - 8 UBS's + 1 Und de Ref

REGIONAL SEDE - 12 UBS's

REGIONAL ELDORADO - 8 UBS's

REGIONAL RIACHO - 6 UBS's

REGIONAL INDUSTRIAL - 11 UBS's

TOTAL DE 78 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Fonte: Elaboração própria  

EQUIPES QTD

Equipes de Saúde da Família (eSF) 140

Estimativa da população coberta pelas eSF 483.000

Cobertura eSF 72,76%

Estimativa da população coberta pela Atenção Básica (AB) 572.100

Cobertura AB 86,18%

Equipes de Saúde Bucal (eSFSB) 47

Estimativa da população coberta pelas eSFSB 162.150

Cobertura eSFSB 24,43%

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 448

Estimativa da população coberta pelos ACS's 257.000

Cobertura ACS 38,80%

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 12

Equipe Multidisciplinar de Apoio (EMAP) 3

Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (EMAD) 7

Equipes de Consultório na Rua (eCR) 1

Equipe de Atenção Básica Prisional 1

EQUIPES/COBERTURA DE SAÚDE NO MUNICÚPIO DE CONTAGEM

Fonte: Elaboração própria  



 
11 

 

fortalecimento de alguns setores e a revisão de fluxos, operações logísticas e dinâmicas 
de trabalho.  

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

➢ Cuidando da Casa: fortalecimento da atenção básica, por meio da ampliação 
da cobertura das Equipes de Saúde da Família e principalmente dos Agentes 
Comunitários de Saúde, além da ampliação dos Núcleos Ampliados de Saúde da 
Família (NASF), bem como avaliação das estruturas físicas dos equipamentos 
de saúde da AB e a necessidade de adequações, reformas, manutenções prediais, 
mobiliários, entre outros pois, acreditamos que o problema da saúde só poderá 
ser resolvido se priorizarmos a prevenção e os cuidados com a saúde familiar 
que correspondem a maior parcela dos fatores responsáveis pela manutenção da 
saúde. Somente dessa forma, será possível diminuir a necessidade de 
atendimentos em hospitais, UPA’s, evitar o uso desnecessário de medicamentos 

e reduzir o risco das intervenções médicas. 

➢ Fortalecimento da Saúde Bucal: ampliação das Equipes de Saúde Bucal, 
garantindo maior cobertura à população contagense. Garantir o abastecimento 
de insumos (em todos os níveis de atenção) que atendam demandas de saúde 
bucal, bem como garantir a compra e a manutenção dos equipamentos 
necessários ao fornecimento do serviço.  

➢ Diga Xis - Saúde Bucal nas Escolas: para se promover a saúde bucal e, por 
conseguinte, a saúde pública são necessárias políticas de prevenção de doenças 
bucais. Dessa forma, propõe-se a criação de uma política educativa e transversal 
responsável por incorporar os cuidados de higiene bucal nas escolas, uma vez 
que é a faixa etária propícia para formação de hábitos de prevenção. Busca-se, 
assim, introduzir uma equipe de saúde nos ambientes escolares a fim da 
realização de exames da cavidade bucal das crianças e, caso necessário, 
encaminhamento formal ao serviço odontológico, além de ações educativas, 
como escovação supervisionada e divulgações de informações sobre o 
autocuidado. Pretende-se, também, possibilitar o acesso dos estudantes a 
materiais de higiene bucal e a coleta de dados sobre as diferenças doenças 
bucais, para se entender o perfil sociocultural do local e aprimorar o 
funcionamento dessa política segunda as realidades. 

➢ Almoxarifado Central: avaliação do fluxo das operações logísticas do 
almoxarifado que abastece os equipamentos de saúde do município, bem como 
de seu estoque, revisão de seus itens no sistema de gestão, com o objetivo de 
melhorar o processo de entregas, evitar desperdícios, duplicidades e possíveis 
erros, otimizando tempo e os recursos humanos e financeiros. 

➢ Farmácia na sua Rua: remédio mais próximo e acessível ao usuário. Segundo 
a Controladoria Geral da União (CGU), um dos maiores problemas dos 
municípios brasileiros, em relação à assistência farmacêutica, é o desperdício de 
medicamentos devido à perda dos prazos de validade e sua armazenagem 
incorreta. Diante disso, pretende-se aprimorar a gestão de entrega de 
medicamento em Contagem, por meio da consolidação de um sistema de serviço 
que promova a distribuição dos medicamentos por meio de um operador 
logístico com uma rede de farmácias credenciadas. Essas farmácias deverão 
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entregar os medicamentos padronizados aos usuários mediante apresentação da 
receita médica, fornecida por um médico do SUS. A Secretaria Municipal de 
Saúde arcará com os custos dos medicamentos realmente consumidos, pelo 
preço da tabela SUS (ou próximo disso), segundo cláusulas a ser colocadas no 
edital de licitação/ contrato. Tal proposta elimina a necessidade de estoque de 
medicamentos, evita o problema de desperdício e garante o fornecimento dos 
medicamentos, que é um grande problema enfrentado pela população, 
desmobiliza todas as estruturas das farmácias distritais e ainda possibilita o 
reaproveitamento dos profissionais em outras unidades de saúde. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Atenção Especializada é um conjunto de 
procedimentos que “envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 

população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção 
à saúde (atenção básica e de média complexidade)”. Esses procedimentos podem ser 

consultas especializadas, exames, cirurgias, reabilitações, assistência em traumato-
ortopedia, entre outros.  Com relação aos procedimentos de alta complexidade, o 
Ministério da Saúde explica que se encontram relacionados, em sua maioria, na tabela 
do SUS e, em pequena quantidade, no Sistema de Informação Hospitalar do SUS 
(porém estes têm alto impacto financeiro, como diálise, quimioterapia, radioterapia e 
hemoterapia por exemplo). 

Este é um dos pontos mais sensíveis no que tange a saúde para a população de 
Contagem. A atenção especializada no município sempre foi um grave e complexo 
problema que perdura ao longo dos anos, e pauta de muitas discussões. O número da 
demanda reprimida por consultas e exames especializados só aumenta assim como o 
tempo de espera por esses procedimentos. É um eixo que merece bastante atenção por 
ser um dos temas de maior fragilidade de organização e dificuldade de acesso do 
Sistema Único de Saúde. 

Atualmente o Município conta com os seguintes equipamentos em atenção 
especializada, segundo dados do Cnes5: 

 

 

 

 

 

 
5 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Ministério da Saúde. Disponível em < 
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=31&VMun=311860&VSu
bUni=&VComp=00>. Acesso em julho de 2020.  

UNIDADES QTD

Central de Regulação (CEAPS) 1

Farmácia de Assistência Especializada 1

Centro Especializado em Reabilitação CER IV 1

Oficina Ortopédica CER IV 1

Centro de Consulta Especializada (CCE) 2

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 1

Centro de Atenção Psicossocial 4

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 1

SRT (Serviço de Residência Terapêutica) 2

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE CADASTRADAS NO CNES - JUNHO/2020

Fonte: Elaboração própria  
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Um bom parâmetro de comparação são os procedimentos ambulatoriais realizados na 
média e alta complexidade6, com podemos acompanhar a seguir: 

 

 

 

 

 

Os números mostram que, comparando-se o valor total, o ano de 2020 sofreu uma 
redução de 22,3% em comparação com o mesmo período de 2019. Os fatores 
responsáveis por essa redução foram os procedimentos clínicos e os procedimentos 
cirúrgicos.  

Mais uma vez fica evidente a necessidade em uma melhor gestão dos recursos 
financeiros aplicados na saúde, também urge a prioridade de reorganização deste nível 
de atenção afim de garantir a articulação deste com os demais níveis da rede de 
assistência, para a garantia da integralidade, capaz de evitar a duplicidade de 
infraestrutura e serviços, diminuir os custos e melhorar a resolutividade.  
 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

➢ Demanda Reprimida: qualificar a fila de demanda reprimida por consultas e 
exames especializados, retirando dela, pessoas que já realizaram os 
procedimentos em redes particulares, que já melhoraram os sintomas, que 
vieram a óbito, entre outros, para conhecer o real número de pacientes à espera 
dos serviços especializados. Fortalecer esse nível de atenção com ampliação dos 
profissionais, procedimentos, insumos e mutirões. Priorizar este eixo com o 
objetivo de constituir um fluxo de tempo hábil com os outros níveis de 
assistência, para que os usuários consigam realizar seus procedimentos e 
tratamento em tempo oportuno, antes do agravo da doença. 

➢ Valores dos Procedimentos: revisão dos valores e dos contratos dos 
procedimentos adquiridos dos prestadores SUS em comparação com a tabela de 
preços do SUS.  

➢ Informatização Política Antidrogas: para amenizar o problema das drogas é 
necessário a construção de uma política que previna, trate e reinsira o usuário. 
Dessa forma, em primeiro lugar, precisa-se conhecer o perfil dos usuários da 
cidade, por meio de pesquisas que acompanhem a situação do alcoolismo e das 
drogas e insira essas informações em um banco de dados, para determinar o 
perfil dessa parcela da população. Através disso será possível determinar a 

 
6 SIA/SUS – Ministério da Saúde. Dados obtidos no DATASUS em 13/05/2020. A análise buscou mostrar a diferença 

percentual em relação ao período anterior. Por exemplo: 108,6% representa um aumento de 8,6% em relação no ano 
anterior. 

Nº % Nº %

Ações de promoção e prevenção em saúde 313 0,02 340 0,03 108,6

Procedimentos finalidade diagnóstica 587.940 37,12 792.421 64,4 134,8

Procedimentos clínicos 985.772 62,23 430.085 34,9 43,6

Procedimentos cirúrgicos 9.994 0,63 7.715 0,63 77,2

Total 1.584.019 100,0 1.230.561 100,0 77,7

ANO 2019 ANO 2020
(%2020)x (%2019)GRUPO DE PROCEDIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE  MAC - JANEIRO A MARÇO

Fonte: Elaboração própria  
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maneira que se deve fazer o acolhimento pessoal e individualizado para 
determinar encaminhamentos de instituições especializadas e possíveis 
tratamentos. Esse levantamento terá o objetivo de desenvolvermos políticas com 
base em evidências e respostas rápidas. 
 

➢ Apoio Mútuo: criação de suporte terapêutico e psicológico para alcoólatras no 
ambiente dos serviços municipais, apoiando funcionários que tenham problemas 
com álcool e drogas. 

 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

O Ministério da Saúde explica que os serviços de Urgência e Emergência objetivam 
reordenar a atenção à saúde de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção 
que compõem este nível de assistência, de forma a melhor organizá-la, definindo os 
fluxos e as referências adequadas. A complexidade da Urgência e Emergência está 
relacionada à necessidade de atendimento 24 horas às diferentes condições de saúde: 
“agudas ou crônicas agudizadas; sendo elas de natureza clínica, cirúrgica, 

traumatológica entre outras” (Ministério da Saúde)7. 

A Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde realizou uma avaliação do perfil 
epidemiológico e demográfico brasileiro evidenciando que os principais problemas de 
saúde dos usuários na área de urgência e emergência estão relacionados a alta 
morbimortalidade de doenças do aparelho circulatório, além do aumento relativo às 
violências e aos acidentes de trânsito. Neste contexto, este nível de assistência prioriza 
a reorganização das linhas de cuidado em traumatologia, cardiovascular e 
cerebrovascular no âmbito da atenção hospitalar e sua articulação com os demais pontos 
de atenção. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a atenção hospitalar, que é de extrema 
importância a rede de Urgência e Emergência, “representa um conjunto de ações e 

serviços de promoção, prevenção e restabelecimento da saúde realizado em ambiente 
hospitalar”. Trata-se de um dos principais temas de debate no Sistema Único de Saúde 
ao longo dos anos; por um lado pela sua indiscutível importância na organização da 
rede de assistência e pela grande concentração de serviços prestados de média e alta 
complexidade. Por outro lado, pelo considerável volume de recursos consumidos pelo 
nível hospitalar. 

Contagem oferece a sua população em termos de estrutura física os seguintes 
equipamentos de urgência e emergência: 

 

 

 
7 Disponível em < http://saude.gov.br/saude-de-a-z/componente-hospitalar-da-rede-de-atencao-as-

urgencias#:~:text=A%20Rede%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20Urg%C3%AAncias%20tem%20co
mo%20objetivo%20reordenar,fluxos%20e%20as%20refer%C3%AAncias%20adequadas.> 
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Com relação a alguns dados da assistência podemos observar8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparando-se o valor total de 2020 com relação ao ano anterior podemos perceber 
uma diminuição de 50% no número de procedimentos realizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento. Com relação aos serviços hospitalares temos9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 SIA/SUS – Ministério da Saúde. Dados obtidos no DATASUS. A análise buscou mostrar a diferença percentual em 
relação ao período anterior. 
9 SIH/SUS – Ministério da Saúde - dados obtidos no DATASUS 

Fonte: Elaboração própria  

Nº % R$ % Nº % R$ % Nº VALOR

Vargem das flores 286.479 26,5 1.331.530,2 40,1 88.900 16,4 338.561,5 16,1 31 25,4

Ressaca 217.444 20,1 633.199,8 19,1 78.240 14,5 356.093,7 17,0 36 56,2

Petrolândia 111.533 10,3 284.343,5 8,6 106.485 19,7 375.091,6 17,9 95,5 131,9
Sede  (UPA XVI) 261.649 24,2 281.316,4 8,5 52.660 9,7 173.619,0 8,3 20,1 61,7

Contagem  (UPA JK) 205.362 19,0 793.744,0 23,9 215.154 39,7 854.597,6 40,7 104,8 107,7

Total 1.082.467 100,0 3.324.134,0 100,0 541.439 100,0 2.097.963,3 100,0 50,0 63,1

ANO 2020ANO 2019 (%2020)x (%2019)

DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REGISTRADOS E VALORES APROVADOS SEGUNDO UPA - JANEIRO A MARÇO

UNIDADE

Fonte: Elaboração própria  

PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM HOSPITAIS PÚBLICOS OU CONTRATADOS AO SUS 
JANEIRO A MARÇO 

Fonte: Relatório do Quadrimestre Anterior – 1º Quadrimestre de 2020 
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Observa-se que todos os equipamentos tiveram diminuições no número de 
procedimentos em relação ao mesmo período de 2019, acarretando uma redução total 
de 44,9% no número de procedimentos realizados na rede hospitalar do município de 
contagem até março de 2020. 

Para oferecer um serviço de qualidade ao usuário contagense é preciso que seus 
componentes atuem de forma integrada, articulada e sinérgica. O Ministério da Saúde 
nos lembra que para isso é “indispensável a implementação da qualificação profiss ional, 
da informação, do processo de acolhimento e da regulação de acesso a todos os 
componentes que a constitui”. 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

➢ Gestão Compartilhada do Complexo Hospitalar e UPA’s: realizar auditoria 
no contrato de gestão compartilhada da empresa que cuida atualmente do 
Complexo Hospitalar e das Unidades de Pronto Atendimento do Município. 
Trata-se de um contrato extremamente vultuoso e que onerou muito o tesouro 
municipal. Realizar também pesquisa de satisfação dos usuários. Pretende-se 
com essa proposta verificar se os indicadores de assistência previstos no contrato 
foram cumpridos, se a população teve percepção de melhoria dos serviços 
prestados, se houve falta de insumos e profissionais, entre outros aspectos, ou 
seja, realizar uma avaliação de custo benefício do contrato para verificar sua 
continuidade.  
 

➢ Proteção Materna: trata-se de um programa que tem como finalidade a 
ampliação do direito a mulher ao pleno planejamento reprodutivo e à atenção 
humanizada à gravidez ao parto e ao puerpério (pós-parto), por meio da 
estruturação da atenção à saúde materna. Assim, será possível proporcionar 
nascimento seguro às crianças e acompanhar seu primeiro ano de vida, para 
garantir seu crescimento e desenvolvimento adequado. Ademais, para dar 
seguimento ao acompanhamento das crianças, o programa contará com 
campanhas de conscientização sobre boas práticas e cuidados para além do 
primeiro ano de vida, cursos de capacitações dos profissionais de saúde, maior 
incentivo às visitas guiadas ao Centro Materno Infantil, incentivo a capacitação 
e permanência das Doulas na Maternidade, incentivo para a realização de 7 ou 
mais consultas de pré-natal, busca ativa por essas mulheres, entre outras ações,  
ou seja, uma ação que envolve toda a rede de atenção e culmina no Centro 
Materno Infantil.  
 

➢ Serviço de Assistência Móvel de Urgência - SAMU: o município de 
Contagem contém grande extensão territorial. Diante disso, percebe-se a 
necessidade de ampliar a frota das Unidades de Atendimento Móvel para 
atendimento universal da população. Logo, o seguinte programa propõe o 
fortalecimento e a ampliação dessa frota para que o Município cumpra com seus 
objetivos de atender com mais agilidade a quem está precisando de atendimento 
de urgência.  
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

O Ministério da Saúde entende que a Vigilância em Saúde é a área responsável pelas 
“ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância 
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 
saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da 
população brasileira”10. 

Com a inserção, cada vez maior, de novas tecnologias e novas estratégias na saúde 
pública à Vigilância em Saúde cabe o papel de coletar, consolidar, disseminar dados 
sobre eventos relacionados à saúde, objetivando o “planejamento e à implementação de 

medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle 
de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde” (Ministério da 

Saúde). 

A Vigilância em Saúde está dividida da seguinte forma: epidemiológica, ambiental, 
saúde do trabalhador, imunização, sanitária e infraestrutura. Trata-se de um nível de 
assistência extremamente dinâmico, exigindo muita atenção dos gestores no que diz 
respeito a educação continuada e a educação em serviço dos servidores. Além disso, 
seu planejamento deve ser realizado estratégica e integralmente, com os vários atores, 
visando desde a melhoria da promoção da saúde, à prevenção das doenças, o 
diagnóstico, o tratamento e medidas de controle, à eliminação surtos e epidemias e 
melhora da qualidade de vida e de saúde da comunidade.  

A Vigilância em Saúde é um dos eixos prioritários dos SUS devido a sua relevância e 
abrangência e deve ser tratado com a devida importância no Município. Este nível de 
atenção deve trabalhar de forma integrada e harmônica com todas as Unidades de 
Atendimento à Saúde, de forma intersetorial, integrando-se também com as demais 
secretarias do município. Ele desempenha papel fundamental, sistemático e evidente e 
deve ser desenvolvido com qualidade, adaptando-se aos modelos de gestão dos 
serviços públicos, abrangendo os serviços privados quando necessário, de forma 
integrada e interativa com a Atenção Básica, incluindo a imunização e a Rede de 
Assistência da Atenção Secundária e Terciária Regional. 

Atualmente Contagem conta com uma Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, 
onde funciona castração de cães e gatos, vacinação permanente de cães e gatos, 
programas de posse responsável e adoção de animais, laboratório de diagnóstico da 
Leishmaniose, laboratório de entomologia (Ovitrampas), além de canis e gatis. A 
Vigilância em Saúde também conta com a Superintendência de Vigilância em Saúde, 
localizada na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.  

Diante desse contexto, percebe-se a necessidade de maior atenção a esse nível de 
assistência devido a sua importância no sentido de proteção à saúde da população. A 
Vigilância em Saúde, quando bem executada, é capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Ela 
tem a capacidade de intervir em todo tipo de problema sanitário que possa afetar a 
relação entre meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços e 

 
10 Ministério da Saúde. Disponível em < https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/sobre-vigilancia-em-saude> 
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a comunidade, com o objetivo de garantir o bem-estar físico e moral a todo cidadão 
contagense, dando-os condições de vida para que possam usufruir o dia a dia com total 
integridade e segurança.    
 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

➢ Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses – UVZ: fortalecer e ampliar 
os serviços prestados pela UVZ, por meio da contratação de mais profissionais 
ou readequação do quadro profissional já existente, a fim de aumentar o número 
de castrações de cães e gatos domiciliados. 
 

➢ Castra-Móvel: fazer utilização do Castra-Móvel no Município para realizar a 
castração de cães e gatos não domiciliados e semi-domiciliados. 
 

➢ Meu Amigo Pet: promover a posse responsável e a adoção de animais que ainda 
é muito pequena na UVZ por meio de parcerias com ONG’s, Clínicas Veterinárias 

Particulares e pela promoção de campanhas e peças publicitárias utilizando as 
Redes Sociais, com fotos e nomes dos animais para sensibilizar a população. 
 

➢ Arboviroses: realizar uma avaliação acerca da necessidade de aumentar as 
ovitrampas. Agir preventivamente, com planos de contingenciamento aos 
conhecidos ciclos das arboviroses, principalmente Dengue, Zika e 
Chikungunya. 
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EDUCAÇÃO 
 
A educação foi uma das primeiras áreas da sociedade a sofrer com os impactos da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Com o avanço da doença nos 
estados brasileiros, a partir da segunda quinzena de março, os equipamentos de ensino 
encerraram suas atividades presenciais embasados em normativas que impuseram 
restrição de funcionamento, o modelo de aula presencial migrou para o Ensino a Distância 
(EAD). Além disso, iniciou-se a demissão de professores temporários, estagiários e 
funcionários de limpeza e alimentação contratados por empresas terceirizadas. 
 
Com a pandemia, toda a dinâmica escolar mudou repentinamente: o vínculo entre os 
estudantes com o ensino e os professores, os suportes materiais do ensino remoto, as 
dinâmicas nos estudos, realização das tarefas e a organização dos trabalhos pedagógicos. 
Este contexto trouxe à educação um cenário extremamente desafiador, tanto para durante 
a pandemia, quanto para o pós pandemia; na conjuntura destacam-se os impactos 
negativos da crise, principalmente, sobre os estudantes da rede pública, que dependem, 
em sua maioria, das escolas para exercerem seu direito à educação. Diferentemente das 
escolas privadas, a grande maioria dos alunos da rede pública não dispõem de condições 
adequadas (computadores, acesso à internet, espaço físico, mobiliário etc.) para a 
realização de atividades educacionais em casa. Outro ponto é que as pessoas com 
deficiências físicas não têm conseguido acompanhar as aulas remotas e desenvolver as 
atividades propostas, que não foram adequadas para permitir o acesso universal. Pesa, 
ainda, sobre um número expressivo de crianças muito pobres o impacto do ponto de vista 
nutricional, pois, juntamente com as aulas, elas também perderam o acesso à alimentação 
escolar adequada.  

Acreditamos na necessidade urgente de revisão e adequação do atual modelo de 
educação mediada por tecnologia por meio de novos formatos que garantam a 
aprendizagem significativa dos estudantes, bem como permitam que essa trajetória 
educativa seja avaliada de forma assertiva. Consideramos que simplesmente voltar às 
aulas presenciais e reverter ao que fazíamos antes da pandemia expõe o sistema 
educacional e o deixa vulnerável a novas crises, não podemos também nos basear 
apenas no que estamos fazendo emergencialmente pois, não é satisfatório nem aos 
estudantes e suas famílias e nem aos professores e demais servidores da educação.  

Inúmeros estudos têm surgido sobre o assunto e muitos especialistas têm se 
pronunciado e tudo indica que o modelo híbrido de ensino à distância com atividades 
presenciais será o que funcionará de agora em diante. De acordo com especialistas esse 
modelo deverá ser capaz de garantir o melhor dos dois mundos para educadores e 
estudantes e, uma vez implantados de forma competente, colaborarão diretamente na 
transição para modelos mais remotos em tempos de crise ou não. Porém, migrar para 
esse modelo de educação não é tão simples, exige planejamento, busca por novos 
formatos tecnológicos, intensa e competente formação dos professores e outros 
profissionais da educação, entre outros, ou seja, é um investimento alto. 
 
A situação em que nos encontramos é complexa e desafiadora, mas independente do 
caminho a ser trilhado ou das diretivas e decisões do Governo Federal nossa missão é 
reduzir de forma urgente as desigualdades educacionais (que emergem e compactuam 
de alguma forma com todas as outras formas de exclusão e injustiças sociais) cada vez 
mais acentuadas e que se agravaram nesse período de crise. Para isso realizaremos, 
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junto com a população e com os educadores, que são os maiores interessados, pesquisa, 
prototipação e testagem de novos modelos e estratégias educacionais de forma 
participativa, colaborativa e contextualizada, apoiadas por políticas públicas, 
subsídios, capacitação profissional e garantia de acesso igualitário aos estudantes, estes 
são os caminhos que se mostram fundamentais para o presente e para o futuro da 
educação e que emergiram com a pandemia da covid-19. 
 
O PERFIL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CONTAGEM 
 
Segundo dados do último Censo Escolar11 realizado em 2018, o município tem um total 
de 111 escolas de Educação Básica12.  Além dessas unidades escolares o Município 
conta com uma escola em tempo integral e oferece Ensino Médio nas modalidades 
Regular e Técnico de nível médio, este último nos segmentos integrado, concomitante 
e subsequente, em 10 unidades de ensino. 
 
Com relação as matrículas temos a seguinte evolução, destacando que em 2018 o 
número de alunos matriculados na rede pública de ensino era de 56.989 estudantes13. 

 
 
O gráfico nos mostra que o atendimento a estudantes em idade de 0 a 5 anos ainda é 
baixo em comparação aos outros anos de ensino, podemos concluir avaliando as linhas 
que indicam as matrículas para alunos em creches e pré-escolas.  Além disso, o número 
de matrículas para estudantes dos anos finais do ensino fundamental diminuiu ao longo 
do tempo. As matrículas de 2018 estão distribuídas da seguinte forma14: 
 

 
11 Fonte Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em < https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/censo-

escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=> 
12 Este número pode ter sofrido alterações divido a data de realização do Censo Escolar. 
13 Este número pode ter sofrido alterações divido a data de realização do Censo Escolar. 

 
14 Fonte Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em < https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/censo-
escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item> 

Fonte: GOVE | Dados:Inep 
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É muito importante também analisar o indicador rendimento, pois diz se os alunos 
estão permanecendo na escola e avançando nos anos escolares, ou seja, a situação de 
êxito ou insucesso do aluno, um dos componentes deste indicador é o abandono escolar 
que, no Município, apresentou o seguinte comportamento em 201815: 

 

 

Percebe-se que o abandono escolar aumenta nos anos finais do ensino fundamental, 
embora a taxa seja pequena, é necessário um olhar cuidadoso dos educadores e gestores 
sobre essa questão e dos motivos que levaram esse estudante a abandonar os estudos. 
Vale lembrar que esta é uma análise da rede municipal de ensino. 

Outro aspecto importante a ser avaliado é a distorção série-idade. Trata-se da proporção 
de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar, causados principalmente pelo 
abandono/evasão escolar, que tende a se intensificar entre o 5 º e 6 º ano do ensino 
fundamental, como vimos anteriormente. Uma das principais consequências da distorção 
idade série é o baixo desempenho dos alunos em atraso escolar quando comparados aos 
outros alunos, algo que fica claro diante dos resultados inferiores aos esperados nas 
avaliações nacionais do Ensino Fundamental. O gráfico abaixo mostra o cenário dos 
estudantes de Contagem no ano de 201916: 

 
15 Censo Escolar 2018, Inep. Disponível em < https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/taxas-

rendimento/rede-municipal/rural-e-urbana?year=2018> 
16 Fonte Inep. Disponível em < https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/distorcao-idade-
serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2017> 

DISTRIBUIÇÃO Nº DE ESTUDANTES

Matrículas em creches  1.898  

Matrículas em pré-escolas  8.173  

Matrículas anos iniciais  23.761  

Matrículas anos finais  15.424  

Matrículas ensino médio  2.901  

Matrículas EJA  3.344  

TOTAL 56.689                                   

MATRÍCULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CONTAGEM

Fonte: Elaboração própria | Dados: Inep 

Fonte: GOVE | Dados: Inep 



 
22 

 

 

 

Os gráficos mostram que a taxa de distorção série-idade é significativa e merece ações 
proativas e métodos diferenciados com o intuito de superar as principais dificuldades dos 
alunos. Assim como no abandono escolar, é necessário verificar e encontrar a verdadeira 
raiz do problema e atuar naquilo que faz com que o número se eleve, ou seja, nas causas 
da distorção ou do abandono e se possível tratar caso a caso. 

 O último indicador a ser analisado aqui é a qualidade da educação no município de 
Contagem, que será feito por meio do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica. Este índice funciona como um indicador que possibilita o monitoramento da 
qualidade da Educação e do aprendizado pela população por meio de dados concretos, 
além de estabelecer metas para a melhoria do ensino e permitir que a sociedade se 
mobilize em busca de melhorias. O cenário da Educação Básica em Contagem, com 
relação ao IDEB se apresenta da seguinte forma para os anos iniciais17:  

 

 

 

 
17 Os anos iniciais correspondem do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Fonte Inep. Disponível em < 
https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/ideb> 

Fonte: GOVE | Dados: Inep 

Fonte: GOVE | Dados: Inep 
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Os gráficos mostram que, embora o IDEB do Município, tenha crescido ao longo dos 
anos, ainda não alcançou a meta estipulada para a cidade e que ainda nos encontramos 
com o índice abaixo do IDEB da Região Metropolitana de Belo Horizonte (6,33) e do 
Estado de MG (6,23).  O gráfico “Situação das Escolas” mostra que apenas 53,8% das 
escolas do município aumentaram seu Ideb e têm o desafio de manter o crescimento para 
garantir o aprendizado dos alunos; 26,9% das escolas encontram-se em estado de alerta, 
isso significa que esses estabelecimentos não atingiram a meta ou tiveram queda no 
índice; por fim, 19,2% dos estabelecimentos de ensino encontram-se em estado de alerta, 
pois o Ideb está abaixo de 6,0. Já para os anos finais18 do Ensino Fundamental temos: 

 
18 Os anos finais correspondem do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Fonte Inep. Disponível em < 
https://www.qedu.org.br/cidade/1316-contagem/ideb> 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

Fonte: GOVE | Dados: Inep 
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Fonte: GOVE | Dados: Inep 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 
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A situação dos anos finais do Ensino Fundamental é nitidamente mais delicada. Os 
gráficos mostram que nos dois últimos anos não houve aumento no Ideb e que estamos 
distantes de alcançarmos a meta estipulada para o Município. O gráfico “Situação das 

Escolas” mostra que não há nenhuma escola a manter; 8,3% das escolas precisam 

melhorar, ou seja, alcançaram a meta e precisam mantê-la; 47,2% dos estabelecimentos 
de ensino estão em estado de atenção e 44,4% das unidades escolares estão em alerta. 
Percebemos aqui a urgência estratégias eficientes de ensino para melhorar o desempenho 
dos alunos. 

Todos sabem a importância da educação na construção do indivíduo. Indivíduos que 
desenvolvam capacidade crítica, analítica, que conheçam a realidade e o contexto em que 
estão inseridos, que adquiram conhecimentos para resolver problemas e tomar decisões. 
Mesmo com a evidente importância, convivemos, como visto acima, com uma realidade 
bem diferente do ideal, com indicadores aquém do esperado.  Observa-se, como veremos 
a seguir, que os recursos públicos destinados ao setor de educação básica crescem apesar 
de não se notar as melhoras desejadas no desempenho escolar. Logo, há um volume 
grande de verbas, mas que na prática não são bem alocadas para atingir um nível 
satisfatório de ensino. 

 

 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO 

 

➢ Volta às aulas: criar em conjunto com professores, pais e comunidade um plano 
sobre a volta às aulas durante ou após a covid-19, respeitando as normativas 
indicadas pelo MEC e os regramentos e protocolos de saúde. Para a construção 
do plano deverá ser feito uma parceria entre as secretarias de Saúde e Educação, 
buscando fazer um levantamento sobre quais alunos tiveram casos na família ou 
quais foram expostos às pessoas infectadas com a covid-19. Assim, o retorno dos 
alunos às escolas será feito com maior segurança e proteção.  
 

➢ Objetivo 4: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de 
ação com o objetivo de erradicação da pobreza, proteção do planeta e garantia de 
que as pessoas alcancem a paz e prosperidade, que foi pactuada entre líderes 
mundiais e contém um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

FONTE 2016 2017 2018 2019
Tesouro Municipal 123.155.990          154.753.609       172.482.540    186.934.517    

FUNDEB 166.374.974          181.076.880       171.359.397    203.975.477    

Vinculadas 24.486.537            18.262.095          24.803.979       51.192.792       

Total 314.017.501      354.092.584    368.645.916 442.102.786 

VALOR GASTO COM EDUCAÇÃO BÁSICA EM CONTAGEM 
VALOR LIQUIDADO - ATÉ DEZ (R$)

Fonte: Elaboração própria 
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(ODS). O Objetivo 4, com o qual o candidato também se compromete, é assegurar 
uma educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem aos estudantes. 
 

➢ Lugar de Criança é na Escola: ampliação do número de vagas para crianças de 
0 a 3 anos de idade, seja por meio de ampliação da rede conveniada ou por meio 
de Parcerias Pública Privada (PPP’s).  
 

➢ Escola em Tempo Integral: a educação em tempo integral tem se mostrado 
extremamente importante para melhorar o nível de aprendizado dos alunos ao 
longo dos anos, nesse sentido o Plano Nacional de Educação estabeleceu a meta 
de até 2024 oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. 
Nesse contexto, nosso compromisso é aumentar o número de Escolas em Tempo 
Integral, por meio de PPP’s bem delineadas, para oferecer ao educando uma 

infraestrutura de excelência e proporcionar ao Município menos gastos de 
recursos públicos e mais agilidade na construção das escolas. 
 

➢ Acompanhar para Melhorar: introduzir um sistema de monitoramento e 
acompanhamento da evolução e das dificuldades dos estudantes, tanto no dia a 
dia de cada escola, quanto no calendário escolar, com o objetivo de melhorar o 
aprendizado, diminuir a distorção série-idade e consequentemente, aumentar o 
Ideb. Esse acompanhamento será realizado por meio de equipes 
multiprofissionais, que realizarão atendimento individualizado, além de poderem 
fazer visitas domiciliares, caso necessário. Para tanto, serão ampliadas e 
fortalecidas as oficinas de reforço e avaliados outros programas já estabelecidos 
e implantados pelas escolas e Secretaria Municipal de Educação.   
 

➢ Escola Ativa: inserir no calendário escolar, como forma de promoção da cultura, 
do esporte e do lazer, os jogos estudantis e as feiras de cultura em anos alternados. 
Esses eventos serão realizados concomitantemente em todas as escolas da rede 
municipal, tanto na Educação Básica, quanto na Funec. As feiras de cultura serão 
abertas à visitação das famílias, como forma de trazê-las e integrá-las a vida 
escolar do educando.   
 

➢ Cuidado Especial: implantação, de forma gradual, de salas de recursos 
multifuncionais para atendimento aos alunos com deficiência, bem como a 
contratação de, pelo menos, um cuidador por turno de aula e professores com 
especialização na área para acompanhamento desses estudantes. 
 

➢ Cuca Legal: segundo estudos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o 
número de suicídios na adolescência aumentou 24% em 9 anos no Brasil. Sabe-se 
que a adolescência é um período de novas descobertas e transformações corporais, 
logo, é necessário que os jovens estejam mentalmente amparados para lidarem 
com as pressões que essa fase proporciona. Diante disso, é proposto uma parceria 
entre a Secretaria de Saúde, de Desenvolvimento Social e de Educação, buscando 



 
27 

 

acompanhamento psicológico para alunos do ensino fundamental, para além de 
palestras e rodas de conversas que tratem sobre o tema e sejam efetuadas nas 
escolas e abertas à comunidade e à família. 
 

➢ Valorização Profissional: elaboração, promoção, fortalecimento e incentivo, 
com a participação dos servidores da educação, de uma política de formação 
continuada levando-se em consideração e respeitando o horário de trabalho, a 
disponibilidade de tempo de cada profissional, contemplando a inclusão, 
diversidade, igualdade de gênero, racial, meio ambiente, entre outros; além de 
fomentar e incentivar a realização de cursos de especializações, mestrado e 
doutorado por meio de parcerias com Instituições e políticas de liberação 
(mestrado e doutorado). 
 

➢ Integração Escola x Famílias: incentivar a participação das famílias 
transforando os colegiados participativos parte do sistema de gestão das escolas,  
seja por meio do fortalecimento dos Conselhos de Professores, Pais e Alunos; seja 
pela realização de Fóruns Família-Escola de forma local ou ampliada, ou por 
eventos específicos de promoção de integração entre os atores. 
 

➢ Estudantes Preparados para o Futuro: incentivo e investimento na utilização 
de novas tecnologias nos processos de aprendizagem, bem como o ensino de 
linguagens artísticas, como teatro, música, dança, audiovisual, promovendo uma 
forte aproximação entre educação e cultura.  
 

➢ Rede: criar, por meio das novas tecnologias disponíveis, um fluxo de 
comunicação entre professores, pais e escola para os alunos da Educação Infantil 
e dos anos iniciais do Ensino Fundamental e um fluxo de comunicação entre 
professores, alunos, pais e escola para os anos finais do Ensino Fundamental, 
como forma de interação, participação da família na vida escolar do aluno, 
acompanhamento mais próximo de todos os atores envolvidos, recebimento de 
feedback, entre outros. Essa é uma ação a ser desenvolvida virtualmente e a ser 
estendida para encontros presenciais para avaliações. 
 

➢ Estimular para Aprender: um estudo recentemente realizado pela UNESCO 
que a avaliou a infraestrutura de diversas escolas, comprovou que a aprendizagem 
dos estudantes é maior quando as escolas são “confortáveis, limpas, acessíveis, 

convidativas e estimulantes”. Diante da importância comprovada de investimento 
nessa área, realizaremos um levantamento minucioso das unidades que precisam 
de investimento em infraestrutura adequada, bem como em salas de aula e locais 
de convivência e apoio didático, como quadras esportivas e bibliotecas. Nossas 
escolas devem promover atividades que estimulem o interesse dos jovens e seu 
desenvolvimento integral. 
 

➢ Direto para o Mercado de Trabalho: realizar, em parceria com as Secretarias 
Municipais de Desenvolvimento Econômico, de Trabalho e Geração de Renda, de 
Saúde e demais que se fizerem necessárias, bem como parceria com  comercio e 
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representantes das Indústrias, a inserção e integração dos alunos da Funec e do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no 
mercado de trabalho, como forma de valorizar o ensino técnico e profissional e 
fomentar a economia local. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E GERAÇÃO 
RENDA 

Já falamos exaustivamente dos impactos da pandemia, mas não poderíamos deixar de 
destacar como a crise alterou a dinâmica econômica mundial e como o uso do 
distanciamento, como forma de prevenção ao contágio, expuseram as desigualdades 
sociais e urbanas das cidades. As medidas adotadas para conter a disseminação do vírus 
paralisaram diversas atividades econômicas, incluindo comércio, indústrias e empresas 
prestadoras de serviços; alguns pararam temporariamente, outros fecharam de vez suas 
portas. Esse contexto promoveu rápidas mudanças no mercado de trabalho, com impactos 
mais severos para pessoas que vivem na informalidade; muitas pessoas perderam seus 
empregos, tiveram contratos de trabalho suspensos ou, na melhor das hipóteses, redução 
na carga horária. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as primeiras 
demissões correram entre os trabalhadores terceirizados, balconistas, garçons, 
funcionários de cozinha, diaristas e manipuladores de bagagem, mas alcançaram os mais 
diversificados setores de trabalho. 
 
De acordo com estudos do Ipea19 prevê-se, no Brasil, uma recessão mais profunda em 
pelo menos 120 anos (que se tem dados). Tal recessão seria ainda maior se não fossem 
alocados significativos recursos na economia, porém tal medida levará o país a um déficit 
histórico. Segundo o Banco Mundial, “a pandemia e as medidas de isolamento social 
afetaram bilhões de vidas e estão prejudicando décadas de progresso econômico e 
desenvolvimento. Devem também ter impacto profundo sobre os níveis de pobreza”20. 
 
O enfrentamento da crise, vem testando a capacidade do País, Estados e Municípios em 
coordenar a reação à doença de forma organizada, os sistemas de saúde mostram suas 
fragilidades, com a superlotação dos hospitais, dificuldade de aplicação das ações de 
prevenção ou o diagnóstico da doença em larga escala. Por outro lado, à medida que o 
tempo passa, os elementos de desigualdade social e econômica atingem cada vez mais à 
população, provocando um ambiente de muita insegurança. A Máquina Pública também 
sentiu as consequências da pandemia e seus efeitos negativos, no caso dos Municípios, 
além de outros inúmeros fatores, as prefeituras estão sofrendo quedas substanciais na 
arrecadação de impostos e a descapitalização desses equipamentos refletem diretamente 
na população uma vez que comprometem os serviços prestados.  
 
Estima-se, para o município de Contagem, uma queda na arrecadação da receita21 na 
ordem de 40% a 50% para o ano de 2020, pois uma das principais fontes de arrecadação 
da Cidade é gerada pelo consumo, os 25% do repasse do ICMS. Há previsão de queda de 
arrecadação também no ISS, ITBI, IPVA e IPTU. Já para os anos anteriores (2017 a 
2019), tivemos a seguinte relação entre receita total estimada e despesa liquidada:  
 

 
19 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
20 Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/dados-mostram-a-dimensao-historica-do-
impacto-da-covid-19-na-economia.shtml> 
21 Diário do Comércio. Elaborado por Michelle Valverde, em 03 de abril de 2020. Disponível em < 
https://diariodocomercio.com.br/exclusivo/arrecadacao-de-betim-e-contagem-despenca-50/>. Acesso em 
setembro de 2020. 
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Observa-se que, ao longo dos três anos, houve aumento na arrecadação da receita e a 
queda estimada para 2020 é muito significativa, podendo resultar em redução da oferta 
de serviços públicos à população, cortes e revisões na própria Máquina Pública, Planos 
de Ação de Contingenciamento e até o não pagamento de servidores, dependendo do 
retorno das atividades e da resposta do mercado. Essa retração também traz efeitos 
negativos sobre o próximo ano, uma vez que a projeção da receita para 2021 também está 
menor, de acordo com o Quadro Geral de Receitas, anexo na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município22, a estimativa da receita total é de R$2.178.104.592 para o 
próximo ano, ou seja, mais de R$270 milhões a menos que o estimado para 2020 
(R$2.448.896.109). Abaixo temos gráficos da evolução de alguns tributos que compõem 
a receita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Lei nº5090 de 24 de setembro de 2020. Disponível em 
<http://www.contagem.mg.gov.br/?og=527684&te=transparencia_arquivos&tp=pecas_orcamentarias> 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados SICONF 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados SICONF 
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Fonte: Elaboração GOVE | Dados SICONF 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados SICONF 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados SICONF 
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Os tributos apresentados possuem expressivo histórico de aumento na arrecadação, o que 
pode ser revertido em muitos benefícios à população contagense. A queda de arrecadação 
para 2020 tende a apresentar reflexos, em 2021, nesses tributos pois: o ISS guarda estreita 
relação com a atividade econômica, variando sua arrecadação de acordo com a dinâmica 
da economia; diferentemente do ICMS e FPM, o ISS possui um perfil de arrecadação 
diretamente atrelado a economia local; incidente sobre serviços e deve sentir a 
consequência do fechamento da maior parte desses pelas medidas de distanciamento 
social; o preço do serviço cobrado (base de cálculo do imposto) pode sofrer redução, em 
função da forte desaceleração econômica; diferentemente de outros tributos, como o 
ICMS, o ISS não tem como recuperar o serviço que não foi prestado, na maior parte dos 
casos. Já o pagamento do IPTU está correlacionado a renda disponível, e a percepção de 
incerteza quanto ao cenário econômico. Em um cenário de grande incerteza, os agentes 
econômicos agem racionalmente e passam a priorizar despesas prioritárias para 
sobrevivência, como alimentação e saúde. Portanto, é esperado um aumento da 
inadimplência deste tributo. Por fim, o ITBI deve ser um dos tributos mais afetados 
(percentualmente), pois aplica-se aqui o princípio da incerteza sobre o futuro da 
economia, principalmente no tocante a produção, emprego e renda. Nestes casos os 
contribuintes já possuem os bens, e o ITBI é incidente sobre uma transação imobiliária, 
ou seja, um investimento em um novo bem, o agente econômico na presente situação irá 
analisar com extrema cautela se deve imobilizar seu capital ou dar preferência a liquidez. 
Os especialistas esperam uma retomada da economia para 2021, mesmo que de forma 
tímida e neste contexto, conseguimos entender a necessidade e urgência dessa 
recuperação e resposta para que cidadão contagense possa usufruir de serviços públicos 
de qualidade e ser tratado com a dignidade que merece.  
 
Já tratamos um pouco sobre o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) no Capítulo 
“Perfil do Município”, mas diante da temática torna-se relevante sua visualização para 
avaliação do contexto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Elaboração GOVE | Dados IBGE 
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A soma das características de Contagem faz do Município o terceiro maior de Minas 
Gerais e por sua privilegiada localização, uma das melhores alternativas para se investir. 
O PIB é um indicador indispensável pois, analisa o potencial produtivo e o nível de 
riqueza de uma região e quanto mais produção, maior consumo, investimento e vendas. 
Esse indicador possibilita analisar o crescimento econômico, indica possíveis problemas, 
além de permitir analisar quais setores da economia geram mais ou menos renda. Percebe-
se que no período de 2015 a 2017 o PIB apresentou crescimento expressivo e isso está 
diretamente relacionado com a ascensão da economia, com o nível de desenvolvimento 
econômico e com a geração de empregos da região. Observa-se também que o PIB per 
capita de Contagem não é baixo, em 2017, foi maior do que de cidades como Belo 
Horizonte, Mauá e Florianópolis. A participação no PIB Estadual poderia ser maior se 
não tivesse sofrido redução de escala na fabricação de máquinas e equipamentos, 
inclusive eletrônicos, e no comércio atacadista, exclusive combustíveis. O gráfico abaixo 
apresenta a composição do Valor Adicionado Bruto: 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados IBGE 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados IBGE 
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O gráfico mostra que o setor mais expressivo na economia contagense é o de serviços, 
seguido pela indústria e administração pública. Outra análise importante é avaliar o 
trabalho e a renda da população do Município e como estes têm se comportado ao longo 
do tempo. O gráfico abaixo mostra a evolução dos empregos formais de 2015 a 2018. 
Embora tenha sofrido uma queda acentuada de 2015 para 2016, nos outros anos observou-
se crescimento no número de empregos formais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados IBGE 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados RAIS 
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O gráfico acima mostra que o setor que mais emprega em Contagem é o de serviços, 
seguido pelo de comércio, indústria, construção civil e por fim agropecuária. A crise 
sanitária e econômica causada pela pandemia de Covid-19, não contribui para a 
continuidade deste cenário de crescimento dos números de admissões, pelo contrário, as 
medidas de isolamento social fizeram aumentar a taxa de desocupação, chegando a 12,9 
milhões de pessoas desocupadas no Brasil23. Esse cenário deixa evidente, o desafio 
imposto ao poder público, de inverter as tendências negativas e aproveitar criativamente 
as oportunidades para conseguir gerar emprego e renda por meio de políticas públicas 
eficientes.  

 
 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 
 

➢ Retomada da Economia: estimular a livre concorrência entre os diversos setores 
da economia contagense como forma de gerar riquezas e combater a pobreza, por 
meio do abandono de incentivos fiscais direcionados a determinado grupo de 
interesse passando a executar carga tributária competitiva, diminuição da 
burocracia, segurança jurídica, estimulando assim, um bom ambiente de negócios, 
justo e que possibilite ao indivíduo a livre escolha.  
 

➢ Novos Negócios: revisão de fluxos administrativos e criação de mecanismos para 
facilitar a abertura de empresas em Contagem e atrair novos empreendimentos. 
Buscar soluções de forma integradas aos Entes e Secretarias que se fizerem 
necessários, principalmente no sentido de otimizar e desburocratizar os processos 

 
23 Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD), divulgada em 14 de agosto de 2020 pelo IBGE. 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados RAIS 
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de obtenção do Alvará de Localização e de Funcionamento e Alvará Sanitário, se 
for o caso. Oferecer também atendimento ao cidadão em processo de abertura de 
empresa, concessão de licenças e aprovação de projetos.  
 

➢ Mais Investimentos: atração de investimentos privados, com a instalação de 
novos estabelecimentos, por meio de um  ambiente macroeconômico estável e 
equilibrado, um sistema tributário menos oneroso, e um ambiente regulatório que 
propicie uma estrutura de incentivos adequada ao cenário atual, que exige uma 
taxa de retorno maior para compensar o elevado nível de risco.  
 

➢ Economia em Movimento: buscar parcerias, nacionais e internacionais, para 
expansão de investimentos no Município, principalmente em infraestrutura, 
pesquisa e desenvolvimento e novas plantas produtivas. Realizar a prospecção 
dessas parcerias privadas para projetos de ampliação da capacidade produtiva da 
economia de Contagem por meio de análises de mercados promissores, 
intensificação de viagens de autoridades e empresários em busca de oportunidade 
de negócios, fazer melhor uso das linhas de crédito já contratadas pelo Município 
para realmente trazer o benefício esperado pela população, bem como ampliar o 
uso dessas operações de crédito em novos projetos, buscar parcerias entre bancos 
de desenvolvimento e bancos multilaterais para conseguir apoiar agentes 
inovadores, como por exemplo startups. 
 

➢ Tudo em Dia: no contexto da pandemia muitas empresas, priorizando outras 
dívidas, deixaram de pagar os tributos e taxas municipais. Pensando na resolução 
do problema propomos planos de compensação tributária a essas empresas, que 
serão analisadas caso a caso com um plano personalizado de troca de benefícios, 
além da facilitação do pagamento do restante da dívida (se houver), por meio de 
parcelas.  

 
➢ Rotatividade: sabemos que a pandemia de Covid-19 trouxe impactos negativos 

sobre o mercado de trabalho e não sabemos quanto tempo isso vai durar ou quando 
será a retomada da atividade econômica. Essa proposta tem como objetivo 
medidas de incentivo às empresas para a contratação ou recontratação de mão de 
obra, com alternativa para jornada de trabalho reduzida, renovação das 
providências atualmente em curso, para evitar demissões, através dos recursos 
previstos na MP nº 936/2020. A prefeitura atuará concedendo redução temporária 
de tributos ou compensação tributária para as empresas que aderirem as jornadas 
reduzidas de trabalho, por exemplo, ao invés de contratar uma pessoa para 
trabalhar 40h semanais a empresa contrataria duas pessoas para trabalhar 20 
semanais. Essa medida contribui para ajudar a conter a desigualdade e a pobreza 
no cenário pós pandemia. Além disso, as contrapartidas Municipais seriam 
graduais, e aumentariam de acordo com o perfil das novas pessoas contratadas: 
trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, mães chefes de família, 
primeiro emprego, idosos, e outros a classificar. 
 

➢ Atuando em Rede: realizar, por meio da integração entre a Secretaria de 
Educação, a Funec, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Trabalho e Geração de Renda a 
inserção ou reinserção de jovens vulneráveis, inscritos no Cadastro Único, de 15 
a 24 anos, no mercado de trabalho. Isso será possível por meio de busca ativa para 
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terminar a escolarização, assistência à procura de emprego (elaboração de 
currículos, testes vocacionais, treinamento das habilidades socioemocionais), 
encaminhamento para cursos de capacitação profissional, identificação e 
encaminhamento para vagas de emprego, apoio e treinamento para abertura e 
sustentabilidade de microempreendimentos, intermediação/colocação no mercado 
de trabalho. 
 

➢ Valorização dos jovens: instituir parcerias e convênios com o instituições 
privadas, representantes do comércio, indústrias, construção civil e demais atores 
que se fizerem necessários, para absorverem a mão de obra dos jovens que se 
formam em cursos da Funec, Pronatec e dos cursos de formação ofertados pela 
Secretaria de Trabalho e Geração de Renda. 
 

➢ Polos Industriais: Contagem possui um grande parque industrial instalado, com 
alguns distritos industriais: CINCO, Cincão (Perobas), Cinquinho, Pentagna 
Guimarães (Polo Moveleiro – Ressaca), Cidade Industrial Juventino Dias, Jardim 
Riacho das Pedras, Inconfidentes, Vila Paris, Nacional (Wilson Tavares de 
Souza), São Sebastião – Ressaca. Essas áreas industriais precisam ser 
potencializadas e desenvolvidas, com agregação de valor, competitividade, 
inovação, pesquisa e desenvolvimento, indústrias de base tecnológica e produtos 
ou serviços que potencializem a economia. Pretende-se a revitalização do CINCO, 
trazendo um novo eixo comercial a essa área, tornando-a mais popular e gerando 
mais empregos e renda.  
 

➢ Valorização local: fomentar, incentivar e apoiar as iniciativas das organizações 
sociais, dos produtores locais, da economia solidária, das comunidades 
tradicionais, para o uso sustentável da biodiversidade municipal e agregar valor 
ao fruto dos produtos ou serviços aqui produzidos, por meio de exposições, feiras, 
fortalecimento do comércio, capacitações, divulgação, entre outros.  
 

➢ Agricultura Familiar: este tipo de agricultura é responsável, direta ou 
indiretamente, por parte significativa dos alimentos consumidos pela população 
brasileira. A agricultura familiar, como setor econômico, tem-se mostrado capaz 
de garantir a oferta de alimentos diversos e saudáveis para a população, mesmo 
em contextos adversos. Essa proposta tem como objetivo promover e fortalecer a 
agricultura familiar no Município, garantindo proteção aos agricultores familiares 
e incentivar a produção diversificada, saudável e autossuficiente de alimentos; 
além de impulsionar a compra desses alimentos dentro do próprio Município pelos 
cidadãos contagenses e pela própria prefeitura uma vez que, o Programa Nacional 
e Alimentação Escolar (PNAE) exige que, no mínimo 30% dos recursos 
repassados pelo FNDE a estados e municípios para a provisão de merenda nas 
escolas fossem destinados à compra de alimentos da agricultura familiar 

 
➢ A solução é SUA: organização de concursos, pelo poder público, com o objetivo 

de solucionar problemas concretos da sociedade e das empresas, por meio de 
soluções propostas pelos candidatos, pessoas físicas ou jurídicas, interessadas na 
participação do concurso, no prêmio estabelecido e no desenvolvimento e 
execução da solução junto a prefeitura. 
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➢ Turismo: incentivar e expandir o turismo de negócios no Município, em parceria 
com o Sistema S, com representantes do comércio, construção civil, indústria, e 
diversos atores da cidade, por meio de palestras, capacitações de novos 
empreendedores, cursos de reciclagem profissional, inserção da semana do 
empreendedor na agenda Municipal, eventos de negócios, visitação de estudantes 
no parque industrial de Contagem, entre outros. 
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GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E TRASPARÊNCIA  
 
A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, estimula a 
participação popular nas políticas públicas e institui o nosso pacto federativo, 
outorgando importante papel aos municípios. Os desafios para que esses objetivos 
sejam alcançados ainda são enormes, mas o candidato colocou como diretriz e acredita 
que não existe maneira eficiente de resolver os problemas da população sem escutá-la. 
 
Nos últimos anos, assistimos no Brasil, uma profunda crise política que parece ter se 
agravado com o aparecimento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Essas 
constantes crises acarretaram perda significativa da confiança nas instituições públicas, 
na política e na própria democracia. A população tem testemunhado sucessivos 
escândalos de corrupção, que demonstram o esgotamento das formas utilizados pela 
velha política para governarem e pelos diferentes partidos que se revezam no Poder. O 
compromisso do candidato é romper com esse padrão fisiológico e apresentar uma 
nova forma de gestão à população contagense, onde a governabilidade seja garantida 
com base em princípios republicanos, isso se tornará possível por meio da busca de 
diálogo permanente com o Poder Legislativo, a partir de um programa que expresse 
agendas de interesse público, com absoluta transparência e por meio da comunicação 
direta com a população contagense. 
 
A relação será de extrema colaboração com as oito regionais do Município.  Os 
mecanismos de participação e controle social nas políticas públicas serão valorizados 
e fortalecidos. A composição do nosso governo será feita com base em critérios de 
competência e idoneidade. Seremos um governo aberto e digital, pautado pela 
participação, pela transparência e pelo uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação na busca de serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade, 
contribuindo para o combate à corrupção, a desburocratização e o aumento do controle 
social, a fim de fortalecer a accountability no Município. O Brasil avançou na 
regulamentação do princípio da transparência pública, com a Lei da Transparência e a 
Lei de Acesso à Informação, no entanto, não basta que os órgãos publiquem dados, é 
necessário torná-los compreensíveis pelos cidadãos, para tanto é necessária uma 
revisão da forma com que os dados são tratados e fornecidos aos contagenses.  
 
Uma forte premissa do candidato é garantir os avanços sociais do Município, 
introduzindo inovações sob a ótica da boa governança e da gestão política do município 
objetivando o desenvolvimento social e econômico de Contagem. Esse modelo prioriza 
redes transversais de desenvolvimento que envolvem diversos atores e conecta a 
administração pública com a sociedade, que participará de forma ativa na busca de 
soluções para os problemas locais. Para que isso aconteça de forma eficiente, pontes 
de comunicação serão necessárias com a população, e este será o grande avanço, em 
que a máquina pública atuará de maneira transversal, estabelecendo laços com os 
diversos setores da sociedade para solucionar problemas, propor soluções e estratégias 
de acordo com a real demanda de cada localidade e estabelecer esse novo princípio de 
governança. Pode-se dizer que, o compromisso desse candidato é trazer o governo para 
perto do cidadão e trazer o cidadão para dentro do governo para uma atuação 
partilhada. 
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COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 
 

➢ Café com o cidadão: trata-se do conceito de “gabinete de portas abertas”. Uma 

vez por semana, a agenda do candidato será reservada, na parte da manhã, em 
dia fixo, para que este possa receber, em seu gabinete, a população contagense. 
Os cidadãos poderão agendar seus horários e levar suas ideias e contribuições 
para melhorias da cidade, suas demandas, reclamações e elogios. É um espaço 
aberto e exclusivo à sociedade. 

 
➢ Gabinete Itinerante: uma vez por semana, o candidato reservará uma tarde 

fixa, para percorrer o Município. Visitará tanto a própria estrutura da 
administração pública quanto os diversos setores da sociedade (bairros, 
comunidades, empresas, indústrias, comércio, entre outros), com o objetivo de 
escutar e conhecer melhor as demandas de quem mora e trabalha em Contagem 
para subsidiar a tomada de decisões mais assertivas e próximas à realidade.  
 

➢ Fale com o Prefeito: número de Whatsapp do Gabinete do candidato, com 
pessoas capacitadas a responder, pelo menos 8h por dia, e que se reportem 
diretamente ao candidato transmitindo a ele todas as demandas enviadas, por 
meio de relatórios e apresentações semanais.  
 

➢ Revisão e Enxugamento da Máquina Pública: é preciso fazer uma 
reorganização da máquina pública no município, reavaliando as alocações, 
fazendo um mapeamento dos setores onde há gorduras e carências de mão de 
obra e realizando as alterações necessárias, bem como fazendo uma avaliação 
das gratificações, e da quantidade de cargos comissionados, entre outras 
avaliações e providências necessárias para evitar o gigantismo do governo.  

 
➢ Profissionais Qualificados: para romper com a velha política será 

implementado, para contratação de cargos comissionados e do futuro 
trabalhador do Município, critérios técnicos, transparentes e que priorizem a 
“ficha limpa”. 
 

➢ Simplificação dos processos e fluxos internos: pretende-se  informatizar as 
rotinas de trabalho para tornar o setor público menos burocrático, mantendo a 
transparência e a segurança jurídica, bem como revisar a necessidade de alguns 
fluxos e protocolos, visando a melhorar o desempenho das entidades 
governamentais e, desse modo, melhor servir ao povo e ao próprio servidor. 
 

➢ GT Multidisciplinar: formação de Grupos de Trabalhos e/ou Comitês 
temáticos nas áreas de políticas públicas, compostos por sociedade civil e 
membros do governo objetivando a proposição de soluções adequadas à 
realidade do município e não com caráter de conselho municipal, com foco em 
saúde, educação, cultura/esporte/lazer, obras, entre outros temas que podem ser 
propostos. 

 
 

 



 
41 

 

MULHERES 

 

Uma das marcas das cidades brasileiras é a desigualdade de gênero. É perceptível a 
cristalização do padrão histórico o qual a relação de dominação entre os gêneros se 
expandiu para o espaço público das cidades. Os papéis socioculturais, criados e 
repassados ao longo da história, foram responsáveis por condicionar a mulher ao espaço 
privado e anônimo do lar. Diferentes são os problemas gerados em decorrência dessa 
hierarquia de gênero, a diferença salarial e a violência contra a mulher, por exemplo, são 
demonstrações dos efeitos dessa desigualdade.  

A Lei nº 13.104/15, conhecida como Lei do Feminicídio, foi uma das conquistas na luta 
contra a violência contra a mulher. Essa Lei qualifica os homicídios de mulheres como 
crime diferente dos homicídios comuns, uma vez que está diretamente ligada com a 
condição feminina da vítima e, também, os classifica como crime hediondo. A criação da 
Lei, também, possibilitou maior armazenamento de dados que por meio do recorte de 
gênero tenta evidenciar a realidade das mulheres nos diferentes municípios brasileiros, 
porém, deve-se considerar que não são todos os crimes de feminicídios que são 
classificados como tal. Segundo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 
2019, Contagem liderava o ranking de feminicídios no Estado24. A tabela abaixo 
apresenta uma evolução dos casos de feminicídio no município de Contagem, de janeiro 
de 2018 a julho de 2020, demonstrando que de 2018 a 2020 caíram o número de casos 
registrados.  

 

TIPO 2018 2019 2020 

Consumado 11 1 5 

Tentado 9 11 7 

Total 20 12 12 

Fonte: Elaboração própria. Dados: Secretaria do Estado de Segurança Pública.  

 

Apesar de liderar o ranking de feminicídios, o município de Contagem é referência na 
atuação em rede na defesa da mulher o que demonstra a grande necessidade de atuação 
na área. Porém, vale aqui ressaltar os aparatos que fez da cidade referência na área: em 
2017 foi instituído o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher, composto por diferentes secretarias, além das polícias e órgãos do poder 
judiciário. O engajamento de diversas instituições foi responsável por fazer que o 
município avançasse nas questões de gênero. Além disso, em 2019 ocorreu a instalação 
da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em Contagem. Outro fator 
de amparo a causa das mulheres é a presença da Superintendência de Políticas Públicas 
para as Mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos, a qual compete proporcionar 
políticas públicas em defesa da mulher, promover intersetorialidade e transversalidade 

 
24https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2019/07/05_defesa_da_mulher_violencia_dome
stica_contagem.html 
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entre os setores e planos, coordenar os serviços oferecidos, como o Centro Municipal de 
Referência da Mulher, entre outras atribuições de importância ao amparo às mulheres.  

Embora Contagem demonstrou diferentes avanços na luta pela igualdade de gênero, o 
combate à violência contra mulher ainda não se demonstra eficaz. Além de ser líder no 
ranking de feminicídio, de acordo com a ALMG o município detém o terceiro lugar no 
ranking de violência doméstica no Estado de Minas Gerais. Diante disso, percebe-se a 
necessidade de investir em políticas municipais que realmente combatem os problemas 
relacionados à desigualdade de gênero, a fim de garantir às mulheres o direito a uma vida 
digna e cidadã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que isso ocorra é necessário, primeiramente, que se identifique as especificidades 
dessas mulheres no município. Através disso será possível compreender a real 
necessidade da população feminina para idealizar políticas que tratam os gêneros de 
forma não neutra, compreendendo que a desigualdade faz com que elas não cheguem da 
mesma forma para mulheres e homens. 

A população de Contagem é formada majoritariamente por mulheres, tendo uma 
representação de 51,48%, segundo o Censo 2010. Por meio da tabela abaixo é possível 
constatar os grupos de idade as quais pertencem essas mulheres, destacando que a maioria 
delas, 17,06%, tem entre 30 a 39 anos.  

Outro fator de relevância para análise da desigualdade de gênero, seria a desigualdade de 
renda e de trabalho que as mulheres sofrem em relação aos homens. Dessa forma, é 
importante executar uma análise de dados que compare essa situação entre os dois sexos.  

 

 

 

 

 

 

Grupo de Idade Mulheres % 

0 a 4 anos 19.322 6,22% 

5 a 9 anos 20.733 6,67% 

10 a 14 anos 24.111 7,76% 

15 a 19 anos 25.105 8,08% 

20 a 24 anos 28.356 9,13% 

25 a 29 anos 30.680 9,88% 

30 a 39 anos 53.004 17,06% 

40 a 49 anos 44.054 14,18% 

50 a 59 anos 33.574 10,81% 

60 a 69 anos 18.672 6,01% 

70 anos ou mais 13.033 4,20% 

Fonte: Elaboração Própria. Dados: Censo 2010 
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Renda, pobreza e desigualdade - Contagem – 2010 
Fonte: Elaboração própria. Dados: IBGE - Censo 2010 
 

Ao analisar a tabela acima, é possível perceber uma relação entre desigualdade de renda 
e gênero. Nota-se, primeiramente, a diferença na renda per capita o qual as mulheres 
detêm cerca de 10% a menos da renda per capita dos homens, tal fator pode ser explicado 
pela menor participação das mulheres no mercado de trabalho devido aos papéis de 
gênero socialmente construídos que condicionam a mulher ao trabalho doméstico não 
remunerado e não público. No caso do indicador: rendimento médio dos ocupados, as 
mulheres do município possuem rendimento médio cerca de 40% menor que dos homens. 
Ademais, a porcentagem de extremamente pobres e de pobres tem maior representação 
no sexo feminino. Esses fatores podem ser justificativos pelos preconceitos de gênero que 
fazem com que as mulheres ocupadas prevaleçam em cargos inferiores aos homens, 
possuindo rendimentos menores e diminuindo suas oportunidades.  

No que tange os setores ocupados pela população feminina, sua distribuição percentual, 
em 2010, segundo o IBGE, é de 1,1% na agricultura, 13,8% na indústria e 85,10% em 
serviços. Por meio da tabela abaixo é possível comparar a distribuição percentual da 
posição na ocupação, para mulher e homens. Tem-se, então, que ambos os sexos têm sua 
força de trabalho maior representada na posição de empregados de carteira assinada, 
porém, homens possuem maior percentual. A ocupação de empregado doméstico também 
demonstra uma das desigualdades causadas pelos estereótipos de papéis de gênero, os 
quais 13,10% da população ocupada feminina se encontra nessa ocupação, enquanto aos 
homens representam apenas 0,4%.  

 

 

Empregados com 
carteira de 

trabalho assinada 

Militares e 
funcionários 

públicos 
estatutárias 

Empregados 
sem carteira de 

trabalho 
assinada 

Conta 
própria Empregadores 

Empregado 
doméstico 

Mulheres 58% 5,40% 16,70% 16,40% 0,90% 13,10% 

Homens 63,20% 2,50% 10% 21,60% 1,90% 0,40% 

Fonte: Elaboração própria. Censo 2010 
Distribuição percentual da população ocupada, por posição na ocupação (%) - Contagem - 2010 

 

Embora todas as mulheres sofram com a desigualdade de gênero, existem mulheres que 
são submetidas a outros tipos de opressão. Nesse sentido, deve-se reconhecer os outros 
sistemas de discriminação, como raça e orientação sexual, e analisar o perfil das mulheres 
conforme tais características. Assim, a tabela abaixo apresenta o número e o percentual 
de cor ou raça das contagenses, segundo dados do Censo 2010.  



 
44 

 

 

Cor ou Raça Branca Preta Amarela Parda Indígena 
Sem 

declaração 

Número de 
Mulheres 125.359 29.672 4.583 150.593 437 - 

% 40,35% 9,55% 1,48% 48,48% 0,14% - 

Fonte: Elaboração própria. Dados: IBGE - Censo 2010 

 

Através da análise da tabela, é possível perceber que a maioria das mulheres se 
identificaram como pretas e pardas, tendo somatória de 58,03%. Isso demonstra que é 
necessário fazer políticas focais para as mulheres negras, uma vez que elas sofrem com a 
interseção de duas formas de opressão estrutural e apenas políticas voltadas para as 
mulheres não seriam suficientes para combater essa situação.   

A situação da Covid-19 e o isolamento social gerou consequências que afetaram as 
diferentes parcelas da população de forma desigual. Estudos demonstram que essa 
situação foi responsável por ampliar as desigualdades de gênero, impactando as mulheres 
de maneira mais severa que os homens. De acordo com o relatório da Organização das 
Nações Unidas (ONU)25, as mulheres foram mais impactadas por terem menores 
condições de renda, logo, menor capacidade de lidar com os choques econômicos.  

Além disso, o isolamento social fez com que elas assumissem maiores demandas de 
cuidado e aumentou as taxas de violência doméstica. Segundo o 13º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública (2019), 50% das mulheres vítimas de feminicídio foram 
assassinadas por cônjuge ou familiares. Assim, o isolamento fez com que as mulheres 
ficassem distantes do seu ciclo social e confinadas com os possíveis agressores, 
aumentando as taxas de violência doméstica e feminicídio.  

As mulheres que tiveram a possibilidade de assumirem seus trabalhos pelo home office, 
ou seja, executando seu trabalho em casa, também, foram expostas a outros tipos de 
dificuldade. Com os filhos também em casa, essas mulheres tiveram que conciliar seus 
trabalhos remunerados com o doméstico, afetando diretamente o seu dia a dia.  

Ainda segundo a ONU é necessário somar esforços para responder a essas desigualdades 
que foram ampliadas pelo Covid-19. Assim, formular políticas seguindo a visão da 
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, atuando diretamente em quatro frentes: 
social, econômica, ambiental e política, é de extrema importância para tentar combater 
esses efeitos e garantir às mulheres seus direitos.  

 

 

 

 

 
25 https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2020/07/LAC-Executive-Summary-PORTUGUES.pdf 
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COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 

  

➢ Projeto de Transversalidade de Gênero: para combater a opressão à mulher 
toda ação estatal deve trabalhar por meio da dimensão de gênero. Afirma-se isso, 
pois a desigualdade de gênero é um problema estrutural e medidas específicas 
para as mulheres podem não ser suficientes para afrontar essa opressão. Dessa 
forma, a estratégia de transversalidade de gênero é indicada, uma vez que ela 
considera a igualdade de gênero em todas as políticas, de forma transversal. Logo, 
o candidato se compromete, por meio da Superintendência de Políticas Públicas 
para as Mulheres, a criação de um Plano de Transversalidade de Gênero que 
conta com todas as secretarias do município e participação popular, para levar 
a estratégia de transversalidade para toda a máquina pública e sociedade civil.  

 

➢ Formalizar a Mão de Obra Feminina: de acordo com o Censo 2010, elaborado 
pelo IBGE, as mulheres no município de contagem têm rendimento mensal cerca 
de 40% menor que dos homens. Dessa forma, propõem-se apoiar a formalização 
dos empreendimentos femininos para trazer a elas maiores oportunidades e 
condição de renda. Assim, será feito parcerias público privadas para seleção de 
incubadoras de pequenos negócios femininos, que trabalharão através de cursos 
de capacitação, criação de cooperativas e ajuda de custo a depender da condição 
social comprovada pelo cadastro no CadÚnico. O projeto, também, contaria com 
cotas de 40% às mulheres negras, devido a interseccionalidade das opressões que 
sofrem essas mulheres.  

 

➢ Fórum Direito das Mulheres: formatação e criação de fórum com o objetivo de 
aumentar a discussão e dar visibilidade aos direitos das mulheres, contribuindo, 
assim, para aumentar a informação, formar lideranças femininas locais e ampliar 
a qualidade de vida das contagenses. Objetiva-se, também, transformar as 
discussões realizadas no fórum em materiais e cartilhas informativas que serão 
divulgados publicamente no município de maneira a aumentar a reflexão da 
população quanto aos direitos das mulheres, as violências vividas e as formas de 
denúncia.  

 

➢ Tecnologia Nina: por tecnologia NINA entende-se um aplicativo, criado por 
Simony César em Fortaleza, o qual a mulher pode denunciar casos de assédio 
sofridos na cidade e nos serviços de mobilidade e, posteriormente, os casos devem 
ser convertidos em inquéritos policiais. O objetivo, além de empoderar as vítimas 
de assédio, é poder criar uma base de dados possíveis e fomentar ainda mais as 
políticas públicas a favor das mulheres. O aplicativo foi implementado no 
município de Fortaleza, como projeto piloto, e já demonstra resultados positivos, 
logo, pretende-se negociar o direito de uso desse aplicativo com essa prefeitura, 
para utilização dele em Contagem.  

 

➢ Guia Participativo Sobre Gênero e Diversidade Sexual nas Escolas: a 
experiência escolar é de fundamental importância para que as noções de gênero e 
de sexualidade sejam construídas e internalizadas. Dessa forma, a presente 
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proposta pretende criar um Guia Participativo de Gênero e Diversidade Sexual na 
Escola para auxiliar os educadores da educação básica no desenvolvimento de 
práticas educativas acerca do enfrentamento da violência na escola, 
especificamente no que diz respeito às questões de gênero e diversidade sexual. 
Também será ministrado cursos de capacitação para que esses educadores sejam 
capazes de reconhecer as violências de gênero.  
 

➢ Enfrentamento ao Feminicídio: a Igualdade de Gênero consiste no quinto 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do documento “Transformando 

Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Entre suas 

metas, vale destacar a erradicação de todas as formas de violência contra 
mulheres, adultas e crianças. Nota-se, a partir dos dados apresentados que 
Contagem possui alta taxa de homicídios de mulheres, logo, são necessárias 
políticas que pretendam inverter esse cenário.  

 

Em primeiro lugar, pretende-se fomentar a casa de Atendimento Especializado às 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e abrigamento: Espaço Bem-
me-quero, garantindo atendimento universal e humano as essas cidadãs. Além 
disso, busca-se criar uma casa de acolhimento emergencial para as mulheres 
vítimas de violência e para filhos menores de idade.  

Em segundo lugar, cobrar do poder estadual a criação e o fortalecimento de 
delegacias especializadas de atendimento às mulheres.  

 

➢ Contra a Violência Doméstica: fazer uma integração da Defesa social, a Polícia 
Militar, a Defensoria Pública e o Ministério Público, para buscar a diminuir os 
casos de violência doméstica. Assim, será feito uma campanha de conscientização 
sobre o ciclo da violência contra a mulher e passos para possíveis denúncias. Além 
disso, será feito um curso de capacitação dos servidores e policiais para maior 
compreensão de como lidar com as vítimas de violência doméstica, 
principalmente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.  

 

➢ Empoderamento Feminino: com o apoio do CRAS será identificado mulheres 
em situação de vulnerabilidade social e em casos de violência doméstica e 
oferecido a elas tratamento psicológico e cursos de empoderamento feminino. Os 
cursos passariam pela capacitação profissional e educação financeira para que 
essas mulheres possam atingir maior liberdade econômica. Além disso, haverá 
feiras de apoio a pequenas empreendedoras fortalecendo, assim, a economia 
criativa.  

 

➢ Garantindo Direitos Sexuais e Reprodutivos: capacitar os profissionais da rede 
de saúde, por meio de um trabalho de sensibilização, sobre as especificidades da 
condição da mulher, principalmente, na observância de aborto inseguro, casos de 
estupro e violência doméstica. A capacitação reforçará a necessidade de garantir 
sigilo e tratamento humanizado às mulheres, independente do caso. Com isso a 
mulher se sentirá mais segura ao utilizar os sistemas de saúde além de diminuir o 
número de subnotificações.  
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➢ Centro Especializados em Saúde da Mulher: criar, dentro de centros 
específicos de especialidades médicas, um espaço voltado a saúde da mulher com 
atendimento integrado das redes para assegurá-las todos os exames essenciais em 
tempo hábil.  

 

➢ A Rua é Delas: fazer um mapeamento dos lugares públicos menos seguros para 
as mulheres, através de dados de denúncias de violência contra a mulher. 
Posteriormente revitalizar esses lugares por meio de iluminação adequada ou 
apropriação de arte urbana, por exemplo, para garantir um planejamento urbano 
que inclua as mulheres as dando segurança ao transitar.  
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TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

A Lei Federal nº12.587/2012 instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana que 
estabelece diretrizes para nortear os municípios na elaboração dos planos municipais de 
mobilidade. Essa política é um instrumento de desenvolvimento urbano que objetiva a 
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e 
mobilidade das pessoas e cargas no território.  

Um dos princípios ditados por essa política é o desenvolvimento sustentável das cidades. 
A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é composta por 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que têm o propósito de nortear ações e políticas que 
busquem contribuir com essa premissa. A mobilidade urbana, por sua vez, é um tema 
transversal no alcance desses objetivos, pode-se citar ao menos 3 ODS em que ela se 
relaciona diretamente: ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 11 – Cidades e 
comunidades sustentáveis e ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima. 

Assim, se faz importante ressaltar a Lei Municipal nº 4.830, de 30 de maio de 2016, que 
institui o Plano de Mobilidade Urbana de Contagem e tem por finalidade orientar ações 
sobre os modos, os serviços e a infraestrutura viária e de transporte, garantindo os 
deslocamentos de pessoas e cargas na busca pela mobilidade sustentável. Por 
conseguinte, o plano aborda a necessidade de ações que reduzam as necessidades de 
viagens, encurtem as distâncias dos deslocamentos, reduzam o número de viagens 
motorizadas, motivem a redução do uso ou uso mais eficiente de recursos energéticos e 
propiciem mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. 

O transporte, parte essencial da mobilidade urbana, é um direito social, garantido pelo 
artigo 6º da Constituição Federal de 1988, e premissa para a realização dos demais direitos 
sociais. Afirma-se isso, pois o acesso ao transporte de qualidade faz com que a população 
consiga usufruir dos outros direitos, como a educação e a saúde, de forma digna e cidadã. 
Logo, é de fundamental importância que o poder público garanta transporte eficiente e 
acessível a todos.  

Diante disso, é importante ressaltar a forma de concessão e operação do transporte 
coletivo municipal de Contagem. De acordo com o decreto nº 440, de 22 de março de 
2018, que estabelece o Regulamento Operacional do Serviço de Transporte Coletivo, o 
transporte coletivo obedece ao regime de Concessão, sendo explorado por empresas 
particulares selecionadas mediante licitação, nos termos da legislação pertinente. 
Ademais, compete ao órgão de gerência de Trânsito e Transporte do Município de 
Contagem (Transcon) determinar, mediante a expedição de ordem de serviço, as 
características operacionais de cada linha, como itinerários, frequências de viagens, 
número de veículos e tipo de equipamento.   

Atualmente Contagem delega, por meio de concessão, os serviços públicos de transporte 
coletivo ao Consórcio CONECTAR e ao Consórcio CONPASS, aprovados pelo edital de 
reabertura da concorrência pública nº 001/2019 e de efetiva contratação no dia 10 de julho 
de 2019. Essa concessão tem o prazo de 20 anos podendo ser prorrogado. Segundo dados 
da Transcon, Contagem tem média mensal de 2.285.802 passageiros no atual sistema de 
transporte coletivo, distribuídos em 45 linhas, com 40 km de extensão média dos 
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itinerários e 1.643 viagens em dias úteis.26 As linhas de transporte municipal e 
metropolitano podem ser observadas na figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, Contagem detém boa capacidade de planejamento e gestão na mobilidade 
urbana. Afirma-se isso, pois existem no município fatores que indicam boa gestão, como 
leis que determinam a forma de concessão e operação do transporte coletivo, plano de 
mobilidade urbana e mapa de hierarquia viária. Porém, a população ainda possui uma 
percepção de má qualidade na execução dos serviços de mobilidade. 

O Índice de Bem-estar Urbano (IBEU), elaborado pelo Observatório das Metrópoles, 
avalia o nível de bem-estar urbano dos municípios brasileiros a partir de diferentes 
dimensões. No que tange a dimensão de mobilidade urbana, o último IBEU, realizado em 

 
26 https://www.otempo.com.br/infograficos/saiba-como-vai-funcionar-o-sistema-integrado-de-mobilidade-sim-de-
contagem-1.2220573 

Fonte: PlanMob - Contagem 
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2014, classifica Contagem com grau de satisfação intermediário, atingindo 0,764 no 
IBEU.  

Vale destacar, também, dados da Pesquisa Origem Destino 2012, que revelam que o 
município detém taxa de motorização de 0,45, ou seja, 0,45 veículos por habitantes. Já 
segundo o DENATRAN, em 2013, a frota de veículos no município era 78.310.730.  

Além disso, a mobilidade urbana de Contagem conta com o serviço de metrô que liga a 
cidade à Belo Horizonte. A prestação desse serviço é de responsabilidade federal, 
administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Dessa forma, recursos, horários de 
funcionamento e tarifas, por exemplo, não são decisões que competem à Prefeitura de 
Contagem. Vale ressaltar que existe uma percepção por meio da população que o metrô 
é um serviço caro e de baixa qualidade.  

Outro fator de destaque da mobilidade urbana em Contagem, é o Sistema Integrado de 
Mobilidade (SIM). Apresentado em 2017 pela atual gestão, o programa pretendia fazer 
uma série de intervenções físicas e operacionais, estruturadas em três diferentes eixos: 
Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo, Infraestrutura Urbana e Infraestrutura 
Viária e realizadas pela Transcon e Secretaria de Obras e Infraestrutura. Para realização 
das obras, a Prefeitura de Contagem contou com recursos do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e financiamentos obtidos junto ao Governo Federal e instituições 
financeiras.  A expectativa era de pleno funcionamento do sistema no início de 2020, 
porém, diferentes obras não foram iniciadas ou ainda se encontram em andamento. Isso 
significa que a finalização, ou não dessas obras, será de responsabilidade da próxima 
gestão que deverá assumir um papel sério e equilibrado para tomar posições. Na tabela 
abaixo pode ser verificado alguns exemplos de obras iniciadas e não acabadas que serão 
de responsabilidades da próxima gestão.  

 

OBRAS FINANCIAMENTO (R$) STATUS DA OBRA 

Complexo Be - Iniciada 

Terminal Ressaca 15.622.299,16 66,28% 

Viaduto Teleférico R$ 13.549.551,16* Iniciada 

Viaduto Helena Vasconselos 5.000.000,00 Iniciada 

Terminal Integração 
Petrolândia R$ 8.424.113,17* Iniciada (337 dias de atraso) 

Viaduto das Américas I 5.000.000,00 Iniciada 

Viaduto CEASA 5.000.000,00 Iniciada 

Trincheira David Sarnoff R$ 25.180.187,80* Iniciada (1098 dias de atraso) 

 

 
Fonte: TRANSCON e TCE-MG  

*Valor total atual  
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PROPOSTAS DO CANDIDATO:  

 

➢ Sem parar!: fazer um trabalho minucioso de revisão das obras inacabadas e 
previstas pelo SIM, junto com os órgãos gestores e financiadores. Após 
realização, o trabalho de revisão será divulgado publicamente, contendo todas as 
informações necessárias para efetivação da transparência. Será feito, também, 
uma revisão das prioridades e junto com gestores técnicos e participação social, 
decidido a continuidade, ou não, das obras.  

 

➢ Zonas 30: segundo dados da Copenhagenize Design Co., uma pessoa atropelada 
por um carro a 30km/h tem 90% de chances de sobreviver, enquanto uma pessoa 
atropelada por um carro as 60km/h tem apenas 10% de chance de sobrevivência. 
Tem-se, então, que vias de 30km/h proporcionam melhor qualidade de vida aos 
ciclistas e pedestres, principalmente, idosos, pessoas com baixa capacidade de 
locomoção e crianças. Diante disso, o candidato se compromete à efetivação de 
Zonas 30, regulando a velocidade máximas de algumas vias para 30km/h. Será 
buscado recursos em entes privados que apoiam o desenvolvimento sustentável 
das cidades. Já a escolha das vias será feita conforme interesse público, sendo 
voltada a áreas de maior necessidade de segurança, como vias próximas a escolas, 
a hospitais e de maior trânsito de ciclistas. Ademais, na semana de inauguração 
das vias será feito intervenções culturais com arte urbana e apresentações de 
artistas locais.  

 

➢ Bicicletas Compartilhadas: a utilização exagerada de transportes motorizados 
prejudica substancialmente as cidades. Grandes congestionamentos, poluição e 
maior gasto público são exemplos dos malefícios que podem ser gerados por esse 
exagero. Ademais, sabe-se o espaço ocupado por 2 carros é equivalente ao espaço 
ocupados por 30 bicicletas. Dessa forma, para garantir melhor qualidade de vida 
a população e buscar o desenvolvimento sustentável, é necessário que se incentive 
o uso de veículos não motorizados. Assim, nos comprometemos em buscar, por 
meio de parcerias públicos privadas, recursos para instituir em Contagem um 
sistema de bicicletas compartilhadas. 

 

➢ Chega de mentiras - Ampliação do metrô: o que é preciso para realmente 
expandir o metrô de uma vez por todas?  
 

Há anos a população de Contagem guarda esperanças sobre a ampliação do metrô, 
porém, essa expansão sempre fica no campo das promessas. Embora a 
administração desse meio de transporte não seja de responsabilidade da prefeitura, 
é necessário empenho por parte do prefeito na busca pela garantia da prestação de 
um serviço de qualidade. Assim, propõe-se criar uma coesão de forças com a 
bancada mineira, a fim de reforçá-la para garantir cobranças mais efetivas na 
busca de recursos federais. Tais recursos seriam investidos na ampliação da linha 
1 (que liga a Estação do Eldorado à Estação Vilarinho, em Venda Nova - Belo 
Horizonte) até o Novo Eldorado, e a criação de uma nova linha que ligaria o Novo 
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Eldorado a Betim. Além disso, pretende-se também cobrar melhoria na qualidade 
dos atendimentos já prestados e diminuição das tarifas. 

➢ Mobilidade Feminina: segundo dados da Pesquisa Origem Destino RMBH 
2012, as mulheres são as maiores representantes no transporte coletivo. Destaca-
se, também, que a maioria das mulheres já sofreram algum tipo de assédio em 
ambientes públicas as prejudicando frente o acesso a cidade. Dessa forma, é 
preciso somar forças para diminuir as violências sofridas pelas mulheres. Logo, 
pretende-se implantar botões de assédio dentro dos ônibus, que podem ser 
acionados pelos motoristas após denúncia das mulheres. Os suspeitos de assédio 
serão abordados pela guarda municipal e levados para delegacia. Os funcionários 
também receberão cursos de capacitação para lidarem com situações de violência 
contra mulher no transporte público. Ademais, após as 23 horas a mulher pode 
solicitar que o motorista faça uma parada fora dos locais destinados aos pontos de 
ônibus, possibilitando que a mulher desça em áreas que se sintam mais seguras.  

 

➢ Cultura coletiva: o valor da tarifa de ônibus pode ser um impedimento para a 
mobilidade das pessoas, as retirando acesso a outros equipamentos públicos, 
principalmente, os de lazer e cultura. É importante ressaltar, também, que a 
maioria desses equipamentos estão dispostos longe das periferias, restringindo 
ainda mais o acesso aos mais pobres. Pensando nisso, em dias de acontecimentos 
culturais e esportivos, na cidade, serão distribuídos nos eventos adesivos de 
isenção de passagem, fazendo com que a passagem de volta ao logradouro não 
seja cobrada.  

 

➢ BiciContagem: as restrições elaboradas para maior segurança frente o Covid-19 
trouxe diferentes impactos a mobilidade urbana. Muitas cidades no mundo 
optaram por fazer mudanças na maneira de locomoção das cidades, priorizando o 
uso da bicicleta devido ao fato de ser um transporte individual e não poluente. 
Logo, pretende-se criar em Contagem uma infraestrutura cicloviária que incentive 
o uso dos veículos não motorizados para a população.  

 

➢ Caderno de Indicadores - Mobilidade Urbana: para se construir políticas 
públicas de mobilidade mais focais e eficazes é preciso entender o padrão de 
deslocamento e as especificidades da cidade. Afirma-se isso, pois só com um 
diagnóstico preciso pode-se compreender os gargalos, as deficiências e as reais 
necessidades da população. Logo, é proposto a elaboração de um caderno de 
indicadores que reúna dados sobre a mobilidade urbana. Para além disso, dentro 
desse caderno deve ser feito recortes que entendam quem está se deslocando, pois 
o deslocamento nas cidades é diferente a depender do gênero, classe ou raça.  
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SEGURANÇA PÚBLICA  
 
Sabemos que os Municípios têm papel muito tímido na segurança pública, mas 
consideramos que ele pode e deve ser mais atuante na área. De acordo com a Constituição 
Federal de 1988, a segurança pública, no modelo policial, é de responsabilidade dos 
governos federal e estaduais e abrange as polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária 
Federal, Civil e Militar. Dentro desse contexto, ao município cabe a Guarda Civil 
Municipal, como ferramenta para colaboração com as cidades na segurança pública.  
 
Não é apenas a presença da polícia que faz com que as pessoas se sintam seguras. Mesmo 
quando as taxas de criminalidade caem, isso não provoca nas pessoas a sensação de 
segurança. O medo do crime é um fenômeno que afeta o modo e a qualidade de vida de 
determinada população pois, as pessoas restringem a liberdade das pessoas que passam a 
ter medo de andar pelas ruas ou determinados lugares, deixar de realizar algumas práticas 
sociais porque, muitas vezes, a estrutura da cidade não oferece os recursos necessários 
para que as pessoas se sinta à vontade e seguras para utilizarem o espaço público. 
 
A segurança voltada para o espaço para o ambiente urbano, tem o município como 
elemento chave, primordial para trabalhar na questão. É ele o elemento de vocação para 
transmitir a sensação de segurança às pessoas. Essa vocação permeia o planejamento 
urbano, a mobilidade urbana, iluminação pública, capina, poda de árvores, varrição, ou 
seja, é uma série de ações que já são executadas pelo poder público municipal e que 
podem ser realizadas de forma coordenada para atingir à segurança pública, é uma política 
pública que deve ser articulada de forma multidisciplinar e intersetorial para atingir o 
objetivo, trabalhando fortemente no modelo de prevenção.  A criação de um ambiente 
seguro depende de uma série de ações e de atores que precisam participar desse processo, 
lembrando que a sensação de segurança está relacionada a qualidade de vida das pessoas 
então, essa participação e integração é de extrema importância. 
 
É preciso ressaltar, no contexto da segurança pública, a importância indiscutível das 
polícias, indispensáveis para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Essas mantêm contato diário com a população e conhecem as 
peculiaridades das comunidades, sendo agentes centrais na construção de soluções que 
realmente atendas à realidade. Cabe lembrar que fazem parte do sistema se segurança 
pública também o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Varas Criminais e o 
Sistema Penitenciário.  
 
Os crimes violentos são caracterizados, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), como “a soma dos registros de Estupro 
Consumado; Estupro de Vulnerável Consumado; Estupro de Vulnerável Tentado; 
Estupro Tentado; Extorsão Consumado; Extorsão Tentado; Extorsão Mediante Sequestro 
Consumado; Homicídio Tentado; Roubo Consumado; Roubo Tentado; Sequestro e 
Cárcere Privado Consumado; Sequestro e Cárcere Privado Tentado e Homicídio 
Consumado (registros)”. Em Contagem foram registrados os seguintes números: 
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27 
 
 
 
 
 
Percebe-se que houve uma redução muito expressiva no número de crimes violentos no 
município, esses recuaram em torno de 52% de 2017 a 2019. Abaixo os gráficos 
apresentam as taxas de homicídios no Município, bem como a faixa etária das vítimas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Não foram encontrados dados referentes ao ano de 2018 nas planilhas disponibilizadas pela Sejusp. Disponível 
em < http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos> 

2016 2017 2018 2019 ATÉ JULHO DE 2020

15.055 13.793 * 6.938 2.999

CRIMES VIOLENTOS REGISTRADOS EM CONTAGEM

Fonte: Elaboração própria | Dados: Sejusp 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados: Datasus 

Fonte: Elaboração GOVE | Dados: Datasus 



 
55 

 

Percebe-se, por meio dos gráficos, que a taxa de homicídios no município caiu ao longo 
do período, mostrando o reflexo da queda dos crimes violentos. O gráfico de idade das 
vítimas, mostra a importância de políticas de proteção ao jovem. 
 
A segurança pública é um bem público e só estaremos seguros se TODOS estivermos 
seguros e sem segurança não há desenvolvimento, por isso é necessária uma agenda 
política clara, baseada em evidências, dados, monitoramento e avaliação, com metas e 
indicadores, com apoio e envolvimento, principalmente da população, para que haja 
continuidade. Acreditamos que a segurança pública perpassa por todas as outras políticas 
e as propostas apresentadas foram pensadas, entre outros aspectos, na promoção e 
preservação da segurança pública. O tema foi pensado de forma completamente articulada 
com os outros eixos. 
 
COMPROMISSOS DO CANDIDATO: 
 

➢ Juventude Viva: Trabalhar, em parceria com a Superintendência de Políticas de 
Juventude, a fim de realizar um diagnóstico sociocultural da juventude contagense 
objetivando conhecer esse público de forma minuciosa, para elaboração de 
programas e projetos específicos a cada realidade local, com a colaboração dos 
diversos atores da rede pública e privada municipal, para que esses jovens se 
tornem protagonistas das mudanças de sua comunidade. 
 

➢ Direto ao Ponto: focalizar ações de desenvolvimento social e econômico nos 
grupos, áreas e comportamentos mais vulneráveis à violência, tais como evasão 
escolar, distorção idade-série, entre outros.  

 
➢ Zeladoria: mapear o munícipio com a finalidade de identificar pontos que 

precisam de intervenção em reformas urbanísticas que favoreçam a proteção do 
cidadão, mudanças de pontos de ônibus, iluminação de locais de risco, capina de 
lotes e outros espaços, entre outras intervenções que proporcionem maior 
sensação de segurança. 
 

➢ De Olho nos Dados: desenvolver o Observatório de Prevenção à Violência a 
exemplo de municípios como Paraty e Caruaru como experiências exitosas. O 
observatório objetiva mapear e monitorar a população em situação de risco ou 
violência na para que a administração municipal possa fazer o direcionamento 
específico das políticas sociais, garantindo atendimento ao público vulnerável 
com mais efetividade. 
 

➢ Foco no problema: atribuir mais valor à Guarda Municipal, tirando-a da posição 
de competição com a Polícia Militar, desenvolver o modelo de policiamento 
orientado ao problema (POP) e inseri-la nesse modelo. Esse tipo de policiamento 
caracteriza-se por ser bem localizado, está voltado para um bairro, uma 
comunidade e envolve atores sociais e políticos na resolução de problemas que 
aflige àquelas pessoas e que, muitas vezes, não são problemas que estão 
relacionados diretamente ao crime. 
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➢ Prevenindo: criação do Conselhos de Prevenção, que têm a tarefa de integrar 
competências diversas através da criação de grupos de trabalho voltados a 
coordenação de ações preventivas em questões problemáticas ligadas à 
criminalidade. 
 

➢ Zonas Quentes: criar grupos de trabalho, para cada uma das Zonas Quentes de 
Criminalidade do Município, em parceria com a Polícia Militar e representantes 
do setor privado, objetivando buscar soluções especificas a cada região. 
 

➢ A Guarda é Nossa! : Fortalecimento, ampliação e valorização a Guarda Civil 
Municipal por meio da formação continuada e treinamento desses profissionais, 
contratação de novos profissionais, compra de equipamentos necessários para 
melhores condições de trabalho e maior abrangência territorial.  
 

➢ Mais Segurança: parceria com a Polícia Militar para ampliação o Programa 
“Segurança Comunitária” em Contagem por meio do aumento do número de bases 

comunitárias da Polícia Militar. Essas bases são constituídas por uma van 
equipada com câmeras de videomonitoramento, rádios digitais e equipamentos de 
segurança, instalada em local de visibilidade, maior incidência criminal e grande 
circulação de pessoas. 
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CULTURA, ESPORTE E LAZER 

  

O Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, passa por um processo 
de descentralização e de redemocratização. Diante disso, os municípios se tornaram 
principais responsáveis pelas políticas públicas locais e a participação e o controle social 
passaram a ser inerentes ao processo de elaboração e gestão destas. 

A municipalização das políticas públicas, desta forma, passou a ocorrer tendo em vista 
que os municípios têm demandas diversificadas e que são mais bem atendidas por 
governos locais que as conhecem e, com isso, fazem políticas mais bem focalizadas. 
Políticas de cultura, de esporte e de lazer, por exemplo, são de essencial 
comprometimento do ente municipal, uma vez que é a partir delas que se reconhecem as 
histórias de um povo e a forma dele se expressar.  

Conforme os artigos 215 e 217 da Constituição Federal de 1988, o Estado tem o dever de 
garantir a o pleno exercício dos direitos culturais, além de fomentar práticas desportivas 
formais e não-formais e incentivar o lazer, como forma de promoção social. 

Diante disso, em 2003, foi implantado no Brasil o Sistema Nacional de Cultura (SNC) 
que tinha como objetivo integrar os três entes federativos (União, Estado e Município) 
em busca da institucionalização da política cultural. Segundo o Ministério da Cultura, por 
meio do Acordo de Cooperação Federativa nº 01400.028412/2012-14, assinado em 
20/04/2015, Contagem aderiu ao SNC. Porém, consta no Portal de Dados da Cultura que 
o município ainda não cumpriu com as obrigações previstas pelo acordo.  

Ademais, é importante ressaltar dados divulgados pelo IBGE, por meio da Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais – MUNIC (2014). Contagem possui órgão específico 
para a gestão das políticas de cultura e as de esporte: a Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude, demonstrando que esses dois eixos detêm alto grau de importância 
para a gestão municipal. Vale destacar também, a existência do Fundo Municipal de 
Cultura e dos conselhos municipais de cultura, de preservação do patrimônio e de esporte.  

Ainda segundo a MUNIC, as principais atividades artesanais desenvolvidas pelo 
Município são: bordado, culinária típica e material reciclável. Evidencia-se, também, a 
não existência de: legislação específica voltado para a área dos esportes e de programa 
ou ação de promoção ao turismo cultural.  

Alguns equipamentos e espaços públicos vinculados a Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Juventude de expressão cultural são:  

● Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem; 
● Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Mattos Filho, formado pelos 

conjuntos arquitetônicos: Casa Amarela, Casa Azul e Casa Rosa; 
● Centro Cultural Regional Petrolândia; 
● Biblioteca Dr. Edson Diniz; 
● Espaço Popular de Contagem; 
● Casa dos Cacos de Louças; 
● Cine Teatro Municipal Tony Vieira; 
● Lote 5-b, medindo quarenta mil, cento e oitenta e cinco metros quadrados, 

localizado na quadra 12, do Bairro Quintas Coloniais; 
● Central de Cursos. 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/?og=501356&op=apresentacao
http://www.contagem.mg.gov.br/?og=501356&op=apresentacao
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Já no caso dos equipamentos esportivos, segundo a MUNIC 2016, Contagem possui 4 
instalações esportivas municipais, sendo 3 ginásios e 1 salão para a prática esportiva. Já 
na rede de escolas públicas, existem 7 escolas com ginásio e 1 com piscina.  

O reconhecimento dos direitos culturais, por parte do poder público, é de extrema 
importância para promoção dos direitos humanos. Diante disso, foi criado, em 2013, o 
Sistema Municipal de Cultura de Contagem, por meio da Lei n° 4647, que institui um 
processo de gestão de políticas culturais. Conforme a Lei, integram o Sistema Municipal 
de Cultura: 

a) Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC; 

b) Conferência Municipal de Cultura - CMC; 

c) Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - COMPAC; 

d) Plano Municipal de Cultura -PMC; 

e) Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - FMIC; 

f) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC; 

g) Programa Municipal de Formação na Área da Cultura - PROMFAC; 

h) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro e Leitura - SMBLL; 

i) Sistema Municipal de Museus - SMM; 

j) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC; 

O programa ICMS Patrimônio Cultural é responsável por redistribuir parcelas desse 
imposto aos municípios mineiros que possuem ações de preservação do patrimônio. Para 
cálculos do valor do repasse se utiliza os critérios ditados pela Lei Estadual 18.030/2009. 
O IEPHA/MG é a instituição que orienta os municípios, estabelecendo, acompanhando e 
avaliando as diretrizes para efetivação do repasse. No gráfico abaixo é possível analisar 
a evolução da pontuação de  

Contagem no programa e seus valores de repasse específicos: 

 

          Fonte: Elaboração própria - IEPHA-MG e FJP 
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          *O valor referente ao ano de 2020 é a somatória dos repassados de janeiro a julho do mesmo ano.  

 

Conforme o gráfico é possível perceber que o Município, durante os períodos analisados, 
teve sua maior pontuação no programa em 2017, adquirindo repasse de R$ 279.089,24. 
Nos outros anos subsequentes sua pontuação não foi tão expressiva, demonstrando um 
certo descaso com a preservação do patrimônio.  

Nesse sentido, cabe destacar quais são os bens protegidos em Contagem até o ano 2019, 
exercício 2020. Assim, na tabela a seguir serão apresentados a denominação desses bens, 
seu 

Fonte: Elaboração própria - IEPHA-
MG  
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nível de proteção (municipal, estadual ou federal), sua homologação e sua categoria, 
segundo atributos estabelecidos pelo IEPHA-MG.  

Diante exposto na tabela, tem-se que os bens tombados em Contagem são, em sua 
maioria, bens imóveis e de responsabilidade municipal.  

A área de cultura, esporte e lazer foi extremamente prejudicada pela pandemia do novo 
coronavirus (COVID-19). Afirma-se isso, pois com a necessidade do isolamento social 
práticas que envolvem essas áreas foram paralisadas. Diferentes foram os impactos 
causados nesses setores, redução nos postos de trabalho, no financiamento de projetos e 
na captação de recursos foram exemplos dos efeitos da paralisação. Porém, o isolamento 
social também deu uma outra dimensão sobre essas áreas, estudos comprovam que o 
número de visualizações de lives culturais bateram recordes de público, o número de 
livros vendidos também aumentou. Diante disso, percebe-se a importância dessas 
atividades na vida da população, pois as pessoas encontraram na cultura uma maneira de 
conviverem e se acolherem melhor durante esse período desgastante de isolamento social. 
Fica evidente, portanto, a necessidade do poder público de garantir à sociedade acesso 
aos direitos culturais, esportivos e de lazer.  

 

COMPROMISSOS DO CANDIDATO:  

 

➢ Jovem cidadão: em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
identificar jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade para apoiá-los 
na construção de uma formação cidadã por meio de práticas esportivas, culturais 
e de lazer. Se utilizará da infraestrutura já existente na cidade, como os ginásios, 
praças e o CRAS; e contará com ajuda profissional de artistas locais, de assistentes 
sociais e professores de educação física e de arte. Objetiva-se, assim, resgatar a 
autoestima dessa parcela da população, através da expressão de sua própria 
cultural local. 

 

➢ Contagie-se: para criar um sentimento de pertencimento aos contagenses, será 
criado no CRAS ou em escolas municipais eventos de trocas de saberes. Esses 
eventos acontecerão em datas previamente estabelecidas e divulgadas e contará 
com a participação da população local que queira transmitir suas habilidades e 
histórias que valorizem a cultura do Município. Com isso, pretende-se valorizar 
os saberes locais, principalmente, da população mais velha e transferi-los para 
outras gerações para que haja um resgate cultural.  

 

➢ Dia de Feira: sabe-se que as feiras de arte e artesanato do bairro Eldorado e do 
bairro Amazonas são pontos turísticos importantes de Contagem. Elas são 
responsáveis por proporcionar lazer, movimentar a economia e é uma forma de 
expressão cultural do povo contagense. Sendo assim, é preciso fomentar a 
realização dessas feiras por meio ações que fortaleçam a cultura local. Logo, é 
proposto tornar a feira mais atraente aos visitantes através de apresentações 
artísticas locais e espaço de lazer para as crianças, por exemplo, além de ampliar 
a divulgação de sua realização. 
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➢ Mapeamento Artístico:  valorizar as singularidades culturais dos municípios por 
meio da criação de um mapeamento artístico amplo e interativo, que contenha 
informações sobre a diversidade artesã da cidade, os artistas locais e as iniciativas 
culturais.  

 

➢ História Narrada: criação de um documentário que revela a história dos bairros 
de Contagem através da história narrada, contada por antigos moradores. A 
produção audiovisual também ficará por conta da população local, que poderá se 
inscrever para o concurso que escolherá o melhor produtor. Após produção, será 
feita ampla divulgação e exibição gratuita em algum dos espaços turísticos da 
cidade.  

 

➢ Saúde Musical: parceria com a Secretaria de Saúde para realizar, dentro do 
Centro Cultural de Contagem, aulas de músicas para portadores de deficiências 
físicas ou mentais conforme critérios previamente estabelecidos. Com isso busca-
se aumentar o contato dessa parcela da população com a cultura, incitando a 
ampliação da auto estima e maior qualidade de vida.  

 

➢ Revitalizar: cidades muito urbanizadas costumam ser cinzas e pouco atrativas. 
Dessa forma, a arte urbana tem um papel essencial para combater esse estigma, 
deixar a cidade mais viva, tirar a arte de lugares pouco visitados e dar visibilidade 
aos artistas locais. Então, é proposto um chamamento público a artistas urbanos 
que queiram revitalizar, principalmente, ambientes mais vulneráveis na cidade os 
tornando mais seguros à população. 

 

➢ Esporte e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável reconhece o papel positivo dos esportes para o 
alcance de uma cidade sustentável. O candidato se compromete em cumprir com 
a agenda 2030, promovendo eventos esportivos que incitem a igualdade de 
gênero, a inclusão social e o turismo local. Também haverá nesses eventos 
valorização das comunidades étnicas da cidade.  

  

➢ Saindo do centro: os espaços e equipamentos públicos culturais e de lazer em 
Contagem estão concentrados nas regionais Eldorado e Sede. Para combater essa 
desigualdade socioespacial e democratizar a cultura, propõe-se a criação de um 
circuito cultural e esportivo que utilize os espaços públicos de todas as regionais 
para a efetivação de eventos de cultura, esporte e lazer.  

 

➢ Dia do Patrimônio: no dia 17 de agosto se comemora o Dia Nacional do 
Patrimônio Histórico. Assim, durante a semana que se insere esse dia, os 
patrimônios históricos culturais estarão repletos de programações culturais 
gratuitas. A programação será feita por meio de um fórum online no site da 
prefeitura através de votação popular. Durante a semana também será distribuído 
panfletos com o mapa cultural da cidade e a programação de maneira a aumentar 
a divulgação do evento.  
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➢ União Coletiva: criar espaços de diálogos entre os coletivos culturais e o prefeito 
para maior entendimento das necessidades dos artistas locais e fortalecimento 
desses grupos. Além disso, criar cursos para capacitação de gestão cultural para 
os agentes culturais e lideranças locais. 

 

➢ A Escola é Para Todos: abertura das escolas à comunidade local com atividades 
específicas, voltadas a realidade local, em turnos que não tem aula, como por 
exemplo, em dias alternados a escola pode oferecer oficina de capoeira, futebol, 
alongamentos, relaxamentos e exercícios respiratórios voltados aos idosos, dança, 
também podem ser apresentadas peças de teatro educativas, realizadas palestras, 
entre outros. Essa proposta deve ser implementada com as demais secretarias do 
município tais como Saúde, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Defesa 
Civil e como forma de fomentar o lazer, o esporte e a cultura. 

 

➢ Economia Cultural Criativa: o objetivo 8 da Agenda 2030 se refere ao 
Desenvolvimento Sustentável, diante disso propõe-se a realização de encontros 
de artistas profissionais e amadores para a elaboração de um mapeamento de 
possíveis nichos de crescimento econômico baseados nas atividades culturais 
locais. Tal proposta além de incentivar a produção de emprego, valoriza a cultura 
promovendo, então, o desenvolvimento sustentável.  
 

➢ Esporte Amador: fomentar e incentivar o esporte amador no Município, por 
meio de parcerias com empresas privadas e demais atores da sociedade, para a 
revitalização dos espaços, confecção e doação de uniformes, transporte para levar 
o time em jogos fora da cidade, inserção de torneios no calendário Municipal, 
contratação de treinadores que sejam profissionais de Educação Física, etc. Para 
o time ou a região ser comtemplado (a) com o benefício alguns requisitos podem 
ser estabelecidos como, jovens em idade escolar devem estar frequentando a 
escola, entre outros requisitos a serem qualificados. 

 

➢ Fomento ao Turismo: realização de rodas de conversas entre representantes do 
poder público e sociedade civil para apuração do potencial turístico municipal. 
Pretende-se levantar informações sobre calendários festivos, locais de 
hospedagem, culinária típica e cultura popular. Além de rodas de conversa, serão 
oferecidas palestras sobre técnicas de divulgação dos produtos artísticos e 
artesanais.  

 

 

 
 
 
 

 

 


