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1. ETAPA 1 – ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E 

LEVANTAMENTO DE DADOS E DIAGNÓSTICO 

1.1. MAPA LD - BASE CARTOGRÁFICA 

Esse mapa deverá ser elaborado a partir do Levantamento Planialtimétrico Cadastral (ver item 3.13) 

concluído e aprovado. A esse mapeamento devem ser acrescentadas informações relativas às áreas do 

assentamento não levantadas e à área do entorno, considerando a restituição aerofotogramétrica e fotos 

aéreas mais recentes fornecidas pela Fiscalização. Para as complementações necessárias na área do 

assentamento estudado (utilização de curvas de nível restituídas, de fotos aéreas, etc.), deverão ser 

seguidas orientações específicas da Fiscalização. 

Após a conclusão e aprovação da Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes, esse mapa 

deverá ser revisado para atualização de informações, tais como os tipos e nomes dos equipamentos 

coletivos detectados, e para compatibilização de eventuais divergências encontradas. 

Na etapa de Levantamento de Dados e Diagnóstico, todos os demais mapeamentos deverão 

ser elaborados sobre essa Base Cartográfica. 

O mapeamento deverá ser feito de acordo com a padronização gráfica fornecida pela Fiscalização e 

deverá conter os seguintes itens: 

a. Elementos naturais (curvas de nível mestras e secundárias, cursos d’água, talvegues, lagos e 

lagoas perenes, taludes/encostas, nascentes, árvores, etc.); 

b. Limites (coordenadas geográficas, norte geográfico, limites da Área de Estudo, da AEIS, de 

Municípios, de Regionais e de bairros/vilas, etc.); 

c. Sistema Viário (vias internas e externas, passeios, escadarias, trilhas e caminhos, pinguelas, 

canteiros centrais, pontes, viadutos, trincheiras, túneis e elevados, rodovias, ferrovias, etc.); 

d. Ocupação (edificações do assentamento e do entorno; divisas dos lotes (muros, cercas, etc.); 

áreas externas cobertas); 
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e. Equipamentos comunitários e espaços livres de uso público (campos de futebol, quadras 

esportivas, praças, canteiros, jardins, parques, postos de saúde, hospitais, escolas, creches, 

postos policiais, igrejas, etc.); 

f. Infraestrutura de Drenagem (canais revestidos abertos e fechados, alas, descidas d’água, 

adutoras, etc.); 

g. Outros elementos (subestações, torres e linhas de transmissão, estações de metrô, gasodutos, 

etc.); 

h. Textos relativos aos elementos representados. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do Levantamento Planialtimétrico Cadastral. No caso 

de alterações posteriores (a partir das pesquisas de Contagem de Domicílios e Lotes, por exemplo), deve-

se inserir nota abaixo da legenda informando a data e a fonte das alterações. 

Esse mapa deverá ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Base Cartográfica 

1.2. PESQUISA DE CONTAGEM DE DOMICÍLIOS E DE LOTES (CENSITÁRIA) 

A elaboração do PRU envolve diversas abordagens e análises para as quais a unidade de referência 

básica para as pesquisas e para o banco de dados é o domicílio, que inclui não só as unidades 

residenciais e mistas existentes no assentamento estudado, mas também as unidades não residenciais. 

Nos demais materiais produzidos e apresentados no Plano de Intervenção (textos, tabelas, etc.), as 

unidades não residenciais/mistas devem ser denominadas estabelecimentos (usos de serviço, comércio, 

indústria e equipamentos coletivos/comunitários). 

Objetivos da pesquisa: 

- Identificar e contar os domicílios existentes na área de estudo; 
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- Subsidiar os outros levantamentos de dados a serem realizados na área de estudo, como a 

Pesquisa de Padrão Construtivo e a Pesquisa Socioeconômica e Organizativa; 

- Permitir a indexação de informações no banco de dados. 

Critérios para a pesquisa 

- A unidade de referência básica é o domicílio; 

- Qualquer unidade, para que seja considerada um domicílio, seja residencial ou não, deve ser 

limitada por paredes e teto e possuir entrada independente, entendendo-se como tal o acesso 

direto à unidade, por porta de acesso individualizada ou por pátio ou cômodo de distribuição, 

sem necessidade de passar pelo interior de outras habitações ou de locais destinados a outras 

atividades (separação e independência física). 

Os domicílios, no âmbito das pesquisas e banco de dados relativos ao PRU, podem ser de seis tipos, 

de acordo com o seu uso: 

a. Residencial: unidade destinada a moradia, independente e fisicamente separada, constituída 

por um ou mais cômodos.1 Um domicílio residencial, além de ser limitado por paredes e teto e 

de possuir entrada independente, deve atender a mais dois requisitos, simultaneamente: 

- Possuir cozinha, que pode ser caracterizada pela existência de um fogareiro e de uma 

torneira (separação e independência física); 

- Possuir autonomia do núcleo familiar no que se refere a geração e usufruto da renda 

(separação e independência econômica). 

b. Serviço: unidade onde são desenvolvidas atividades destinadas ao atendimento da população, 

tais como agências bancárias, casas lotéricas, salões de beleza, costureiras, sapateiros, 

consultórios médicos e odontológicos, pensões, bares, lanchonetes, sorveterias, etc. 

c. Comercial: unidade onde são desenvolvidas atividades econômicas ligadas ao consumo da 

população, tais como padarias, mercearias, açougues, farmácias, papelarias, sacolões, 

depósitos de materiais de construção, etc. 

d. Industrial: unidade onde são desenvolvidas atividades de manufatura e transformação industrial. 

                                                      

1 O conceito utilizado pela metodologia do PRU é resultante da articulação de outros dois conceitos: o já utilizado pela URBEL para aplicação de 
pesquisas censitárias, e o conceito de acordo com as especificações do IBGE/PNAD. 
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e. Misto: unidade que, além de se caracterizar pelo uso residencial, é utilizada também para a 

realização de outra atividade com fins econômicos (serviço, comércio ou indústria). O uso misto, 

nesse caso, refere-se ao domicílio, e não à edificação. O que caracteriza o uso misto de um 

domicílio é a dependência de acesso entre as áreas destinadas ao uso residencial e ao uso não 

residencial, independentemente se a atividade econômica é realizada em área interna, contígua 

ou externa (anexo) à edificação principal. 

f. Equipamento coletivo ou comunitário: unidade, pública ou privada, destinada a educação, 

saúde, cultura, lazer, segurança ou similares. 

g. Anexos: são partes externas do domicílio, separadas fisicamente da edificação principal e que 

não atendem a todos os requisitos para que sejam consideradas outro domicílio. Exemplos: 

cômodos externos de apoio à moradia (banheiros, cozinhas, áreas de serviço, quartos, 

depósitos, garagens, etc.), barracão ou cômodo nos fundos sem entrada independente ou 

usado por morador sem autonomia em relação ao núcleo familiar, cômodos usados para 

atividades com fins econômicos que não possuam entrada independente. 

Observações:  

- Não devem ser contados como domicílios e/ou anexos: 

- Edificações em construção e ainda não ocupadas; 

- Canis, galinheiros ou similares. 

- Para definição dos usos, poderá ser usada como referência a tabela de classificação de usos da 

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte. 

- Na avaliação do uso, deverão ser consideradas, simultaneamente, as atividades realizadas no 

domicílio principal e, caso haja, em seus anexos.  

Procedimentos para a pesquisa 

a. Preparação: 

- De posse da Base Cartográfica a ser fornecida pela Fiscalização para fins da realização 

dessa pesquisa, dividir a área de estudo em quadras. Essa divisão deverá ser aprovada 

pela Fiscalização. 
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- No mapa preliminar de Contagem de Domicílios, numerar as quadras sequencialmente. O 

critério para numeração dos selos será fornecido pela Fiscalização e inclui o número das 

quadras. 

- De posse do formulário de pesquisa fornecido pela Fiscalização, com o nome do 

empreendimento preenchido, providenciar as cópias necessárias. 

b. Equipe de pesquisa: mínimo de 4 duplas de estagiários sob coordenação do arquiteto e 

urbanista responsável. 

c. Realização da pesquisa: 

- Para cada quadra, convencionar um ponto de início. 

- Contornar a quadra no sentido horário, numerando os domicílios pesquisados 

sequencialmente, até “fechar” a quadra: 

- Para cada domicílio ou anexo pesquisado, entregar um selo ao ocupante, com o número 

atribuído ao domicílio ou anexo. 

- Anotar o número do selo no mapa e na planilha de Contagem de Domicílios e de Lotes, 

assim como as demais informações solicitadas no formulário (ver modelo de formulário). 

- Quando não for possível contar um domicílio, pela ausência do ocupante ou por algum outro 

motivo, reservar o selo correspondente e retornar ao local em outro dia ou horário (na 

dúvida sobre a existência de um ou mais domicílios, reservar apenas 1 selo). 

- Quando, em uma edificação, houver mais de um domicílio, contá-los seguindo a ordem dos 

acessos, sempre no sentido horário, independentemente do pavimento ocupado pelo 

domicílio. 

- Repetir o procedimento em toda a área de estudo. 

- A pesquisa pode ser feita simultaneamente em diferentes quadras. 

Eventuais divergências encontradas em relação à Base Cartográfica (nomes de logradouros, 

características da ocupação) devem ser levadas ao Coordenador Técnico e à Fiscalização da Urbel assim 

que encontradas, a fim de que os produtos sejam logo compatibilizados antes de concluídos, minimizando o 

trabalho de correção (mapas, banco de dados, formulários). 
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Digitação no Banco de Dados 

Os dados levantados devem ser digitados diretamente no Banco de Dados, via web, de acordo com 

as orientações repassadas pela Fiscalização. 

O cadastro dos usuários que necessitarão acessar o banco de dados, seja para consulta ou digitação, 

deverá ser solicitado à Fiscalização, informando: o nome completo, o CPF, o telefone e o e-mail para 

contato. Essa solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 15 dias. 

Data: Técnico Responsável:

Selo: Lote contado em: Retorno: 1 2

Anexo:   S   N

Reg. ocup:     Próprio Uso:     Comérc.

Abast. água: Falta água no domicílio sem aviso prévio da Copasa?    S    N

Esgoto lançado em:

Alagamento e/ou inundação nos últimos dois anos que tenha atingido o domicílio?                                            S    N

Ação de usucapião? S N NR Doc. de posse ou propriedade?   S N NR

    Cisterna     Nascente/Cursos d'água

    Alugado     Cedido

Morador:

    Oficial

    Desocup.     Equip. coletivo    Indúst.

Altura do nível da água:

    Outro    Registro 

PESQUISA DE CONTAGEM DE DOMICÍLIOS E DE LOTES
(NOME DO EMPREENDIMENTO)

Quadra:

Qual:     Escritura/Contrato c. e v.

    Fossa    Rede não oficial    Rede oficial

Tel: N° moradores:Endereço:

    Céu aberto/Cursos d'água    Rede pluvial

Pav. cont. em:

   Bico

N° pav.:

    Misto    Residênc.

Figura 1 – Modelo de formulário da Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes 

 

A síntese dos dados dessa pesquisa deverá ser apresentada à comunidade. 

Produtos a serem entregues: 

- Formulários preenchidos com a Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes, organizados por 

quadra e de modo sequencial. 

- Banco de Dados: módulo do SisPH correspondente à Pesquisa de Contagem de Domicílios 

preenchido. 

1.3. MAPA LD - CONTAGEM DE DOMICÍLIOS 

De posse dos dados levantados na Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, deve ser elaborado 

o Mapa de Contagem de Domicílios, de acordo com a padronização gráfica definida pela Fiscalização. Esse 

mapa deverá conter as seguintes informações: 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 11/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

a. Limite das quadras: contorno dos espaços privados (edificações, lotes, etc.) em relação aos 

espaços públicos (ruas, becos, praças, etc.); 

b. Limite das subquadras; 

c. Número das quadras e/ou subquadras; 

d. Limite e número ou nome dos setores, se for o caso; 

e. Número de identificação (selo) de cada domicílio e de seus anexos, caso haja; 

f. Identificação das edificações não contadas como domicílios e/ou anexos (edificações em 

construção e ainda não ocupadas; canis, galinheiros ou similares; etc.); 

Após a realização da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa (Amostral), deve ser acrescentada ao 

mapa a seguinte informação: 

g. Identificação dos domicílios amostrados e efetivamente pesquisados. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão do levantamento de campo referente à Pesquisa 

de Contagem de Domicílios e Lotes. 

Esse mapa deverá ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Contagem de Domicílios. 

ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 

Nesse item são abordados todos os aspectos físico-ambientais do assentamento. 

Em texto introdutório, devem ser sintetizados os aspectos mais notáveis do assentamento e devem 

ser apresentados os dados básicos do assentamento, da área de estudo e da área contida no perímetro do 

zoneamento de interesse social, como: área, número de lotes, de domicílios e de habitantes, densidade 

populacional bruta e densidade domiciliar do assentamento. Caso o assentamento seja dividido em setores 

para fins dos estudos realizados, esses setores devem ser citados e caracterizados, além de mostrados em 

figura a ser inserida no texto.  
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1.4. TEXTO - INSERÇÃO URBANA DO ASSENTAMENTO 

Esse texto visa descrever a localização do assentamento, caracterizar e avaliar sua condição de 

inserção urbana. Deve ser elaborado somente após a conclusão do Diagnóstico Urbanístico e da Pesquisa 

de Equipamentos, Programas e Serviços, já que deverá levar em conta aspectos relevantes estudados 

nesses itens. 

O texto, que deve ser curto e sucinto, deve ser feito a partir da avaliação integrada das informações 

mapeadas nas figuras a seguir, a serem inseridas no texto: 

- Figura com a Localização do Assentamento no contexto do município e da regional: deve ser 

apresentada em formato A4, inserida no corpo do texto, e mostrar a localização do 

assentamento e suas principais vias de acesso (incluindo as respectivas denominações) dentro 

do contexto urbano com o qual está relacionado. Para isso, a figura deverá utilizar escala capaz 

de contemplar a área onde se inserem as principais referências cotidianas para a comunidade 

residente. Deve-se indicar também os municípios limítrofes, a delimitação das regionais e da 

área central, assim como as principais vias do município (vias de ligação regional e principais 

arteriais) caso estejam diretamente interligadas à área em questão. Deve-se inserir, ainda, um 

“mapa-chave” no canto superior direito da figura, mostrando a localização do assentamento no 

município de Belo Horizonte. 

- Figura com o Zoneamento e Hierarquização do Sistema Viário da área do assentamento, se 

houver, e do entorno: deve ser apresentada em formato A3, de acordo com o Plano Diretor/Lei 

de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente, indicando também o limite da área de 

estudo; 

- Figura com a Oferta de Serviços e Principais Referências na área do assentamento e no 

entorno: deve ser apresentada em formato A3 e em escala adequada que seja capaz de 

mostrar as vias principais do assentamento e do entorno com suas respectivas classificações 

viárias, os centros e centralidades, os equipamentos coletivos, as principais referências 

socioespaciais e polos de atração (notadamente serviços e equipamentos/estabelecimentos 

públicos e privados que representem forças econômicas relevantes), oferta de transporte 

coletivo (estações de ônibus e metrô, itinerário das linhas que atendem o assentamento), 

barreiras à integração do assentamento com o entorno, elementos hidrográficos, vias férreas e 

outros elementos que sejam considerados relevantes, além do limite e dos respectivos nomes 

dos bairros abrangidos. 
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As figuras e o conteúdo do texto, no que extrapole as figuras, devem ser apresentados, discutidos e 

validados pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Inserção Urbana do Assentamento, que deverá conter as três figuras: 

- Localização do Assentamento 

- Zoneamento e Hierarquização do Sistema Viário 

- Oferta de Serviços e Principais Referências 

1.5. MAPA LD - EMPREENDIMENTOS GOVERNAMENTAIS 

Nesse mapa devem ser localizados todos os empreendimentos governamentais já executados e/ou 

previstos para o assentamento e suas áreas limítrofes, bem como aqueles planejados para o entorno que 

tenham impacto direto sobre a área estudada, tais como os relativos ao Orçamento Participativo (OP), 

Viurbs/Projetos Viários Prioritários, Drenurbs, dentre outros.  

Os seguintes itens relativos a cada empreendimento devem ser informados por meio de legenda, 

imagens, textos explicativos, figuras, esquemas e outros: 

- Localização; 

- Natureza (plano, projeto, obra, etc.); 

- Escopo; 

- Desenvolvimento (programado, em fase de licitação, em fase de execução de obras, paralisado, 

concluído, etc.); 

- Possíveis impactos dos empreendimentos previstos; 

- Datas: de conclusão, de início, etc.  

O mapa deve ser autoexplicativo e propiciar a compreensão dos empreendimentos apresentados sem 

a necessidade da leitura do texto correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de 

determinadas situações, quando for o caso). 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 14/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da pesquisa realizada para levantamento dos 

empreendimentos. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Empreendimentos Governamentais 

1.6. TEXTO – EMPREENDIMENTOS GOVERNAMENTAIS 

Esse texto deve ser complementar Mapa LD – Empreendimentos Governamentais, e nele devem 

constar: 

- Fontes das Informações; 

- Detalhamento de questões cujos conteúdos não puderam ser completamente esclarecidos por 

meio de suas representações no mapa; 

- Posicionamento de órgãos eventualmente consultados. 

Recomenda-se que não sejam inseridas ilustrações/fotos/esquemas no texto, que deve conter apenas 

referências ao mapa.   

 

O conteúdo de diagnóstico dos textos, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Empreendimentos Governamentais. 

1.7.  TEXTO - DESCRIÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO SÍTIO 

Esse texto será elaborado por equipe da Urbel. 
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1.8. MAPA LD - DECLIVIDADES 

De posse do conteúdo do Mapa LD – Base Cartográfica, deve ser elaborado o mapa de Declividades, 

de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização, adotando-se as seguintes faixas de 

declividades:  

- Entre 0 e 15% 

- Entre 16% e 20% 

- Entre 21% e 30% 

- Entre 31% e 47% 

- Entre 48% e 100% 

- Acima de 100% 

 

O mapa deverá ser produzido, preferencialmente, de forma manual, com utilização de ábaco. Poderá 

ser produzido com utilização de software específico, desde que seja pós-processado e ajustado de forma a 

representar fielmente o relevo local, tal como o mapeamento manual. 

No caso das áreas com declividade acima de 100%, deve-se indicar, após avaliação por meio de 

vistoria, se os terrenos se encontram naturais ou antropizados, visto que os terrenos naturais com essa 

faixa de declividade caracterizam-se como Área de Preservação Permanente (APP). No mapa, devem ser 

inseridas fotos desses locais. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do Mapa LD - Base Cartográfica. 

Esse mapa deverá ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Declividades 

DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 

Nesse item, deve ser feita uma caracterização dos principais aspectos urbanísticos do assentamento, 

incluindo o desenho urbano e as características gerais do parcelamento, o sistema viário e demais espaços 
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públicos - praças, largos, campos de futebol, etc. – e as áreas privadas – quadras, lotes e edificações, a fim 

de diagnosticar seus principais problemas e potencialidades. 

1.9. MAPA LD – USOS DOS ESPAÇOS 

Devem ser mapeados os usos existentes no assentamento, as características funcionais das vias e 

dos demais espaços, as apropriações por movimento e por ocupação e conflitos porventura existentes.  

Em relação ao sistema viário, de veículos e de pedestres, devem ser avaliadas as condições de 

acessibilidade interna e em relação ao entorno, bem como a função desempenhada por cada via e os fluxos 

existentes. Nesse mapa, deverá ainda ser caracterizada e avaliada a oferta de transporte coletivo na área 

do assentamento.  

Devem ser mapeadas e caracterizadas as centralidades de comércios e serviços e dos polos 

atratores de viagens existentes ou em formação na área do assentamento ou em suas áreas limítrofes. 

Quanto aos espaços privados, deve-se mapear os usos e as diversas atividades econômicas 

realizadas na área do assentamento, que devem ser identificados e devidamente caracterizados.  

Deve também ser avaliada a condição de integração ou segregação do assentamento e/ou de suas 

diversas partes em relação ao entorno, considerando os limites e permeabilidades, principalmente em 

relação à acessibilidade (veicular e de pedestres), às relações entre a ocupação das duas áreas 

(edificações e limite dos terrenos) e às apropriações dos espaços. 

O mapa deve ilustrar as situações verificadas por meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas indicados 

por linhas de chamada, com os respectivos textos explicativos, de modo que o mapa seja autoexplicativo e 

propicie a compreensão do conteúdo, sem a necessidade da leitura do texto do diagnóstico correlato (a ser 

consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada situação, quando for o caso). 

Esse mapa deve indicar: 

a. A classificação hierárquica das vias do assentamento e de seu entorno imediato, de acordo com 

a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS) e/ou Plano Diretor vigente ou, na 

ausência dessa classificação, considerando sua função na estrutura viária do assentamento 

(veicular coletora ou local, de pedestres principal ou secundária);  

b. O sentido de circulação das vias veiculares; 
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c. A função efetivamente desempenhada pelas vias do assentamento, destacando: 

- As vias com função de estruturação e articulação do sistema viário interno; 

- Os principais pontos de integração com as vias do entorno e/ou os principais acessos ao 

assentamento (veiculares e, se for o caso, de pedestres);  

- As vias/trechos de vias com maior intensidade de uso (volumes), seja por veículos ou por 

pedestres. 

d. Espaços destinados a sistema viário, porém sem condições de uso por veículos ou com as 

condições comprometidas devido a carência de infraestrutura, declividades excessivas ou 

outros problemas. 

e. O uso dos domicílios/lotes, de acordo com os dados da Pesquisa de Contagem de Domicílios e 

Lotes; 

f. Locais de sociabilidade: espaços públicos que se destacam pela apropriação para convivência, 

brincadeiras, etc., sejam eles praças, áreas de vias ou outros. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão do mapeamento, por meio dos levantamentos de 

campo e das informações obtidas com os moradores. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Usos dos espaços 

1.10. MAPA LD – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ASSENTAMENTO 

Esse mapa deve ilustrar as principais características físicas dos espaços públicos, do sistema viário, 

das quadras e dos lotes, de forma a permitir a compreensão da configuração espacial e das condições de 

infraestrutura do assentamento.  

O mapeamento deve ser feito à luz da legislação urbanística vigente, de forma a permitir uma 

avaliação do grau de adequação do assentamento às exigências para regularização do parcelamento. A 
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partir dessa avaliação, deve-se sintetizar os dados em um quadro a ser inserido no formato, que deverá 

apresentar as situações encontradas (áreas de lotes, extensões de quadras, larguras de vias, etc.), com 

destaque para aquelas predominantes. 

Devem ser estudadas e indicadas as larguras e declividades das vias, a ausência ou deficiência de 

infraestrutura, o estado de conservação dos espaços púbicos e as condições de acessibilidade interna e em 

relação ao entorno decorrentes dessas características. 

Quanto aos espaços privados, deve-se mapear as características do parcelamento e da ocupação 

(lotes, tipologias edilícias), a situação de consolidação da ocupação (caráter mais provisório/precário ou 

mais definitivo da ocupação), as características das quadras, etc. No caso de lotes/domicílios acessados por 

vias de pedestres, deverão ser avaliadas e ilustradas as distâncias em relação às vias veiculares. A partir 

desses mapeamentos e utilizando-se de dados da Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, devem ser 

apresentadas as densidades de ocupação do solo, construtiva, populacional e domiciliar, por meio de 

quadro a ser inserido no formato. 

O mapa deve ilustrar as situações verificadas por meio de desenhos, fotos e/ou esquemas indicados 

por linhas de chamada, com os respectivos textos explicativos, de modo que o mapa seja autoexplicativo e 

propicie a compreensão do conteúdo, sem a necessidade da leitura do texto do diagnóstico urbanístico (a 

ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada situação, quando for o caso). 

O mapa deve conter: 

a. Os zoneamentos incidentes no assentamento, de acordo com a Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo ou ao Plano Diretor vigente; 

b. Classificação das vias do assentamento (veiculares e de pedestres, caso haja) quanto às 

larguras e declividades2.  

 

 

 

 

                                                      

2 Os limites das faixas de largura indicadas são genéricos e foram estabelecidos considerando parâmetros previstos para vias coletoras e locais pela 
regra geral da LPOUS (Lei 9.959/10) e pelas disposições específicas para ZEIS e podem ser alterados desde que acordado com a Fiscalização. 
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c. Indicação de pontos de estrangulamento, que são os locais nos quais, devido à redução pontual 

na largura, a via deixa de atender as larguras previstas na faixa na qual foi classificada. 

Considera-se “pontual” a redução de largura ao longo de trecho com extensão máxima de 5 m. 

d. Indicação dos lotes (caso haja demarcações físicas, tais como cercas, muros, etc.) e quadras 

com dimensões ou outros aspectos em desacordo com a legislação vigente. Exemplos: 

- Faces de quadras com extensão superior a 200m; 

- Lotes com área: 

- menor que 40m²; 

- entre 40m² e 125m²; 

- entre 125m² e 250m²; 

Larguras Observações 

V
IA

S
 V

E
IC

U
L

A
R

E
S

 

- acima de 18m 18m é a largura mínima para via coletora secundária pela regra geral. 

- entre 15m e 18m 15m é a largura mínima para via local pela regra geral. 

- entre 7,5m e 15m 7,5m é a largura mínima utilizada para via coletora ou para via local com duas faixas em 
ZEIS (6m de pista previstos em lei + passeio com largura ≥1m + faixa de proteção com 
largura ≥ 0,50m). 

- entre 4,35 e 7,5m 4,35m é a largura mínima utilizada para via local com uma faixa em ZEIS (3m de pista 
previstos em lei + passeio com largura ≥0,85m + faixa de proteção com largura ≥ 
0,50m). 

- inferior a 4,35 Largura insuficiente para via veicular, mesmo em ZEIS. 

V
IA

S
 D

E
 

P
E

D
E

S
T

R
E

 - acima de 2m 2,0m é a largura mínima para via de pedestre em ZEIS (1,2m da faixa de circulação + 
0,8m da faixa de alargamento). 

- entre 1,2m e 2m 1,20 é a largura mínima da faixa de circulação em vias de pedestres em ZEIS. 

- inferior a 1,2m Largura insuficiente para via de pedestres, mesmo em ZEIS. 

Declividades Observações 

V
IA

S
 

V
E

IC
U

L
A

R
E

S
 

- superiores a 35% Declividade não admitida para vias veiculares. 

- entre 30% e 35% 35% é a declividade máxima permitida para vias de acesso restrito em ZEIS; a 
extensão máxima para esse tipo de via é 100m. 

- entre 20% e 30% 30% é a declividade máxima admitida para vias locais pela regra geral e para 
ZEIS. 
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- entre 250m² e (XXXm²)3;  

- entre (XXXm²)2 e 10.000m²; 

- maior que 10.000m². 

a. Trechos de vias ou outros espaços públicos com inexistência ou deficiência de 

pavimentação/urbanização. 

b. Áreas com inexistência ou deficiência de iluminação pública, que são áreas não atendidas por 

sistema de iluminação pública ou em que esta seja insuficiente ou inadequada ao contexto. 

c. Lotes ou domicílios não atendidos por sistema viário, que são aqueles sem acesso individualizado, 

como: edificações em fundos de “lotes” cujo acesso é feito por dentro da edificação da frente ou por 

área privada desta (garagem, área de serviço, terreiro, quintal, etc.); lotes ou domicílios localizados 

em interior de quadras e acessados por trilhas, barrancos ou outros caminhos que não se 

caracterizam como sistema viário; lotes ou domicílios confinados, localizados nas áreas limítrofes 

do assentamento, com acesso por lotes aprovados ou outras áreas privadas do entorno. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do Mapa LD - Base Cartográfica. Deve-se inserir nota 

abaixo da legenda informando eventuais alterações feitas a partir de vistorias. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Características físicas do assentamento 

                                                      

3 Obs.: (XXXm²) - Esse limite deverá ser estabelecido de acordo com o parâmetro de lote mínimo para zoneamento incidente na área. No caso de 
mais de uma zoneamento, fazer o número de faixas necessário de forma a mostrar todas as variações. 
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1.11. MAPA LD – DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO (SÍNTESE) 

Como síntese do Diagnóstico Urbanístico, esse mapa deve indicar, de forma complementar e 

sintetizando o conteúdo dos mapas Uso dos Espaços  e Características Físicas do Assentamento, a 

localização dos problemas, qualidades e potencialidades diagnosticados em relação ao assentamento, 

internamente e nas suas relações com o entorno imediato. 

O agrupamento ou detalhamento desses aspectos deve ser adequado à realidade encontrada em 

cada caso, considerando a diversidade e a complexidade das situações diagnosticadas. 

O conteúdo apresentado a seguir é uma amostra desses aspectos, podendo tanto o conteúdo quanto 

a forma de representação (cores, hachuras, blocos, layers) variar, visando destacar situações mais 

relevantes, incluir novos elementos, dar maior legibilidade ao mapa, etc. 

a. Principais acessos ao assentamento; 

b. Sentido de circulação das vias veiculares; 

c. Vias/trechos de vias com largura insuficiente ou inadequada ao tipo de uso/operação: via 

veicular com largura somente para uma faixa, porém sem saída, operando necessariamente em 

mão dupla; vias de pedestres muito estreitas, etc.; 

d. Vias e outros espaços públicos com inexistência e/ou deficiência de urbanização / 

pavimentação; 

e. Espaços públicos com ausência e/ou deficiência de iluminação pública; 

f. Lotes ou domicílios não atendidos por sistema viário; 

g. Áreas de difícil acesso (se os motivos forem variados e não for possível esclarecê-los no mapa, 

essas áreas devem ser numeradas e os esclarecimentos feitos no texto); 

h. Áreas com más condições de ventilação e/ou iluminação; 

i. Locais de sociabilidade, que são espaços públicos que se destacam pela apropriação para 

convivência, brincadeiras, etc.; 

j. Espaços de lazer e convívio subutilizados ou em más condições;  
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k. Áreas com concentração de atividades / centralidades, que correspondem às áreas com 

presença significativa de usos não residenciais, como comércios, serviços e equipamentos 

coletivos; 

l. Áreas com potencial para: arborização, mirante, área verde, espaços livres de uso público 

(ELUP), outros; 

m. Elementos que se caracterizem como barreiras, seja internamente ao assentamento ou em 

relação ao entorno (quadras muito extensas, grandes áreas vazias, grandes desníveis no 

terreno, grandes equipamentos ou grandes áreas muradas/internalizadas, cursos d´água sem 

elementos de transposição, rodovias ou outras vias de grande circulação de veículos e altas 

velocidades, etc.); 

n. Nas áreas limítrofes, relações socioespaciais entre o assentamento e o entorno, como por 

exemplo: áreas com grandes contrastes ou similaridades relativos a parcelamento, ocupação ou 

uso do solo, áreas onde há diálogo entre fachadas do assentamento e do entorno; áreas que 

funcionem como espaços de transição e favoreçam a integração (áreas de intermediação); 

Além disso, esse mapa deve não só indicar as situações relacionadas acima, mas também buscar 

esclarecer as causas e características que levaram ao mapeamento feito, de forma a permitir o melhor 

entendimento possível da caracterização urbanística do assentamento sem necessidade de leitura 

obrigatória do texto correlato. Isso deve ser feito através de legendas autoexplicativas, de notas, de 

pequenos textos chamados do mapa e de fotos e outras ilustrações.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da síntese, considerando os levantamentos de 

campo, as informações obtidas com os moradores e as discussões realizadas. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Diagnóstico Urbanístico (síntese) 
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1.12. TEXTO - DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO 

A partir dos aspectos estudados nos mapas, esse texto deverá indicar, clara e objetivamente, as 

conclusões relativas aos problemas, qualidades e potencialidades do assentamento, como um todo e em 

relação às suas diversas áreas, tendo em vista os desafios e potenciais para o seu processo de 

consolidação, para a melhoria do ambiente urbano e de sua integração socioespacial. Além da situação dos 

espaços atuais, devem ser verificadas as demandas não atendidas em relação aos espaços públicos e 

privados. Esse texto deve incluir uma breve avaliação das situações encontradas no assentamento em 

relação à sua adequação ou não à legislação urbanística vigente  

Esse texto deve ser complementar ao Mapa LD – Usos dos Espaços, Mapa LD – Características 

Físicas do Assentamento e Mapa LD - Diagnóstico Urbanístico (síntese). Ilustrações/fotos/esquemas de 

situações tratadas nesse texto devem, preferencialmente, ser apresentadas apenas nos mapas correlatos, 

não sendo recomendado, portanto, ilustrar o texto, o qual deve conter apenas referências aos mapas, 

quando for o caso.   

 

O conteúdo de diagnóstico dos textos, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Diagnóstico Urbanístico 

DIAGNÓSTICO SANITÁRIO 

O Diagnóstico Sanitário envolve o estudo dos sistemas de drenagem urbana, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo, baseando-se principalmente nos cadastros fornecidos pelas 

empresas responsáveis pelos serviços (COPASA, SLU e SUDECAP) e em vistorias de campo. 

1.13. MAPA LD – BACIAS HIDROLÓGICAS 

O Mapa LD – Bacias Hidrológicas deve se embasar no Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico 

Cadastral, no Mapa LD - Base Cartográfica, e em vistorias.  
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Devem ser analisados os aspectos que auxiliam na identificação dos limites da(s) bacia(s) 

hidrográfica(s) e microbacias, bem como no cálculo do volume de contribuição das águas pluviais, como a 

topografia, o sistema de drenagem existente, os pontos de lançamento e de contribuição. 

Faz-se necessário a identificação e mapeamento da(s) bacia(s) hidrográfica(s) elementar(es) na(s) 

qual(is) o núcleo em estudo está inserido, segundo a classificação do Plano Diretor de Drenagem. Ademais, 

a delimitação de todas as microbacias deve ser definida e representada com os respectivos sentidos de 

fluxo e pontos de estudo. 

Em suma, o Mapa LD - Bacias Hidrológicas deve conter: 

a. Identificação e mapeamento da(s) bacia(s) hidrográfica(s) elementar(es) na(s) qual(is) o 

assentamento está localizado (inserir em janela);  

b. Delimitação das microbacias; 

c. Numeração das microbacias; 

d. Sentidos de fluxo; e 

e. Pontos de estudo. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma da Base Cartográfica. 

Esse mapa deverá ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Bacias Hidrológicas. 

1.14. ESTUDO HIDROLÓGICO - ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

O Estudo Hidrológico deve se embasar no Mapa LD – Bacias Hidrológicas. A análise das microbacias 

permite a elaboração de um estudo hidrológico, cujo objetivo final é a determinação das vazões máximas 

prováveis associadas aos períodos de retorno de interesse para as microbacias que contribuem para o 

sistema de drenagem.  
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Deverão ser analisadas as microbacias de drenagem existentes, a fim de subsidiar a verificação do 

dimensionamento do sistema de drenagem no local. Os parâmetros adotados devem estar explícitos, de 

forma a permitir a reprodução dos cálculos.  

 

Esse estudo não precisa ser apresentado à comunidade, mas deve ficar disponível para consulta, 

caso solicitado. 

Produto a ser entregue: 

- Estudo Hidrológico - Etapa de Diagnóstico, que deverá conter: 

- Texto explicativo sucinto dos parâmetros a serem adotados nos cálculos das vazões; 

- Planilhas – Estudo hidrológico: cálculo das vazões utilizando o Método Racional e Hidrograma 

Unitário Triangular, apresentando todos os valores utilizados (áreas das microbacias, 

comprimentos dos talvegues, etc.).  

1.15. ESTUDO HIDRÁULICO - ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

O Estudo Hidráulico deve se embasar no Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico Cadastral e no 

Estudo Hidrológico. 

O comportamento hidráulico no assentamento deve ser verificado de acordo com as vazões 

calculadas, de maneira a avaliar os possíveis impactos no assentamento e entorno imediato. Deve ser 

analisada a vazão máxima4 de água pluvial que poderá escoar superficialmente sem causar danos 

(alagamento, erosão, entre outros), de forma a possibilitar a avaliação desses impactos sob a perspectiva 

ambiental, em vista de danos que podem gerar à população e ao sistema de drenagem existente.  

Devem ser verificados todos os dispositivos do sistema de drenagem existente no assentamento e no 

entorno imediato (a montante e a jusante), cujo comportamento hidráulico interfira ou sofra influência da 

área de estudo; a saber: sarjetas, bocas-de-lobo, redes, descidas d’água, canaletas, galerias, obras de arte, 

etc.  

                                                      

4 Sugere-se adotar 5m3/s como vazão máxima, podendo-se utilizar outro valor desde que com justificativa. 
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A verificação do sistema de drenagem deve ser realizada conforme critérios estabelecidos no 

documento técnico “Sistema de Microdrenagem” de outubro de 2004, elaborado pela PBH, ou outro mais 

recente, a ser repassado à Contratada. Os parâmetros adotados devem estar explícitos, de forma a permitir 

a reprodução dos cálculos.  

 

Esse estudo não precisa ser apresentado à comunidade, mas deve ficar disponível para consulta, 

caso solicitado. 

Produto a ser entregue: 

- Estudo Hidráulico - Etapa de Diagnóstico, que deverá conter: 

- Texto explicativo sucinto dos parâmetros a serem adotados para verificação hidráulica do 

sistema; 

- Planilhas – Estudo hidráulico: planilhas de verificação hidráulica dos dispositivos de drenagem 

existentes, apresentando todos os valores utilizados (comprimento, vazão, coeficientes, 

declividade, etc.). 

1.16. MAPA LD – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

O Mapa LD - Diagnóstico do Sistema de Drenagem deve se embasar no Mapa LD - Base 

Cartográfica, complementado por informações do Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico Cadastral, na 

Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário ou na Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, nos 

Estudos Hidrológicos e Hidráulicos, e em informações que a Contratada deve obter junto à Sudecap, à 

Regional (e a demais órgãos envolvidos, quando for o caso), com moradores e em vistorias – a serem 

realizadas, preferencialmente, em conjunto com técnicos da própria Sudecap.  

Devem ser representados o nível de atendimento e as condições de drenagem do assentamento, bem 

como possíveis interferências situadas em áreas limítrofes, com identificação dos problemas existentes e 

descrição de dificuldades para ampliação do serviço, se for o caso. A representação deve ser realizada por 

meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas das situações verificadas, constando os respectivos textos 

explicativos indicados por linhas de chamada, de modo que o mapa seja autoexplicativo e propicie a 

compreensão da situação de drenagem analisada, sem a necessidade da leitura do texto do diagnóstico 
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correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada situação, quando for 

o caso). Assim, deverá constar no mapa: 

a. Todas as redes e dispositivos de drenagem oficiais e não oficiais existentes no interior do 

assentamento e entorno, com suas características (diâmetro, material, sentido do escoamento, 

etc.)5.  

b. Pontos altos e baixos. 

c. Tubulações aparentes. 

d. Edificações no caminho preferencial das águas. 

e. Edificações sobre rede de drenagem. 

f. Erosão provocada por lançamento de drenagem. 

g. Presença de lixo/entulho na rede de drenagem e em seus dispositivos. 

h. Edificações atingidas por processo de alagamento/inundação nos últimos dois anos, de acordo 

com as respostas dos moradores à Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de 

Contagem de Domicílios e Lotes6. 

i. Percentual, obtido na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de 

Domicílios e Lotes, relativo às edificações atingidas por alagamento/inundação7.  

j. Pontos de lançamento de esgoto no sistema de drenagem situados no interior da área de 

estudo e entorno. 

k. Pontos de lançamento de drenagem no sistema de esgoto situados no interior da área de 

estudo e entorno. 

l. Pontos de lançamento de drenagem no interior da área de estudo e entorno. 

                                                      

5 O sistema de drenagem oficial/não oficial deve ser representado utilizando as informações da topografia e do cadastro a ser obtido com a 
Sudecap/Regional, a ser verificado e atualizado com vistorias. Na impossibilidade de uma representação fidedigna de redes/dispositivos não oficiais, 
representá-los ainda assim, incluindo uma nota explicativa no mapa. 
6 Ocorrendo divergência entre as respostas sobre domicílios de uma mesma edificação, considerar a situação mais crítica para sua identificação no 
mapa. 
7 O percentual deve ser informado no mapa em caixas de texto e, ainda, em gráfico, quando necessário para melhor compreensão de uma situação 
(destacar a diferença por quadra, por exemplo). 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 28/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

m. Identificação e descrição em caixas de texto de redes/dispositivos insuficientes/inadequados, 

em termos de coleta, transporte e lançamento. 

n. Identificação e descrição em caixas de texto de redes não oficiais com condições de 

manutenção e aproveitamento para possível incorporação ao sistema oficial de drenagem. 

o. Delimitação de áreas nas quais há necessidade de melhoria/implantação de infraestrutura de 

macro e microdrenagem: 

- Áreas com sistema de drenagem inadequado: locais nos quais foram detectados problemas 

de funcionamento do sistema relacionados a subdimensionamentos, tubulações rompidas, 

edificações sobre rede, pontos inadequados de lançamento de drenagem, entre outros. 

- Áreas sem sistema de drenagem e com necessidade de implantação: locais nos quais, 

devido a altas vazões8 aliadas a ausência de um sistema de drenagem, ocorrem problemas 

como erosões e alagamentos, por exemplo. 

- Áreas inundáveis: conforme consta na Carta de Inundações9 (Elaborada pela Diretoria de 

Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI), ou fonte mais recente, caso haja. Quando 

existirem “Manchas Faladas”10 na área de estudo, a princípio, não se recomenda sua 

inserção no mapa, devendo as mesmas serem utilizadas como complemento para análise.  

Observa-se que poderão surgir discrepâncias entre esses tipos de áreas e o resultado da 

Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, que 

devem ser explicadas em caixas de textos a serem inseridas no mapa11.  

                                                      

8 Sugere-se adotar 5m3/s como vazão máxima para escoamento superficial, podendo-se utilizar outro valor desde que com justificativa. 
9  Ao incluir a Carta de Inundações no mapa, inserir uma nota explicitando suas limitações. Observa-se que a Carta de Inundações de Belo Horizonte 
constitui-se num instrumento de macroplanejamento do município, que identifica as áreas potencialmente suscetíveis à ocorrência de inundações, sem 
definição de cotas altimétricas. Desta forma, essa carta não pode ser utilizada na elaboração de projetos de engenharia, que demandam estudos 
específicos, em nível de bacia hidrográfica e com levantamento de campo atualizado. Ademais, a geometria das manchas de inundações identificadas 
na Carta de Inundações é dinâmica, uma vez que alterações no uso e ocupação do solo e nos sistemas de drenagem urbana da bacia hidrográfica 
alteram a sua configuração. 
10 As “Manchas Faladas” se constituem no registro em mapas da percepção que a população local possui sobre a abrangência da inundação em cada 
área. 
11 Um exemplo disso seria uma situação na qual um morador responde à Pesquisa Censitária de Padrão Habitacional e Sanitário / Pesquisa de 
Contagem de Domicílios informando que houve alagamento/inundação no seu domicílio, mas nenhum dos vizinhos mencionou o mesmo com relação 
as suas residências, pelas vistorias foi possível identificar que há sistema de drenagem implantado no local e os estudos hidrológicos e hidráulicos 
evidenciaram adequação desse sistema. Neste caso, a residência desse morador deve ser destacada no mapa como atingida por alagamento/inundação, 
já que essa identificação das residências no mapa deve ser feita de acordo com a resposta dos moradores à pesquisa. Contudo, a mancha de “área com 
sistema de drenagem inadequado”, que a princípio abrangeria essa residência, não deverá englobá-la, pois tal mancha indicaria a necessidade de uma 
proposta de melhoria na infraestrutura de drenagem, que na verdade não será necessária. 
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p. Outros aspectos considerados relevantes para esse diagnóstico. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos de campo. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Diagnóstico do Sistema de Drenagem.  

1.17. MAPA LD – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Mapa LD - Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água deve se embasar no Mapa LD - 

Base Cartográfica, complementado por informações do Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico 

Cadastral, na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e em 

informações que a Contratada deve obter junto à Copasa (e demais órgãos envolvidos, quando for o caso), 

com moradores e em vistorias – a serem realizadas, preferencialmente, em conjunto com técnicos da 

própria concessionária.  

Devem ser representados o nível de atendimento e as condições de abastecimento de água do 

assentamento, bem como possíveis interferências situadas em áreas limítrofes, com identificação dos 

problemas existentes e descrição de dificuldades para ampliação do serviço, se for o caso. A representação 

deve ser realizada por meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas das situações verificadas, constando os 

respectivos textos explicativos indicados por linhas de chamada, de modo que o mapa seja autoexplicativo e 

propicie a compreensão da situação do abastecimento de água analisada, sem a necessidade da leitura do 

texto do diagnóstico correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada 

situação, quando for o caso). Assim, deverá constar no mapa: 

a. Reservatórios e elevatórias. 

b. Todas as redes de abastecimento de água oficiais (alimentadoras e distribuidoras) e não oficiais 
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existentes no interior do assentamento e entorno12, com suas características e dispositivos 

(diâmetros, materiais, registros, capeamento, etc.).  

c. Faixas de servidão. 

d. Edificações situadas sobre redes de abastecimento de água. 

e. De acordo com as respostas dos moradores à Pesquisa de Padrão Habitacional e 

Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes: 

- Edificações ligadas clandestinamente ao sistema oficial de abastecimento de água; 

- Edificações que utilizam água de cisternas, córregos, nascentes, ou qualquer outra fonte 

que não seja o sistema oficial; e 

- Edificações nas quais há intermitência no fornecimento de água. 

f. Percentuais, obtidos na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de 

Domicílios e Lotes, relativos às diferentes formas de abastecimento de água e à intermitência13. 

g. Identificação e descrição em caixas de texto de redes/dispositivos insuficientes/inadequados 

(tubulações aparentes, rompidas, etc.). 

h. Delimitação de áreas nas quais há necessidade de melhoria/implantação de infraestrutura de 

abastecimento de água:  

- Áreas com serviço público de abastecimento de água inadequado: locais nos quais ocorrem 

problemas de funcionamento do sistema oficial relacionados a subdimensionamento, 

intermitência, tubulações aparentes, edificações sobre rede, entre outros. 

- Áreas sem serviço público de abastecimento de água: locais nos quais, dada à inexistência 

de redes oficiais, a população busca formas alternativas para obter água para consumo, 

como o uso de água de cisternas, nascentes, cursos d’água, ligações clandestinas, dentre 

outros. 

                                                      

12 O sistema de abastecimento de água oficial/não oficial deve ser representado utilizando as informações da topografia e do cadastro a ser obtido com 
a concessionária, a ser verificado e atualizado com vistorias. Na impossibilidade de uma representação fidedigna de redes/dispositivos não oficiais, 
representa-los ainda assim, incluindo uma nota explicativa no mapa. 
13 Os percentuais devem ser informados no mapa em caixas de texto e, ainda, em gráfico, quando necessário para melhor compreensão de uma 
situação (destacar a diferença de atendimento por quadra, por exemplo). 
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Observa-se que poderão surgir discrepâncias entre esses dois tipos de áreas e o resultado 

da Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e 

Lotes, que devem ser explicadas em caixas de textos a serem inseridas no mapa14.  

i. Outros aspectos considerados relevantes para esse diagnóstico. 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos de campo. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

 

Produto a ser entregue: 

-  Mapa LD – Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água 

1.18. MAPA LD - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Mapa LD - Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário deve se embasar no Mapa LD - Base 

Cartográfica, complementado por informações do Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico Cadastral, no 

Mapa LD - Base Cartográfica, na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário ou Pesquisa de Contagem 

de Domicílios, e em informações que a Contratada deve obter junto à Copasa (e demais órgãos envolvidos, 

quando for o caso), com moradores e em vistorias – a serem realizadas, preferencialmente, em conjunto 

com técnicos da própria concessionária.  

 Devem ser representados o nível de atendimento e as condições do esgotamento sanitário do 

assentamento, bem como possíveis interferências situadas em áreas limítrofes, com identificação dos 

problemas existentes e descrição de dificuldades para ampliação do serviço, se for o caso. A representação 

deve ser realizada por meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas das situações verificadas, constando os 

                                                      

14 As residências devem ser destacadas em mapa conforme a resposta dos moradores à Pesquisa Censitária de Padrão Habitacional e Sanitário / 
Contagem de Domicílios. Entretanto, eventuais diferenças entre o relato do morador e informações obtidas por outras fontes devem ser consideradas 
quando da delimitação das áreas “com serviço público de abastecimento de água inadequado“ e “sem serviço público de abastecimento de água”. 
Destaca-se, por exemplo, que há diferença entre a ligação clandestina devido à impossibilidade de ligação direta à rede oficial e a ligação clandestina 
em locais onde o morador poderia aderir ao serviço público e não o faz por escolha própria, devendo essa diferença ser explicitada em caixas de texto. 
No último caso, embora a residência tenha que ser destacada em mapa como com ligação clandestina, conforme resposta do morador à pesquisa, ela 
não deve ser sobreposta pela mancha “área sem serviço público de abastecimento de água”, que deve englobar somente as residências que são 
abastecidas por outros tipos de fontes de água que não a oficial devido à falta de infraestrutura local que não permite que o abastecimento seja 
realizado diretamente pela rede pública. 
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respectivos textos explicativos indicados por linhas de chamada, de modo que o mapa seja autoexplicativo e 

propicie a compreensão da situação do esgotamento sanitário analisada, sem a necessidade da leitura do 

texto do diagnóstico correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada 

situação, quando for o caso). Assim, deverá constar no mapa: 

a. Todas as redes de esgoto oficiais e não oficiais existentes no interior do assentamento e 

entorno, com suas características e dispositivos (diâmetro, material, sentido de escoamento, 

PV, PL, caixas, etc.)15.  

b. Faixas de servidão. 

c. Pontos baixos nas vias. 

d. Fossas. 

e. Edificações situadas sobre rede de esgoto. 

f. Edificações com soleiras negativas em relação às vias. 

g. De acordo com as respostas dos moradores à Pesquisa de Padrão Habitacional e 

Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes: 

- Edificações cujo esgoto é direcionado a fossas; 

- Edificações cujo esgoto é direcionado a redes não oficiais; 

- Edificações cujo esgoto é lançado a céu aberto/curso d’água; e 

- Edificações cujo esgoto é lançado em rede pluvial. 

h. Percentuais, obtidos na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de 

Domicílios e Lotes, relativos aos tipos de lançamento de esgoto16.  

i. Pontos de lançamento de esgoto no sistema de drenagem situados no interior da área de 

estudo e entorno. 

                                                      

15 O sistema de esgotamento sanitário oficial/não oficial deve ser representado utilizando as informações da topografia e do cadastro obtido com a 
concessionária, a ser verificado e atualizado com vistorias. Na impossibilidade de uma representação fidedigna de redes/dispositivos não oficiais, 
representa-los ainda assim, incluindo uma nota explicativa no mapa. 
16 Os percentuais devem ser informados no mapa em caixas de texto e, ainda, em gráfico, quando necessário para melhor compreensão de uma 
situação (destacar a diferença de atendimento por quadra, por exemplo). 
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j. Pontos de lançamento de drenagem no sistema de esgoto situados no interior da área de 

estudo e entorno. 

k. Pontos de lançamento de esgoto a céu aberto situados no interior da área de estudo e entorno. 

l. Identificação e descrição em caixas de texto de redes/dispositivos insuficientes/inadequados 

(tubulações aparentes, rompidas, etc.). 

m. Identificação e descrição em caixas de texto de redes não oficiais com condições técnicas de 

serem aproveitadas e que se encontram instaladas em locais onde possam receber 

manutenção regular. 

n. Delimitação de áreas nas quais há necessidade de melhoria/implantação de infraestrutura de 

esgotamento sanitário: 

- Áreas com sistema de esgotamento sanitário inadequado: locais nos quais há edificações 

situadas sobre redes de esgoto, edificações cujo esgoto é direcionado para redes 

inadequadas / insuficientes e fossas, etc. 

- Áreas sem sistema de esgotamento sanitário: locais nos quais há edificações cujos esgotos 

são lançados na rede de drenagem ou a céu aberto, devido à ausência de um sistema para 

esgotamento.  

Observa-se que poderão surgir discrepâncias entre esses dois tipos de áreas e o resultado da 

Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, 

que devem ser explicadas em caixas de textos a serem inseridas no mapa17.  

o. Outros aspectos considerados relevantes para esse diagnóstico. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos de campo. 

                                                      

17 Um exemplo disso seria uma situação na qual um morador responde à Pesquisa Censitária de Padrão Habitacional e Sanitário / Contagem de 
Domicílios informando que o esgoto de sua residência é lançado em uma fossa e, depois de analisada as redes existentes, verifica-se que a residência 
poderia fazer o lançamento em rede oficial adequada. Neste caso, essa residência deve ser destacada no mapa como lançamento em fossa, já que essa 
identificação das residências no mapa deve ser feita de acordo com a resposta dos moradores à pesquisa. Contudo, a mancha de “área com sistema de 
esgotamento sanitário inadequado”, que a princípio abrangeria essa residência, não deverá englobá-la, pois tal mancha indicaria a necessidade de uma 
proposta de melhoria na infraestrutura de esgotamento local, que na verdade não será necessária. 
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Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue:  

- Mapa LD – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário.  

1.19. MAPA LD – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO 

O Mapa LD - Diagnóstico do sistema de coleta de lixo deve se embasar no Mapa LD - Base 

Cartográfica, complementado por informações do Levantamento Planimétrico/Planialtimétrico Cadastral, na 

Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios, e em informações que a 

Contratada deve obter junto à SLU (e demais órgãos envolvidos, quando for o caso), com moradores e em 

vistorias – a serem realizadas, preferencialmente, em conjunto com técnicos da própria SLU. 

Para cada condição de vias veiculares e de pedestres, deve-se analisar as possiblidades de coleta, 

segundo os padrões da SLU, descritos no documento “Orientações sobre o dimensionamento mínimo de 

vias e retornos para viabilização da execução de coleta de lixo em Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais 

de baixa renda de Belo Horizonte” ou em fonte mais recente, caso haja. 

Devem ser representados o nível de atendimento e as condições do serviço de coleta de lixo do 

assentamento, bem como possíveis interferências situadas em áreas limítrofes, com identificação dos 

problemas existentes e descrição de dificuldades para ampliação do serviço, se for o caso. A representação 

deve ser realizada por meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas das situações verificadas, constando os 

respectivos textos explicativos indicados por linhas de chamada, de modo que o mapa seja autoexplicativo e 

propicie a compreensão da situação do serviço de coleta de lixo analisada, sem a necessidade da leitura do 

texto do diagnóstico correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada 

situação, quando for o caso). Assim, deverá constar no mapa: 

a. Serviços de limpeza urbana prestados na área de estudo, por via, incluindo os equipamentos 

utilizados. 

b. Periodicidade da coleta de lixo. 

c. Cestos coletores. 

d. Pontos de confinamento de lixo. 
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e. Identificação das edificações que não possuem coleta porta a porta, de acordo com as 

respostas dos moradores à Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de 

Contagem de Domicílios e Lotes18. 

f.  Percentuais, obtidos na Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem 

de Domicílios e Lotes, relativos aos domicílios que não possui coleta porta a porta19.  

g.  Pontos críticos de disposição inadequada de lixo/entulho. 

h.  Declividades das vias dentro da área do assentamento, com intervalos definidos de acordo com 

os padrões de atendimento estabelecidos pela SLU (≤ 15; > 15 e ≤ 20%; > 20 e ≤ 24% e > 

24%)20. 

i.  Identificação das vias nas quais, devido suas características físicas, seria possível 

alterar/implantar um tipo de coleta de forma a atender melhor os moradores, bem como a 

descrição da situação em caixas de texto. 

j.  Identificação das vias/áreas que necessitam de intervenções físicas para melhoria/implantação 

de serviço de coleta, bem como a descrição da situação em caixas de texto. 

                                                      

18 Ocorrendo divergência entre as respostas sobre domicílios de uma mesma edificação, considerar a situação mais crítica para sua identificação no 
mapa. 
19Os percentuais devem ser informados no mapa em caixas de texto e, ainda, em gráfico, quando necessário para melhor compreensão de uma 
situação (destacar a diferença de atendimento por quadra, por exemplo). 
20 Segundo padrões da SLU, descritos no documento “Orientações sobre o dimensionamento mínimo de vias e retornos para viabilização da execução 
de coleta de lixo em Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais de baixa renda de Belo Horizonte”, têm-se as seguintes possibilidades de coleta: 

Tipo de via Tipo de coleta Largura mínima Declividade máxima 

Veicular* 

Po
rt

a 
a 

Po
rt

a 

Caminhão compactador 4,50m (pista) 20% 

Caminhão de carroceria ou báscula 3,50m (pista) 24% 

Pedestre 

Carrinho de mão 
1,20m 

15% 

Carrinho de mão com freio 20% 

Redução ** -             > 20% 

- TLDA*** - - 

*Nas vias veiculares sem saída, deve-se prever área mínima para retorno e manobras. 

**A Redução é realizada em vias onde a coleta por veículo não é viável, desde que a declividade não comprometa a segurança e nem represente 
esforço físico excessivo ao gari. 

*** Em vias que não oferecem a infraestrutura para realização segura de coleta por veículo ou gari (redução), ou apresentem escadarias muito 
íngremes, a possibilidade de coleta é através de TLDA. 
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k.  Delimitação das áreas sem coleta de lixo: locais cujas residências não possuem coleta porta a 

porta e que se localizam a mais de 50m dos cestos ou de vias nas quais passam veículos 

coletores da SLU21.  

Observa-se que poderão surgir discrepâncias entre esse tipo de área sem coleta de lixo e o 

resultado da Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de Domicílios 

e Lotes 22, que devem ser explicadas em caixas de textos a serem inseridas no mapa. 

l. Outros aspectos considerados relevantes para esse diagnóstico. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos de campo. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue:  

- Mapa LD – Diagnóstico do Sistema de Coleta de Lixo. 

1.20. MAPA LD – DIAGNÓSTICO SANITÁRIO (SÍNTESE) 

O Mapa LD - Diagnóstico Sanitário (Síntese) deve se embasar nos mapas LD – Diagnóstico do 

Sistema de Drenagem, LD – Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água, LD – Diagnóstico do 

Sistema de Esgotamento Sanitário e LD – Diagnóstico do Sistema de Coleta de Lixo.  

De forma sucinta e contemplando todos os aspectos de saneamento abordados nos mapas 

supracitados, devem ser representados o nível de atendimento e as condições de saneamento do 

assentamento, bem como possíveis interferências situadas em áreas limítrofes, com identificação dos 

                                                      

21A coleta porta a porta realizada pela SLU pode ser feita através de veículos (caminhão ou carrinho de mão) ou diretamente pelo gari (Redução). Nos 
locais nos quais não é possível fazer coleta porta a porta, pode-se implantar a coleta do tipo TLDA (Trazer o Lixo Devidamente Acondicionado), no 
qual o próprio morador deve levar o lixo até o ponto de coleta, desde que este esteja localizado a uma distância de até 50 m de seu domicílio; acima 
dessa distância, a área é considerada “sem coleta”. 
22Um exemplo disso seria uma situação na qual um morador responde à Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário/Pesquisa de Contagem de 
Domicílios e Lotes informando que não possui coleta porta a porta, mas todos os vizinhos relatam que possuem este serviço e, após verificado o 
cadastro da SLU e realizadas vistorias no local, constata-se que a área é de fato contemplada pelo serviço de coleta de lixo porta a porta. Neste caso, a 
residência desse morador deve ser destacada no mapa como sem coleta porta a porta, já que essa identificação das residências no mapa deve ser feita 
de acordo com a resposta dos moradores à pesquisa. Contudo, a mancha de “área sem coleta de lixo” não deve abranger essa residência, pois tal 
mancha indicaria a necessidade de uma proposta de implantação no local de um serviço que, na verdade, já existe. 
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problemas existentes e descrição de dificuldades para ampliação dos serviços, se for o caso. A 

representação deve ser realizada por meio de ilustrações, fotos e/ou esquemas das situações verificadas, 

constando os respectivos textos explicativos indicados por linhas de chamada, de modo que o mapa seja 

autoexplicativo e propicie a compreensão da situação de saneamento analisada, sem a necessidade da 

leitura do texto do diagnóstico correlato (a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de 

determinada situação, quando for o caso). Assim, deverá constar no mapa: 

a. Delimitação de manchas das áreas do assentamento nas quais foram detectadas inadequações 

dos sistemas de saneamento analisados (drenagem, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo), e respectiva representação de situações relevantes. 

b. Delimitação de manchas das áreas do assentamento nas quais foram detectadas ausência e 

necessidade de implantação dos sistemas de saneamento analisados (drenagem, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo), e respectiva representação de 

situações relevantes. 

c. Delimitação de manchas das áreas de inundação conforme consta na Carta de Inundações23 

(Elaborada pela Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI) ou fonte mais recente, 

caso haja, e respectiva representação de situações relevantes.   

d. Representação das áreas do assentamento nas quais há funcionamento adequado dos 

sistemas de saneamento analisados (drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e coleta de lixo). 

Observa-se que, embora essas situações de inadequação e ausência de sistemas devam ser 

representadas no mapa, a forma de representação (conteúdo, legenda e layer) pode variar visando destacar 

situações mais relevantes24, agrupar casos menos relevantes, dar maior legibilidade ao mapa, etc. Aponta-

se exceção apenas para a área de inundação delimitada pelo DRENURBS, que não deve ser agrupada no 

mapa com nenhuma outra situação. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

                                                      

23 Inserir nota explicitando as limitações das manchas de inundação, conforme feito no Mapa LD - Diagnóstico do Sistema de Drenagem. 
24 Por exemplo, um agrupamento de domicílios em soleira negativa e com lançamento de esgoto a céu aberto ou um agrupamento de domicílios sobre 
rede de drenagem, cuja solução do problema possa vir a demandar a remoção de um grande número de residências. 
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A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos de campo. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue:  

- Mapa LD – Diagnóstico Sanitário (Síntese)  

1.21. TEXTO - DIAGNÓSTICO SANITÁRIO  

Esse texto deve ser complementar aos mapas de diagnóstico dos sistemas de drenagem, de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo e deve conter 6 (seis) tópicos, sendo 

os 4 (quatro) primeiros referentes aos sistemas mencionados e os outros 2 (dois) relativos à síntese e aos 

anexos. Em cada um dos quatro primeiros tópicos (drenagem, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo) deverá constar: 

a. Aspectos metodológicos. 

b. Detalhamento de questões cujos conteúdos não puderam ser completamente esclarecidos por 

meio de suas representações no mapa. 

c. Relatos de moradores relevantes a esse diagnóstico. 

d. Posicionamento de órgãos consultados. 

e. Justificativas para decisões tomadas na elaboração dos diagnósticos. 

f. Conclusões contendo uma avaliação do nível de atendimento e das condições de 

funcionamento dos sistemas existentes, bem como as dificuldades para ampliação desses 

serviços (se for o caso), com destaque para situações relevantes como a existência de áreas 

insalubres, riscos à saúde da população e ao meio ambiente, e reduzida taxa de adesão a 

determinado serviço de saneamento pelos habitantes.  

A síntese (quinto tópico) deve conter:  

a. Tabela enumerando os problemas sanitários existentes no assentamento, a serem listados por 

quadra (linhas da tabela) e por tipo de sistema (colunas da tabela). 

b. Conclusão geral acerca do saneamento básico do assentamento, evidenciando áreas com 

sobreposição de problemas e aquelas nas quais os sistemas estão adequados. 
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Nos anexos (sexto tópico) devem constar: 

a. Cálculos relativos à verificação do sistema de drenagem25. 

b. Cálculos relativos à verificação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, incluindo uma estimativa de progressão populacional. Tais cálculos/planilhas deverão 

ser apresentados com os respectivos critérios adotados, de forma a permitir a análise e 

reprodução dos mesmos. 

c. Informações/documentos utilizados para elaboração dos diagnósticos, inclusive os obtidos junto 

às concessionárias/órgãos consultados (cadastros dos sistemas de esgotamento sanitário e 

abastecimento de água a serem requisitados à Copasa, por exemplo).  

Ilustrações/fotos/esquemas de situações tratadas nesse texto devem, preferencialmente, ser 

apresentadas apenas nos mapas correlatos, não sendo recomendado ilustrar o texto, o qual deve conter 

apenas referências aos mapas, quando for o caso.   

Demais aspectos retratados em outros produtos desse plano, cujo conteúdo esteja correlacionado 

com a análise do saneamento básico, devem ser apontados de forma concisa nesse diagnóstico, no qual se 

deve incluir referência ao produto original, visando facilitar a consulta se necessárias informações mais 

detalhadas. 

Por fim, reitera-se que esse texto de Diagnóstico Sanitário deve ser sucinto, sendo recomendado que 

ele tenha no máximo 5 (cinco) páginas, excluindo-se os anexos. 

 

O conteúdo de diagnóstico do texto, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Diagnóstico Sanitário 

                                                      

25 Verificar procedimentos específicos (estudos hidrológicos e hidráulicos). 
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DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

1.22. MAPA LD - DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Esse mapa será elaborado por equipe da Urbel. 

1.23. TEXTO - DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Esse texto será elaborado por equipe da Urbel. 

DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA VEGETAÇÃO 

1.24. MAPA LD - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA VEGETAÇÃO 

A análise da situação ambiental deve se embasar no Mapa LD - Base Cartográfica, em Pareceres 

Técnicos e outras informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em 

entrevistas com moradores e em vistorias – a serem realizadas, preferencialmente, em conjunto com 

técnicos da própria SMMA.  

Nesse mapa, devem ser representadas as condições ambientais dos recursos hídricos e da 

vegetação identificadas no assentamento, bem como interferências situadas nas áreas limítrofes. Para isso, 

nele deverá constar: 

a. Identificação dos corpos hídricos 26;  

b. Em uma janela, inserir figura mostrando a localização do corpo d’água dentro da bacia e sub-

bacia; 

c. Localização e delimitação das APPs hídricas; 

d. Áreas inundáveis (Drenurbs ou fonte mais recente, caso haja);  

                                                      

26 Quando um corpo hídrico não possuir nomenclatura, deve-se criar um sistema de identificação baseado em numeração. 
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e. Caracterização das áreas de relevância ambiental: unidades de conservação, áreas verdes ou 

outros espaços (públicos ou privados) com vegetação; 

f. Localização e caracterização do tipo de cobertura vegetal (campo, cerrado, mata e/ou ciliar), 

nativa ou introduzida, e o estado em que se encontra (conservada ou degradada); 

g. Arborização; 

h. Espécies arbóreas ameaçadas de extinção e/ou imunes de corte (em áreas públicas ou 

privadas), em nível estadual ou federal; 

i. Interferências antrópicas, positivas ou negativas, nas APPs (revegetação de áreas; presença de 

moradias ou outras construções; hortas; retirada de cobertura vegetal; lançamento de efluentes, 

resíduos sólidos e/ou entulhos; etc.); 

j. Utilização/destinação dada aos recursos naturais pela população (uso da água de nascente 

para consumo, irrigação, piscicultura, etc.); e 

k. Outros aspectos considerados relevantes para esse diagnóstico.  

A fim de melhor representar a condição ambiental dos recursos hídricos e da vegetação, devem-se 

incluir, nesse mapa, ilustrações/fotos/esquemas das situações verificadas, bem como os respectivos textos 

explicativos indicados por linhas de chamada. Esse mapa deve ser autoexplicativo e propiciar a 

compreensão da situação ambiental analisada sem a necessidade da leitura do texto do diagnóstico 

correlato, a ser consultado, a princípio, apenas para um detalhamento de determinada situação, quando for 

o caso.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos levantamentos dos recursos hídricos e da 

vegetação. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Diagnóstico dos Recursos Hídricos e da Vegetação 
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1.25. TEXTO - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA VEGETAÇÃO 

Esse texto deve ser complementar ao Mapa LD – Diagnóstico de Recursos Hídricos e Vegetação, e 

nele deve constar: 

a. Aspectos metodológicos; 

b. Detalhamento de questões cujos conteúdos não puderam ser completamente esclarecidos por 

meio de suas representações no mapa; 

c. Relatos de moradores, relevantes a esse diagnóstico; 

d. Posicionamento de órgãos consultados; 

e. Justificativas para decisões tomadas; e 

f. Conclusões. 

Ilustrações/fotos/esquemas de situações tratadas no texto devem, preferencialmente, ser inseridas 

apenas no mapa correlato, não sendo recomendado, portanto, ilustrar o texto, o qual deve conter apenas 

referências ao mapa.   

Ressalta-se que, nesse texto, não se deve adentrar nas questões de âmbito jurídico, cujo conteúdo 

deverá ser abordado no Diagnóstico Jurídico-legal. Esclarece-se que, embora seja necessário considerar a 

legislação pertinente em vigor, não se deve inserir trechos de leis, sendo recomendado apenas que sejam 

citados os números das leis, portarias e/ou deliberações que embasaram determinada informação, quando 

for o caso, e que seja remetido ao Diagnóstico Jurídico-legal. 

Demais aspectos retratados em outros produtos desse plano, cujo conteúdo esteja correlacionado 

com a análise dos recursos hídricos e da vegetação, devem ser apontados de forma sucinta nesse 

diagnóstico, no qual se deve incluir referência ao produto original, específico da situação tratada, visando 

facilitar a consulta daqueles que necessitarem de informações mais detalhadas. 

 

O conteúdo de diagnóstico do texto, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Diagnóstico dos Recursos Hídricos e da Vegetação 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E ORGANIZATIVOS 

1.26. PESQUISA SOCIOECONÔMICA E ORGANIZATIVA (AMOSTRAL) 

A Pesquisa Socioeconômica e Organizativa é uma fonte de dados primária que subsidia a elaboração 

do Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo dos planos de intervenção para os assentamentos. As 

informações coletadas possibilitam a caracterização socioeconômica da população e auxiliam na análise da 

organização comunitária e das principais necessidades e potencialidades da área estudada. A seguir serão 

apresentadas as instruções para a realização da pesquisa.  

Objetivos da pesquisa: 

a. coletar dados socioeconômicos e organizativos sobre a população residente na área de estudo; 

b. alimentar o Banco de Dados sobre o assentamento estudado com informações 

socioeconômicas e organizativas; 

c. fornecer informações para elaboração do Texto - Caracterização Socioeconômica do 

Assentamento, para o Texto - Oferta e Demanda de Serviços e Programas e para o Texto - 

Organização Comunitária; 

d. conhecer características fundamentais da população estudada, como tempo de moradia em BH 

e no assentamento, composição familiar, situação ocupacional, educacional e de renda, 

despesas domiciliares, avaliação da satisfação dos moradores com a comunidade, avaliação 

dos serviços públicos, apresentação de demandas e necessidades, entre outras. 

Material utilizado: 

O instrumento de coleta de informações da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa é o Questionário 

Padrão, constituído de três módulos de perguntas: 

a. Módulo I: Identificação do entrevistado 

b. Módulo II: Composição Familiar no Domicílio 

c. Módulo III: Organização Comunitária e Despesas Domiciliares 
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Definição da amostra de domicílios 

A Pesquisa Socioeconômica e Organizativa realizada no decorrer dos planos tem caráter amostral. 

Isso significa que, em meio ao total de domicílios existentes no assentamento, deve ser dimensionada e 

selecionada uma parcela, que será visitada para aplicação do Questionário Padrão. A seleção dos 

domicílios deve ser feita de acordo com as seguintes orientações: 

a. A partir dos dados da Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, exportados a partir do 

Banco de Dados, extrair a População da qual será selecionada a amostra a ser pesquisada. 

Como População27 da Pesquisa devem ser considerados apenas os domicílios (uso residencial 

ou misto) ocupados, devendo, portanto, ser excluídos: domicílios desocupados, anexos, 

unidades não residenciais (uso comercial, industrial, de serviços e os equipamentos 

comunitários). 

b. Deve ser utilizada a amostragem aleatória simples, no qual a amostra é selecionada totalmente 

ao acaso a partir da População (total de domicílios residenciais ou mistos ocupados), com 

qualquer um dos domicílios dessa População apresentando a mesma chance de ser 

selecionado. 

c. A amostra é calculada estabelecendo-se uma margem de erro de no máximo 7%, com nível de 

confiabilidade de 95%28. (Cálculo feito a partir de arquivo a ser fornecido pela Fiscalização)29. 

d. Obtida a amostra, realizar sorteio aleatório para a escolha dos domicílios a serem pesquisados 

e colorir os selos amostrados no Mapa de Contagem de Domicílios para facilitar a localização 

dos domicílios em campo. Uma cópia impressa deste mapa deve ser enviada à Contratante 

para que seja liberado o início do trabalho de campo. 

e. No momento da seleção da amostra, realizar sorteio de 20% a mais de domicílios para reserva 

no caso de substituição da amostra. Esses domicílios não devem constar no mapa que será 

levado a campo porque não se sabe quais desses domicílios poderão ser pesquisados. 

                                                      

27 População é o total de domicílios a partir do qual será selecionada a amostra. 
28 A margem de erro de no máximo 7% significa que os resultados da pesquisa podem variar até 7% para mais ou para menos. Por outro lado, um grau 
de confiança de 95% significa que se a pesquisa fosse repetida diversas vezes, o resultado obtido na atual pesquisa seria encontrado em 95% das 
pesquisas supostamente realizadas. 
29 Fórmula para cálculo da amostra, de acordo com o total de domicílios considerados no Universo. 
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Sugere-se a utilização do programa R para realizar o sorteio dos domicílios amostrados. O R é 

um software estatístico e de análise de dados, livre, cujo link para download e instalação é: 

http://cran.fiocruz.br/bin/windows/base/R-3.4.2-win.exe 

Exemplo: com uma população N=180; amostra n=94, tamanho da amostra=n*1.2, os domicílios 

amostrados e os domicílios sorteados a mais são: 

- Amostra = 94 primeiros selecionados 

- Domicílios para substituição de amostra = (Amostra inicial + 20%) - do 95º em diante 

(destacados em negrito): 

- 116, 118, 115, 18, 23, 62, 199, 141, 20, 56, 68,185, 152, 27, 171, 157, 139, 173, 49 145, 78, 

28, 96, 197, 143, 125, 168, 63, 195, 153, 174, 72, 136, 167, 90, 117, 26, 187, 132, 191, 123, 

38, 29, 110, 79, 88, 128, 166, 151, 178, 32, 127, 182, 158, 156, 124, 99, 148, 1, 119, 112, 

120, 159, 177, 94, 105, 175, 200, 140, 109, 126, 76, 57, 59,165, 34, 67, 114, 9, 113, 161, 

10, 100, 75, 169, 155, 3, 193, 48, 60, 98, 170, 4, 95, 190, 5, 14, 150, 111, 103, 45, 22, 66, 

194, 134, 101, 180, 201, 52, 108, 42, 8. 

OBSERVAÇÃO: 

Os domicílios da amostra inicial podem ser dispostos em ordem crescente para facilitar a 

aplicação da pesquisa. No entanto, os domicílios para substituição da amostra NÃO podem ser 

ordenados, pois a substituição deverá seguir a ordem com que eles apareceram no sorteio. 

Cumprindo-se o número necessário (neste exemplo, 94), não haverá necessidade de entrevistar 

todos os domicílios sorteados a mais.  

O sorteio dos 20% de domicílios além da amostra deve ser feito juntamente com o sorteio da 

amostra inicial, não podendo ser feito mais de um sorteio para a pesquisa, pois cada sorteio 

gera possibilidades diferentes de composição da amostra.  

f. Caso o programa R seja utilizado, ele deve ser citado da seguinte forma:  R Core Team 

(2013). R: A language and environment for statistical   computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria.  URL http://www.R-project.org/. 

g. Ao término do trabalho de campo, consolidar o Mapa LD - Contagem de Domicílios, destacando 

os domicílios efetivamente entrevistados e fazer nova entrega. 
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Aplicação dos questionários 

Uma vez realizados os passos anteriores, deve-se passar à aplicação dos questionários, observando-

se as seguintes orientações: 

a. A aplicação do questionário deve ser feita de modo presencial, preferencialmente, por um dos 

responsáveis pelo domicílio. Caso não seja possível, entrevistar outro morador com 18 anos ou 

mais de idade. A entrevista deve ser realizada no domicílio do morador. 

b. Pesquisar todos os domicílios amostrados até o número correspondente à amostra inicial, 

deixando os domicílios que não puderam ser pesquisados para serem substituídos ao final. A 

substituição ocorrerá somente entre os 20% de domicílios a mais que foram sorteados na 

ordem em que apareceram no sorteio. 

c. Exemplos de casos de substituição de amostra:  

- Quando o domicílio selecionado se encontrar vazio; 

- Quando o morador se recusar a responder a pesquisa; 

- Quando o entrevistado, não sendo responsável pelo domicílio, não souber responder as 

questões do questionário, sobretudo as relacionadas à composição familiar no domicílio 

(Módulo II). Neste caso, parar a entrevista e descartar as informações coletadas. 

Equipe de pesquisa 

Cada questionário deve ser aplicado por uma dupla de estagiários de ensino superior na área social, 

sob coordenação de profissional de nível superior (técnico social).  

OBSERVAÇÃO: 

Recomenda-se que mais de um aplicador de questionário se faça presente na casa do entrevistado e 

no assentamento para a realização das entrevistas. Por questões de logística e de segurança, é 

preferível contar com uma equipe maior em campo para os trabalhos se concentrarem em um curto 

espaço de tempo. Além disso, o técnico social de nível superior deve estar sempre em campo para 

dirimir as principais dúvidas dos aplicadores e para sanar eventuais problemas que apareçam na 

aplicação.  
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 Abordagem e postura durante a entrevista: 

a. Apresentar-se ao morador e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo e os objetivos da coleta 

de informações, munidos de material de divulgação e explicação sobre o PRU. 

b. Esclarecer que o domicílio foi selecionado aleatoriamente e que a pesquisa é sigilosa, ou seja, 

ninguém terá acesso às informações de forma individual, pois os dados são tratados de forma 

agregada. 

c. Portar-se de forma respeitosa e imparcial diante do morador ao longo de toda a entrevista.  

d. Ler cada item ou pergunta com calma e pausadamente, para que a compreensão do 

entrevistado seja maior. 

e. Caso o entrevistado apresente dúvida ou dificuldade de compreensão da questão, deve-se ler 

novamente a pergunta do modo como ela se apresenta no questionário. O pesquisador deve 

evitar, na medida do possível, interpretar ou explicar demais o que cada questão pretende 

avaliar. Ao fazer interpretações, o pesquisador pode emitir juízos de valor ou influenciar na 

resposta do entrevistado. 

f. Todas as dúvidas ou problemas devem ser registrados para serem discutidos posteriormente 

com a equipe envolvida na pesquisa.  

Conferência dos questionários  

Finalizada a coleta de informações, deve-se passar para a Conferência dos Questionários. O objetivo 

da Conferência é detectar questionários mal preenchidos e inconsistências nos dados, permitindo que 

informações coletadas de modo incorreto possam ser corrigidas, seja por nova consulta ao entrevistado, 

seja por análise crítica da informação contida no instrumento de coleta. 

Na Conferência, os responsáveis pelo trabalho devem sinalizar de vermelho o código das respostas 

no próprio questionário respondido, ao mesmo tempo em que conferem as informações trazidas por ele. 

Recomenda-se que os responsáveis pela conferência não sejam os mesmos pesquisadores de campo, para 

minimizar vieses na conferência. Na sequência, os questionários poderão ser tabulados e as informações 

digitadas no Banco de Dados. 
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Digitação no Banco de Dados 

Os dados levantados devem ser digitados no Banco de Dados SisPH, via web, nos Módulos I, II e III 

da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, conforme orientações a serem fornecidas pela Contratante.  

Exportação dos dados da pesquisa 

O banco de dados SISPH permite a exportação dos dados da pesquisa para o Excel, em duas 

planilhas: uma com os dados dos Módulos 1 e 3, com respostas apenas para os entrevistados, e outra com 

os dados do Módulo 2, com informações referentes a todos os moradores do domicílio. 

 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. As informações coletadas, após serem trabalhadas, 

serão apresentadas nos textos quem compõe esse diagnóstico. 

Produtos a serem entregues: 

- Banco de dados: Módulos 1, 2 e 3 do Banco de Dados SisPH, correspondente à Pesquisa 

Socioeconômica e Organizativa, preenchidos. 

- Questionários originais aplicados na Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, devidamente 

preenchidos. 
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1.27. SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA SOCIOECONÔMICA E 

ORGANIZATIVA 

Abordar brevemente a metodologia utilizada para a elaboração da Pesquisa Socioeconômica e 

Organizativa, informando, no mínimo, o método de seleção e distribuição da amostra, o número de 

domicílios amostrados e a data da coleta dos dados (mês e ano de término da pesquisa). 

Inserir uma figura com os domicílios amostrados (e efetivamente pesquisados) na Pesquisa 

Socioeconômica e Organizativa: Figura – Mapa da Amostra da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa. 

Objetivos da sistematização 

Realizar trabalho de análise descritiva dos dados de maneira a sistematizá-los em gráficos e tabelas 

com frequências e cruzamentos de informações que subsidiarão os textos que compõem o Diagnóstico 

Socioeconômico e Organizativo, sobretudo a Caracterização Socioeconômica e a Organização Comunitária. 

Informações a serem sistematizadas 

a. Tempo de residência no domicílio, no assentamento e em Belo Horizonte30. Apresentar gráfico 

de colunas com a seguinte estratificação:  

- 0 a 4 anos 

- 5 a 9 anos 

- 10 a 14 anos 

- 15 a 19 anos 

- 20 anos ou mais 

b. Informações de propriedade: essas informações devem ser apresentadas no corpo do texto, 

sem apresentação de gráficos ou tabelas, já que elas serão melhor tratadas no texto do 

Diagnóstico Jurídico-Legal: 

- Forma de aquisição do domicílio; 

                                                      

30 Essas variáveis servem para mensurar o grau de pertencimento da família ao local de residência e também o nível de consolidação da ocupação do 
assentamento. 
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- Existência de documento de propriedade do domicílio; 

- Existência de escritura ou outro documento de título de posse do terreno. 

c. Número de moradores existentes na área estudada; 

d. Média de moradores por domicílio na área estudada; 

e. Distribuição percentual da população por grupos etários quinquenais e sexo (Gráfico de barras): 

a pirâmide etária é a forma mais fácil e mais utilizada de se visualizar a distribuição da 

população por idade e sexo, e traz implícitas informações sobre natalidade, expectativa de vida, 

razão de sexo e migração. A pirâmide etária deve apresentar intervalos etários quinquenais de 

0 a 80 anos e mais (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14...), apresentando, ao lado dos intervalos etários e por 

sexo, o número absoluto e o percentual do total de pessoas em cada faixa etária.  

f. Portadores de Necessidades Especiais / Domicílios com Portadores de Necessidades 

Especiais: levantar porcentagem de moradores portadores de necessidades especiais em 

relação ao total de moradores, e a porcentagem de domicílios que contam com Portadores de 

Necessidades Especiais em relação ao total de domicílios pesquisados. 

g. Distribuição percentual dos domicílios segundo composição dos arranjos domiciliares31 (Gráfico 

de colunas) 

- Variáveis: “Número de Referência” e “Situação na Família” de cada indivíduo associado à 

primeira variável. O número de linhas exibidas com o mesmo “Número de Referência” indica 

a quantidade de moradores do domicílio, e a análise das respostas à pergunta “Situação na 

Família” indica a composição do arranjo domiciliar, de acordo com os tipos abaixo:  

- Unipessoal: pessoa que mora sozinha 

- Casal com filhos: responsável + cônjuge + filhos/enteados (com ou sem outros 

parentes) 

- Casal sem filhos: responsável + cônjuge (com ou sem outros parentes) 

- Monoparental: responsável + filho 

                                                      

31 Optou-se por adotar arranjo domiciliar e não arranjo familiar, pois pode haver arranjos domiciliares não familiares ou arranjos domiciliares 
familiares com mais de uma família. Para mais esclarecimentos, consultar Medeiros e Osório, 2001. 
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- Outros: pessoas sem relação de parentesco, ou seja, responsável + não parente  

O exemplo do quadro abaixo indica a classificação dos domicílios de acordo com o arranjo 

domiciliar. 

Número de 
Referência 

Número do 
Morador 

Situação na 
família 

Arranjo 
domiciliar 

0001 01 Responsável 1 

Casal com filhos 0001 02 Responsável 2 

0001 03 Filho (a) 

0002 01 Responsável 1 
Casal sem filhos 

0002 02 Responsável 2 

0003 01 Responsável 1 

Monoparental 
0003 02 Filho (a) 

0003 03 Filho (a) 

0003 04 Filho (a) 

0004 01 Responsável 1 Unipessoal 

0005 01 Responsável 1 
Outros 

0005 02 Outro parente 

 
h. Gráfico - Distribuição percentual da população acima de 14 anos segundo estado civil e sexo 

(Gráfico de colunas): as categorias do “Estado Civil” devem ser reagrupadas da seguinte forma: 

- Solteiro 

- Casado/União estável 

- Separado/ divorciado 

- Viúvo 

i. Tabela - Caracterização dos responsáveis pelo domicílio – Idade, segmentado por Sexo e total: 

Informar, para os responsáveis pelo domicílio, a distribuição percentual dos casos, segmentada 

por faixa etária. 

- Colunas: 

- Masculino 

- Feminino 
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- Total 

- Linhas: 

- Até 30 anos 

- 31 a 45 anos 

- 46 a 59 anos 

- 60 anos ou mais 

- Total 

j. Tabela - Porcentagem de responsáveis por domicílios portadores de necessidades especiais, 

segmentado por Sexo e total. 

k. Gráfico - Caracterização dos responsáveis pelo domicílio – Escolaridade de acordo com sexo e 

total: gráfico de colunas informando, para os responsáveis pelo domicílio, a distribuição dos 

casos segmentada por escolaridade. Diferenciar responsáveis do sexo masculino e feminino.  

l. Tabela - Caracterização dos responsáveis pelo domicílio – Situação Ocupacional e Rendimento 

do Trabalho, segmentado por Sexo e total: informar a distribuição dos casos em uma tabela, 

com uma coluna para “Situação Ocupacional”, uma para “Sexo” e outra para “Rendimento 

Médio do Trabalho”, correspondente à Situação Ocupacional. 

m. Gráfico - Taxa bruta de frequência à escola, por grupos de idade, segmentados por Sexo. 

Gráfico de Colunas que apresenta a proporção de pessoas de uma determinada faixa etária e 

sexo que frequenta escola em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária e sexo, sem 

considerar a adequação idade-série. 

A divisão dos grupos etários segue a divisão anterior. Optou-se por levantar a frequência à 

escola da população com mais de 24 anos de idade tendo em vista as recentes oportunidades 

abertas para estudo e qualificação de jovens e adultos, em todos os níveis – do fundamental ao 

superior, incluindo o ensino profissional. 

Grupos etários nas colunas do gráfico:  

- 0 a 5 anos 

- 6 a 14 anos,  
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- 15 a 17 anos,  

- 18 a 24 anos,  

- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos  

- 45 anos e mais 

- Total. 

n. Tabela - Motivo de não frequentar a escola, por grupos de idade (0 a 5 anos, 6 a 14 anos, 15 a 

17 anos e 18 a 24 anos) e sexo. 

o. Gráfico - Escolaridade da população masculina, por faixa etária (Gráfico de colunas): utilizar as 

seguintes faixas etárias: 

- 0 a 5 anos 

- 6 a 14 anos 

- 15 a 17 anos 

- 18 a 24 anos 

- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos 

- 45 anos ou mais  

- Total 

p. Gráfico - Escolaridade da população feminina, por faixa etária: utilizar as seguintes faixas 

etárias: 

- 0 a 5 anos 

- 6 a 14 anos 

- 15 a 17 anos 

- 18 a 24 anos 
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- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos 

- 45 anos ou mais 

- Total 

q. Tabela - Proporção da população com 1532 anos de idade e mais que frequenta ou frequentou 

curso profissionalizante, por sexo e faixa etária: usar as seguintes faixas etárias: 

- 15 a 19 anos 

- 20 a 24 anos 

- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos 

- 45 a 59 anos 

- 60 anos ou mais 

- Total 

r. Tabela – Proporção da população com 15 anos de idade e mais que manifesta interesse em 

participar de curso profissionalizante, por sexo e faixa etária. Usar as seguintes faixas etárias: 

- 15 a 19 anos 

- 20 a 24 anos 

- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos 

- 45 a 59 anos 

- 60 anos ou mais 

- Total 

                                                      

32 No último censo demográfico do IBGE, de 2010, a faixa de idade da população economicamente ativa era de 10 anos ou mais. A partir de outubro 
de 2011, entretanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) passou a considerar idade ativa a faixa de 15 anos ou mais. 
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s. Tabela – Categorias de cursos profissionalizantes de interesse dos moradores. Agregar os 

cursos citados do seguinte modo: 

- Informática: informática, computação, manutenção de computadores, técnico em 

informática;  

- Gastronomia: culinária, confeitaria, padaria, salgadeira, etc.; 

- Serviços de saúde: técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, radiologia, auxiliar de 

saúde bucal, etc.; 

- Prestação de serviços: Office boy, almoxarife, segurança, vigia, porteiro, zelador, garçom, 

camareira, serviços gerais, fotógrafo, etc.; 

- Construção civil: pedreiro, ajudante / auxiliar de pedreiro, fiscal de obra, pintor, soldador, 

carpinteiro, etc.; 

- Eletrônica: eletrônica, conserto de celular, etc.; 

- Mecânica: mecânica automotiva, mecânica de motos, mecânica industrial, etc. 

- Telemarketing: telemarketing, telefonia, etc.; 

- Administração e gestão: auxiliar administrativo, vendas, contabilidade, segurança do 

trabalho, logística, línguas, recepcionista, etc.; 

- Confecção e artesanato: costura, artesanato, bordado, etc.; 

- Beleza e Estética: cabeleireira, manicure, esteticista, massagista, modelista, etc.; 

- Outros: agricultura, paisagismo, torneiro mecânico, fibra ótica, embalsamento, meio 

ambiente etc.; 

t. Tabela – Distribuição percentual da população segundo condição de atividade: população em 

idade ativa (PIA) com 15 anos de idade e mais. 

- População economicamente ativa:  

- Ocupados 

- Desempregados 

- Total 
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- População inativa com 15 anos de idade e mais: Total 

- Sem informação: Total 

u. Gráfico - Taxa de desemprego total, por sexo e grupo etário (15 anos de idade e mais): equivale 

à relação Desempregados/PEA, indica a proporção da PEA que se encontra na situação de 

desemprego. Utilizar os seguintes grupos etários: 

- 15 a 17 anos 

- 18 a 24 anos 

- 25 a 34 anos 

- 35 a 44 anos 

- 45 a 59 anos 

- 60 anos ou mais 

- Total 

v. Perfil dos desempregados: elaborar caracterização dos desempregados, relatando os dados 

abaixo em gráficos e/ou tabelas, confrontando-os com as informações dos ocupados. 

- Estimativa do número total (a partir de dados da amostra) 

- Ocupações / Profissões 

- Distribuição por Idade e Sexo (usar faixas etárias do gráfico anterior) 

- Renda Média Familiar (Comparar com famílias onde não há desemprego) 

- Escolaridade / Qualificação / Interesse em cursos profissionalizantes 

- Frequência à escola 

- Outras rendas ou benefícios (listar quais). 

w. Tabela – Distribuição da população por situação ocupacional, total e por sexo, com informações 

sobre renda do trabalho. Deve-se apresentar a distribuição dos moradores que trabalham, por 

posição na ocupação, considerando as seguintes categorias:  

- Assalariado com carteira de trabalho 
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- Assalariado sem carteira de trabalho 

- Profissional liberal 

- Autônomo 

- Bico 

- Empregador 

- Funcionário/ servidor público 

- Outra situação 

Apresentar na tabela o rendimento médio no trabalho para cada tipo de situação ocupacional, 

diferenciando homens e mulheres. 

x. Tabela – Distribuição de domicílios por benefício / outra renda recebida, valor médio de cada 

benefício e valor médio de todos os benefícios. 

y. Gráfico – Domicílios segundo classes de rendimento mensal domiciliar: gráfico de Colunas. 

Para o cálculo da renda mensal domiciliar, deve-se somar o rendimento de todos os moradores 

do domicílio, independente da origem deste rendimento (renda do trabalho atual ou outras 

fontes de renda). Se algum membro do domicílio que trabalha não responder o valor da Renda 

do trabalho atual, o domicílio não deve ser considerado na análise da renda familiar. Os 

domicílios devem ser distribuídos segundo classe de rendimentos: 

- Sem rendimento  

- Até 1 salário mínimo 

- Mais de 1 a 3 salários mínimos  

- Mais de 3 salários mínimos 

Observação: Informar o valor da renda domiciliar (dentre os domicílios considerados no que diz 

respeito a renda, dividir o total geral de rendimentos pelo total de domicílios). 

z. Gráfico – Domicílios segundo classes de rendimento mensal domiciliar per capita (Gráfico de 

colunas). A renda per capita de cada indivíduo é definida como a razão entre a soma da renda 

de todos os membros da família (independente da origem deste rendimento) e o número de 
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membros dessa família. Se algum membro do domicílio que trabalha não responder o valor da 

Renda do trabalho atual, o domicílio não deve ser considerado na análise da renda familiar.  

Observação: Informar o valor da renda média per capita domiciliar e calcular a média geral.  

aa. Gráfico – Renda média per capita, por arranjo domiciliar, segmentada por sexo (Gráfico de 

colunas). O eixo das abcissas (horizontal) deve conter os tipos de arranjo domiciliar, separados 

em “Casal com filhos”, “Casal sem filhos”, “Monoparental” e “Unipessoal”, e, para cada tipo de 

arranjo, uma coluna para sexo feminino e uma coluna para sexo masculino. O eixo da ordenada 

(vertical) deve conter valores numéricos (sugere-se de R$ 200 em R$ 200), para a renda per 

capita.  

bb. Tabela – Composição Média das Despesas Domiciliares no Assentamento e representatividade 

de cada tipo de despesa em relação ao total. Considerar a informação de todos os domicílios 

pesquisados. Somar as despesas do mesmo tipo e dividir pelo valor total de despesas 

familiares aferido. Na tabela, colocar cada despesa em uma linha e apresentar duas colunas ao 

lado: uma para o valor médio da despesa, e outra para sua participação no total das despesas 

(%). 

cc. Gráfico - Composição Média das Despesas Domiciliares no Assentamento – Dados Agregados 

(Gráfico de pizza). Considerar a informação de todos os domicílios pesquisados. Agregar as 

informações nas seguintes categorias: 

- Moradia  

- Aluguel ou Prestação do Imóvel (Se o entrevistado receber Bolsa Moradia, a despesa 

de aluguel considerada deve ser apenas a excedente ao valor do benefício).  

-  Água e Luz (soma) 

- Serviços de Comunicação  

- Telefone Fixo, Internet, TV a Cabo e Celular (soma) 

- Saúde 

- Educação 

- Alimentação 
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- Prestações 

- Prestação Móveis / Eletrodomésticos 

- Prestação Veículo 

- Prestação (anotar) 

- Transporte 

- Impostos e Taxas 

- Outras despesas 

Considerar a participação de cada um dos 9 grupos nas Despesas Domiciliares Totais aferidas. 

dd. Gráfico – Distribuição dos domicílios por despesa com Moradia, segmentados entre: Domicílios 

Próprios, Domicílios Alugados, Domicílios Cedidos e Total. Considerando apenas a categoria de 

despesa “Moradia”, conforme definido no último gráfico, elaborar Gráficos de Colunas, 

indicando a distribuição dos domicílios nos seguintes grupos, definidos de acordo com a 

representatividade das despesas com moradia em relação à renda domiciliar total. Cada coluna 

do Gráfico representa um tipo de Domicílio: Próprio, Alugado, Cedido, Total. 

- Despesas com Moradia equivalentes a (eixo X): 

- Menos de 15% da renda domiciliar total. 

- De 15,01% a 20% da renda domiciliar total. 

- De 20,01% a 25% da renda domiciliar total. 

- De 25,01% a 30% da renda domiciliar total. 

- Mais de 30% da renda domiciliar total. 

Apresentar a razão entre o valor médio das despesas com moradia e a renda, considerando 

cada tipo de Domicílio e o total. 

ee. Tabela – Características positivas relacionadas à vida no assentamento: listar frequências 

absolutas e relativas das respostas à questão “O que há de melhor em morar no 

assentamento?” Cada respondente tem até 3 opções de resposta. Dessa forma, considerar 

100% o total de citações e não o total de entrevistados. Itens sugeridos: 
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Tranquilidade/segurança; Boa vizinhança/convivência/amizades; Boa localização; Boa 

infraestrutura; Bom atendimento de serviços públicos; Outros; Nada.  

ff. Tabela – Características negativas relacionadas à vida no assentamento: listar frequências 

absolutas e relativas das respostas à questão “O que há de pior em morar no assentamento?” 

Cada respondente tem até 3 opções de resposta. Dessa forma, considerar 100% o total de 

citações e não o total de entrevistados. Itens sugeridos: Carência de infraestrutura; Desordem 

social; Carência de áreas para lazer e convívio social; Carência de políticas sociais; 

Criminalidade/violência; Deterioração de espaços públicos; Outros; Nada.  

gg. Tabela - Opinião sobre viver na comunidade: listar frequências absolutas e relativas das 

respostas à questão “Em sua opinião, viver na comunidade é...”. Os itens sugeridos são Ótimo; 

Bom; Regular; Ruim e; Péssimo.  

hh. Tabela - Necessidades da comunidade citadas pelos entrevistados: frequência absoluta da 

Questão “Cite até 03 necessidades da comunidade”. Calcular a porcentagem das alternativas 

mencionadas em relação ao total de respostas dos entrevistados. Dessa forma, devem-se 

somar todas as citações e calcular 100% sobre o total de citações. Obs.: Ordenar as categorias 

de resposta em ordem decrescente de valores, deixando o “Total” por último e as categorias 

“Outros” e “Nenhum”, respectivamente, antes do “Total”. 

ii. Tabela - Necessidades mais importantes da comunidade citadas pelos entrevistados: frequência 

absoluta da Questão “Das necessidades citadas acima, em sua opinião qual a mais importante? 

Porcentagem das alternativas mencionadas em relação ao total de domicílios entrevistados. 

jj. Tabela - Serviços que atendem a comunidade: em uma única tabela, informar os percentuais 

das respostas afirmativas sobre existência de serviço, localização no assentamento e utilização, 

conforme exemplo a seguir: 
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Tipo de serviço Existe Localização no 
assentamento 

Utiliza 

Transporte    
Saúde    
Coleta de lixo    
Segurança    
Unidade de Ensino Infantil    
Escola    
Área de lazer    
Comércio    

 

kk. Gráfico - Avaliação dos serviços utilizados: gráfico de colunas com os percentuais de avaliação 

ótimo, bom, regular, ruim e péssimo dos serviços de transporte, saúde, coleta de lixo, 

segurança, unidades de ensino infantil, escolas, área de lazer e comércio. Cada coluna deve 

possuir a soma total de 100%. 

ll. Tabela - Locais destinados ao convívio e lazer da comunidade: frequência absoluta da Questão 

“Cite até 03 locais onde as pessoas se encontram ou se reúnem para 

conversar/discutir/brincar.” Listar, em ordem decrescente, porcentagem das alternativas em 

relação ao total de domicílios entrevistados. Como cada entrevistado tem até 03 opções de 

resposta, considerar o número de vezes em que cada uma foi citada (frequência absoluta). 

Considerar 100% o total de citações e não o total de entrevistados.  

mm. Tabela - Atividades culturais, esportivas e de lazer existentes no assentamento ou no 

entorno: frequência absoluta da Questão “Cite até 03 atividades culturais, esportivas e de lazer 

existentes no assentamento ou no entorno.” Listar, em ordem decrescente, a porcentagem das 

alternativas em relação ao total de domicílios entrevistados. Como cada entrevistado tem até 03 

opções de resposta, considerar o número de vezes em que cada uma foi citada (frequência 

absoluta). Considerar 100% o total de citações e não o total de entrevistados. 

nn. Tabela - Percentual da população que conhece a existência de lideranças no assentamento: 

listar frequência absoluta de moradores que conhecem a existência de lideranças no 

assentamento (“sim”) e a frequência absoluta dos que não conhecem (“não”), dentre os 

domicílios entrevistados, e respectiva frequência relativa, em porcentagem.  
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oo. Tabela - Lideranças citadas pelos entrevistados (percentual). O percentual deve ser calculado 

considerando apenas os que citaram alguma liderança, ou seja, desconsiderar as respostas. 

Não sabe/ Não respondeu. 

Considerar o número de vezes em que cada uma foi citada (frequência absoluta). Considerar 

100% o total de citações e não o total de entrevistados.  

pp. Tabela - Conhecimento e participação em organizações comunitárias: listar a frequência 

absoluta dos entrevistados que conhecem Organizações Comunitárias – Associação de 

Morador, Instituição Religiosa, Conselho e Outros – e respectiva frequência relativa. E listar as 

frequências absolutas e relativas dos que delas participam.  

qq. Tabela - Frequência (absoluta e relativa) com que a população fala pessoalmente ou faz/recebe 

visitas de moradores da vizinhança.      

rr. Gráfico – Frequência (percentual) com que há troca de gentilezas e/ou favores entre os vizinhos 

(gráfico de pizza). 

ss. Gráfico - Relação de confiança na vizinhança. Gráfico de pizza com a frequência relativa 

(percentual) de respostas da questão: “Pensando na sua vizinhança, você diria que: Pode 

confiar na maioria dos seus vizinhos; Pode confiar em alguns vizinhos; Pode confiar em 

somente um ou outro vizinho; Não confia em nenhum vizinho; Não conhece seus vizinhos o 

suficiente para confiar” 

tt. Tabela – Sensação de segurança da comunidade. Frequência (absoluta e relativa) da questão 

“Em termos de segurança, como você se sente em relação à comunidade que mora: Muito 

seguro, Seguro, Nem seguro nem inseguro, Inseguro ou Muito inseguro?” 

uu. Tabela – Frequência com que a população presencia ou ouve falar de crimes violentos na 

comunidade). Frequência (absoluta e relativa) da questão “Com que frequência você ou alguém 

que mora com você presencia ou ouve falar de crimes violentos (assalto, roubo, homicídio etc.) 

acontecendo na comunidade: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Raramente ou 

Nunca?” 
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Esse produto não é apresentado à comunidade. As informações trabalhadas serão apresentadas nos 

textos que compõem esse diagnóstico. 

Produtos a serem entregues: 

- Sistematização e Análise dos Dados da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa  

1.28. PESQUISA DE EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS 

A Pesquisa de Equipamentos33, Programas34 e Serviços35 é uma fonte primária e secundária de 

dados, produzida na fase de Levantamento de Dados e Diagnóstico e alimentada no decorrer do PGE ou do 

PRU. Ela tem como objetivo avaliar a oferta de programas e de serviços prestados por instituições públicas, 

privadas e/ou não-governamentais (filantrópicas) existentes, na área de estudo, no entorno ou que atendam 

seus moradores, embora distantes.  

Por meio do inventário dos equipamentos, dos programas e dos serviços existentes e utilizados e da 

avaliação dos gestores quanto à capacidade de atendimento, a pesquisa permite que se considere a 

cobertura e a qualidade da oferta de programas e serviços e também o nível de conhecimento e de 

apropriação destes por parte dos moradores.  

Essas informações subsidiam o Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo e possibilitam elaborar 

diretrizes e articular propostas na área socioeconômica e organizativa, além de ser a principal fonte de 

dados do Guia de Instituições, a ser elaborado na Etapa de Propostas de Intervenções e distribuído aos 

moradores.  

Objetivos da pesquisa: 

                                                      

33 Entendem-se como equipamentos, segundo a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (conforme a NBR 9284), “todos os bens públicos ou 
privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder 
público, em espaços púbicos ou privados”. 

34 A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2014) afirma que os programas compreendem ações integradas e complementares, tratadas no 
art. 24 da LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos para qualificar, incentivar, potencializar 
e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais, não se caracterizando como ações continuadas. 

35 Já os serviços são considerados como sendo, atividades continuadas que visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas 
para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas no artigo 23 da LOAS. 
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- Relacionar os equipamentos, programas e serviços existentes para os moradores do 

assentamento, (públicos, privados, filantrópicos, igrejas, associações, organizações ou grupos 

comunitários, bem como conselhos de Políticas Públicas). 

-  Permitir a avaliação sistêmica da capacidade de atendimento das demandas locais pelos 

equipamentos, serviços e programas existentes. Identificar pontos fortes e fracos existentes na 

oferta de serviços públicos, de modo a se estabelecer diretrizes para otimização e adequações 

necessárias. 

- Levantar as potencialidades e as demandas do mercado de trabalho na região e enumerar os 

setores mais dinâmicos da economia local (Principais empresas existentes nos setores: 

Indústria, Comércio e Serviços e empreendimentos potenciais para implementação na área de 

estudo36). 

- Conhecer a atuação de entidades de incentivo ao empreendedorismo e de qualificação 

profissional, relacionando seu trabalho com as oportunidades existentes ou com os interesses e 

habilidades encontrados entre os moradores locais37.  

- Relatar a previsão de instalação ou operação de algum equipamento, programa, serviço e 

organização na área de estudo ou no seu entorno. 

- Fornecer informações para a elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo, em 

especial o Texto de Oferta e Demanda de Programas e Serviços, e para o Texto Inserção 

Urbana do Assentamento. 

Material utilizado 

- Computador com acesso à internet; 

- Roteiros para orientação das entrevistas; 

- Gravador de áudio; 

                                                      

36 Para atender as diretrizes da Portaria 21 do Ministério das Cidades, publicada em 2014, que pede um mapeamento das demandas do mercado do 
trabalho e dos setores econômicos mais dinâmicos da região. Do mesmo modo, as potencialidades econômicas e culturais da área estudada precisam 
ser conhecidas, assim como as fragilidades existentes na oferta de comércio e serviços na redondeza. Esse levantamento tem por objetivo indicar onde 
é possível procurar vagas de trabalho e quais são as atividades econômicas com potencial de exploração na região e/ou no assentamento. 

37 Esse levantamento é subsidiado pela Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, que indica as profissões dos entrevistados, a situação no emprego e 
o interesse em cursos profissionalizantes, e pela Pesquisa Qualitativa com moradores e lideranças, que indica a existência de habilidades 
ocupacionais, grupos produtivos, etc. As informações sobre essas entidades são de caráter eminentemente secundário, sendo eventualmente 
necessárias entrevistas com pessoas chave para melhor compreensão dos serviços prestados nas áreas de fomento a novos negócios e capacitação 
profissional. 
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- Máquina fotográfica. 

Método empregado 

- Realizar um levantamento prévio de equipamentos, programas e serviços existentes no 

assentamento e em seu entorno através de: pesquisa no portal eletrônico da Prefeitura de Belo 

Horizonte (http://dados.pbh.gov.br/dataset), pesquisa em demais portais eletrônicos relevantes 

(com informações sobre equipamentos, programas e serviços existentes no território), vistorias 

em campo, entrevistas com moradores, consultas a Secretarias Municipais, Estaduais, 

Gerências Regionais, dentre outros. 

- Realizar um levantamento prévio de instituições que possam fornecer dados secundários sobre 

a inserção econômica: oferta de empregos, principais empresas e respectivas atividades 

econômicas existentes na região do assentamento estudado, cooperativas. Sugestões: SINE; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento (e secretarias adjuntas / gerências vinculadas); IBGE 

(Estatísticas do Cadastro Central de Empresas), Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), entre outros. Os próprios moradores também podem ser consultados sobre o 

assunto, especialmente para apontar as principais empresas e atividades econômicas da área. 

- Consultas telefônicas, por e-mail, internet ou em bancos de dados públicos sobre a oferta de 

emprego, empresas e atividades econômicas da região. (Dados eminentemente secundários). 

Eventuais entrevistas podem ser necessárias. 

- Sistematizar as informações coletadas, indicando onde e como foram obtidas, para facilitar 

futuros trabalhos sociais de fomento à empregabilidade dos moradores. 

- Realizar um levantamento prévio de instituições especializadas em negócios ou cursos de 

formação profissional que possam qualificar as atividades econômicas, habilidades e grupos 

produtivos locais, além de possibilitar a exploração dos potenciais culturais e turísticos da área. 

(Informações vinculadas aos dados da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa e da Pesquisa 

Qualitativa com moradores e lideranças). 

- Buscar instituições de fomento a negócios / cooperativismo como SEBRAE, SENAI, SENAC, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento (e secretarias adjuntas / gerências vinculadas), BH 

Negócios, e relacionar os serviços disponíveis. (Dados eminentemente secundários).  Eventuais 

entrevistas podem ser necessárias; 
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- Buscar disponibilidade de cursos de formação profissional que possam atender as demandas 

localizadas. Sugestões: SEBRAE, SENAI, SENAC, Secretaria Municipal de Desenvolvimento (e 

secretarias adjuntas / gerências vinculadas), Secretaria Municipal de Educação. Listar cursos 

oferecidos. (Dados eminentemente secundários). Eventuais entrevistas podem ser necessárias. 

- Sistematizar as informações coletadas, indicando como e onde foram obtidas, para facilitar 

futuros trabalhos sociais de fomento de atividades de qualificação profissional, desenvolvimento 

local e geração de renda. 

- Utilizar o levantamento de profissões e interesses dos moradores para indicar se as vagas de 

trabalho encontradas podem ser ocupadas pelos mesmos. 

- Apresentar esses levantamentos prévios à equipe de Fiscalização da Urbel para que, em 

conjunto, sejam definidas quais entrevistas serão feitas pessoalmente com os gestores ou 

representantes dos equipamentos, programas, serviços e instituições, e quais poderão ser feitas 

por outros meios (telefone, correio eletrônico). Após: 

- Agendar as entrevistas com os gestores ou representantes desses equipamentos, 

programas e serviços. 

- Realizar entrevistas semiestruturadas com os gestores ou representantes desses 

equipamentos, programas e serviços. As entrevistas devem ser pautadas por roteiros com 

conteúdo mínimo a ser tratado (Coleta de dados primários). 

- Gravar em áudio as entrevistas, com o prévio consentimento dos entrevistados. Caso o 

entrevistado não autorize a gravação, proceder à anotação das respostas. 

- Fotografar as dependências dos equipamentos para ilustração do relatório final. 

- Sistematizar as anotações das respostas dos entrevistados. 

- Relacionar em planilhas próprias os equipamentos, programas, serviços e instituições existentes 

para os moradores do assentamento, (públicos, privados, filantrópicos, Igrejas, Associações, 

Organizações ou Grupos Comunitários, bem como Conselhos de Políticas Públicas), incluindo-

se: 

- Educação (todas as modalidades de ensino);  

- Saúde (Centro de Saúde e outros equipamentos de referência na região);  
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- Cultura / Esporte / Lazer;  

- Políticas Sociais;  

- Segurança Pública;  

- Transporte; 

- Inserção Econômica: 

- Desenvolvimento local; 

- Inclusão produtiva; 

- Cooperativismo; 

- Oferta de vagas de trabalho; 

- Qualificação profissional. 

Exemplo: se em um Equipamento Escolar aparecer o programa Escola Aberta, este deve aparecer 

relacionado na Planilha de programas. 

Informações a serem coletadas 

Deverão ser coletadas as seguintes informações a respeito dos serviços, programas e equipamentos 

sociais disponíveis para a comunidade do assentamento estudado: 

- Equipamentos existentes, dentro do assentamento ou no entorno: 

- Endereço e telefone dos equipamentos; 

- Nome completo e cargo do gestor ou representante dos equipamentos, programas ou serviços;  

- O raio de ação ou abrangência (espacial) de cada equipamento, bem como o público-alvo 

atendido; 

- Distância aproximada do equipamento em relação ao assentamento estudado; 

- Como é sua condição física; 

- Como é constituída a equipe de profissionais; 

- Suas respectivas capacidades de atendimento versus demanda; 

- Número de moradores do assentamento que é atendido pelo equipamento, programa ou 

serviço; 
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- Os serviços, projetos ou programas sociais existentes ou desenvolvidos em cada equipamento; 

- A avaliação da qualidade dos serviços e programas, em termos de dificuldade e de 

potencialidades; 

- Como tem sido a interlocução com a comunidade e como é a sua participação no atendimento 

oferecido. 

Sobre oferta de empregos, principais atividades econômicas e empresas da região, deverão ser 

coletadas as seguintes informações: 

- Instituições onde é possível encontrar oferta de empregos; 

- Principais atividades econômicas das empresas da região; 

- Nome das principais empresas/instituições que atuam no local, com sua oferta de empregos e 

exigências de qualificação; 

- Atividades econômicas em que há carência de oferta na redondeza, a partir de entrevistas com 

os moradores e observações em campo, indicando potenciais econômicos locais. 

Sobre atividades econômicas e habilidades dos moradores, potenciais culturais, turísticos e 

econômicos da área, deverão ser coletadas as seguintes informações: 

- Atividades e habilidades existentes, segundo os moradores, com foco em grupos produtivos. 

- Potenciais econômicos, culturais e turísticos da área. 

- Programas e serviços de agências de fomento que podem melhorar as atividades e habilidades 

existentes ou auxiliar a explorar os potenciais locais com foco no desenvolvimento regional. 

Sobre ocupações laborais e interesse dos moradores em cursos profissionalizantes, deverão ser 

coletadas as seguintes informações: 

- Instituições que oferecem formação nas áreas de interesse e tipos de cursos existentes; 

- Vagas de trabalho que podem ser ocupadas pelos moradores desempregados, de acordo com a 

oferta e a formação / habilidade / experiência dos trabalhadores. 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. As informações coletadas, após serem trabalhadas, 

serão apresentadas nos textos quem compõe esse diagnóstico. 

Produtos a serem entregues: 

Texto: 
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- Sistematização dos principais pontos de cada uma das entrevistas realizadas.  

- Formulários de pesquisa preenchidos em Excel ou Word. 

- Sistematização das informações coletadas de caráter secundário. 

- Tabelas específicas dos equipamentos, dos programas e dos serviços levantados, 

especificando atividades, endereço, horário de funcionamento, requisitos para acesso aos 

programas e serviços. 
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Folha N.º 83/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 84/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

 
 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 85/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 86/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 87/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 88/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 89/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 90/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 91/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 92/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 93/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 94/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 95/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 96/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 97/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 98/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 99/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 100/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 101/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 102/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 103/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

1.29. PESQUISA QUALITATIVA 

A Pesquisa Qualitativa é uma fonte primária de informações, com o objetivo principal de subsidiar 

dados para a elaboração do Histórico de Formação, Lutas, Conquistas e Lideranças do assentamento. Por 

meio dela, também são coletados relatos sobre a realidade local, problemas e conflitos existentes, 

potenciais econômicos, culturais, turísticos e produtivos, entre outros tópicos. As informações trazidas pelo 

levantamento contribuem também para os textos de Caracterização Socioeconômica, de Organização 

Comunitária e para o Texto de Oferta e Demanda de Serviços e Programas, que integram o Diagnóstico 

Socioeconômico e Organizativo. 

Tal pesquisa permite conhecer: o processo de formação do assentamento; a realidade econômica e 

social do passado do assentamento; os processos ocorridos para que a localidade se configurasse do modo 

como se encontra; os grupos que atuaram e atuam no local; processos de imigração; e a história de vida 

dos moradores, sempre buscando associá-la ao histórico de formação da área e a sua situação nos dias de 

hoje. Ela também permite levantar potencialidades culturais / turísticas da área, se houver, além de 

habilidades, vocações ou grupos produtivos existentes, que devem ser conhecidos para que se facilitem 

futuros trabalhos de fomento ao desenvolvimento local e de geração de renda, numa perspectiva 

intersetorial. 

A pesquisa visa à obtenção de informações estratégicas, através de diversos atores, representativos 

e relevantes para a comunidade, de maneira a avaliar as visões que eles possuem da área de estudo, no 

que diz respeito à sua identidade, necessidades e potencialidades.  

Objetivos da pesquisa: 

- Levantar informações sobre a história do assentamento estudado e seu presente, relatando: 

- Os processos iniciais de ocupação da área – atores envolvidos, organização do espaço 

(dados para o texto de Histórico de Formação, Lutas, Conquistas e Lideranças); 

- Processos que influenciaram na organização fundiária local e situações de posse / 

propriedade (dados para os textos de Histórico e Diagnóstico Jurídico-legal); 

- Situação fundiária local e eventuais conflitos existentes a esse respeito; (dados para os 

textos de Histórico e Diagnóstico Jurídico-legal); 

- Transações imobiliárias envolvendo os ocupantes originais e os atuais moradores (dados 

para os textos de Histórico e Diagnóstico Jurídico-legal); 
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 104/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
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- Problemas vivenciados no passado, assim como situações que eram melhores e se 

alteraram (dados para o texto de Histórico); 

- Histórico de ações coletivas (dados para os textos de Histórico e Organização Comunitária); 

- Lideranças, entidades e grupos, organizados ou não, que atuaram e/ou atuam na área 

(dados para os textos de Histórico e Organização Comunitária); 

- Conquistas coletivas de benfeitorias e serviços públicos (dados para os textos de Histórico e 

Organização Comunitária); 

- Histórico de atividades econômicas locais e coletivas, quando houver (grupos produtivos, 

cooperativas); (dados para o texto de Histórico); 

- Situação atual de eventuais grupos produtivos existentes (dados para os textos de 

Caracterização Socioeconômica e Organização Comunitária); 

- Situação dos empreendedores locais, suas atividades, conquistas e dificuldades (dados 

para os textos de Caracterização Socioeconômica e Oferta e Demanda de Serviços e 

Programas); 

- Habilidades ocupacionais dos moradores, potenciais empreendedores (dados para os textos 

de Caracterização Socioeconômica e Oferta e Demanda de Serviços e Programas); 

- Potencialidades culturais / turísticas da área, se houver (dados para os textos de Oferta e 

Demanda de Serviços e Programas e Síntese do Diagnóstico Social); 

- Atividades econômicas existentes nas redondezas e demandas de mercado não supridas 

na região (dados para o texto de Oferta e Demanda de Serviços e Programas); 

- Situações de conflito existentes na comunidade relacionadas a outros motivos que não os 

fundiários, se houver (dados para o texto de Organização Comunitária). 

 

É importante que seja utilizado durante as entrevistas um mapa do assentamento para que nele 

sejam localizadas informações e situações que possam ser espacializadas, tais como: áreas de ocupação 

mais antiga e mais recente (evolução urbana), áreas de propriedade pública e privada, locais de conflitos, 

entre outros. 
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 105/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 
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Material utilizado 

- Roteiros para orientação das entrevistas; 

- Gravador de áudio. 

- Mapa do assentamento em formato A3. 

Método empregado 

A Pesquisa Qualitativa consiste em entrevistas em profundidade, com roteiro semiestruturado, com 

pessoas que são referência para a comunidade (moradores do assentamento ou nele atuantes). As 

informações levantadas subsidiam outras coletas de dados, como a Pesquisa de Equipamentos, Programas 

e Serviços, cujas orientações mencionam diretamente o que se levanta nesta Pesquisa. 

O número de entrevistas qualitativas pode variar de acordo com diversas circunstâncias, tais como 

consistência das entrevistas, tamanho, complexidade e tempo de existência da comunidade, devendo a 

seleção dos entrevistados e o número de entrevistas serem discutidos e aprovados pela Fiscalização. No 

entanto, devem ser entrevistados pelo menos 02 (dois) de cada um dos seguintes atores sociais: 

- Líderes e pessoas de referência no assentamento; 

- Moradores antigos do núcleo, que tenham informações sobre a história do local, 

ocupação/crescimento/adensamento e principais acontecimentos. 

- Representantes de grupos/entidades que atuam no assentamento. No caso da existência de 

mais de uma Associação Comunitária, entrevistar pelo menos uma liderança de cada uma 

delas. 

- População jovem. 

Normalmente as entrevistas da Pesquisa Qualitativa são iniciadas com lideranças ou com pessoas 

indicadas pelo Grupo de Referência do assentamento.  

Observa-se que os roteiros oferecidos são genéricos, com pontos que obrigatoriamente devem ser 

explorados. Eventuais alterações e adaptações podem ser feitas, uma vez que eles são semiestruturados. 

Questões relevantes para o assentamento que não são abordadas nesses roteiros devem ser pauta das 

entrevistas, após prévio acordo com a Fiscalização. 
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 106/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
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As entrevistas devem ser agendadas previamente, e o entrevistador deve estar preparado para 

explicar os objetivos gerais do Plano (de modo que o entrevistado saiba em que contexto o trabalho é 

realizado), gravar a conversa (com autorização prévia do entrevistado) e obter as informações necessárias.   

Para a realização da Pesquisa Qualitativa, deve ser previamente acordado com a Fiscalização o 

roteiro das entrevistas, o número e a escolha dos entrevistados. Além disso, os agendamentos devem ser 

previamente informados à equipe da Urbel para eventuais acompanhamentos das entrevistas pela 

Fiscalização. 

 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. As informações coletadas, após serem trabalhadas, 

serão apresentadas nos textos quem compõe esse diagnóstico. 

Produtos a serem entregues: 

- Texto: 

- Sistematização dos principais pontos de cada uma das entrevistas realizadas; 

- Listagem de todas as pessoas entrevistadas, com nome completo, endereço e telefone. 

- Arquivo de Áudio: Gravação completa de todas as entrevistas realizadas. 
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 107/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 108/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 110/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 112/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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Folha N.º 113/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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INTERVENÇÃO 

Folha N.º 114/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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INTERVENÇÃO 

Folha N.º 115/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 116/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 117/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 118/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 119/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 120/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 121/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 122/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 123/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 124/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 125/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
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PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 126/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

 A partir dos dados e informações dessas pesquisas, devem ser elaborados os seguintes textos, que 

compõem o diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos e Organizativos, a saber: Histórico de Formação 

Lutas, Conquistas e Lideranças (item 1.30), Caracterização Socioeconômica (item 1.31), Oferta e Demanda 

de Serviços e Programas (item 1.32), Organização Comunitária (item 1.33) e Diagnóstico Socioeconômico e 

Organizativo (Síntese) (item 1.34) que devem ser complementares. 

1.30. TEXTO - HISTÓRICO DE FORMAÇÃO, LUTAS, CONQUISTAS E LIDERANÇAS 

O texto Histórico de Formação, Lutas, Conquistas e Lideranças é resultante da articulação de 

informações obtidas principalmente por meio da Pesquisa Qualitativa, mas também de dados da Pesquisa 

Socioeconômica e Organizativa, da Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços e outras fontes 

(arquivos públicos, documentos e fotos antigas de moradores, textos acadêmicos, notícias de jornais e 

internet, entre outros). 

O texto deve possuir estrutura narrativa, com linguagem clara e objetiva a respeito dos dados 

históricos do assentamento. Entretanto, é necessário que o texto apresente também uma abordagem 

analítica. 

Esse texto deve ser elaborado com a participação do arquiteto e urbanista responsável, de forma a 

contemplar os aspectos da evolução urbana do assentamento, bem como do advogado responsável, para 

melhor esclarecimento dos aspectos relativos ao processo fundiário e compatibilização com as informações 

do Diagnóstico Jurídico-legal. 

Objetivos do texto 

- Contextualizar o assentamento em um processo histórico, a partir de sua origem, sua inserção 

na cidade de Belo Horizonte, na Regional, até o momento presente de elaboração do Plano, 

identificando os principais aspectos que indiquem como a ocupação se organizou no decorrer do 

tempo, incluindo sua evolução urbana e o processo fundiário, e as ações e pessoas/entidades 

envolvidas. 

- Avaliar quais foram os principais problemas e reivindicações da comunidade ao longo do tempo 

e qual é a avaliação dos resultados obtidos por ela no desenvolvimento desse processo.  

- Analisar como a evolução do processo histórico contribuiu para a condição traduzida pelo nível 

de organização comunitária atual do assentamento. 
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- Avaliar as principais características do processo histórico local, identificando eventuais conflitos 

existentes no passado (internos e externos) e suas consequências no presente. 

- Elucidar em que medida o histórico da ocupação permite identificar potencialidades na 

comunidade, as quais podem ser revertidas para melhoria da qualidade de vida da população do 

assentamento. 

Conteúdo a ser apresentado: 

- Quando o assentamento surgiu: essa informação deve ser complementada com as informações 

da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa (Tempo de residência no assentamento, no 

domicílio e em Belo Horizonte); 

- A origem do nome do assentamento; 

- Como se deu o início da ocupação e o que a motivou; 

- Evolução urbana, inclusive espacializada em mapa/figura a ser elaborado juntamente com o 

arquiteto e urbanista; 

- Quais os atores (moradores e agentes externos) envolvidos no processo de ocupação e como se 

deu a organização do espaço; 

- Quais foram os primeiros moradores e de onde eles vieram; 

- A propriedade original da área ocupada e os processos que influenciaram na organização 

fundiária local. Essa informação deve ser complementada com os dados da Pesquisa 

Socioeconômica e Organizativa (forma de aquisição do domicílio, existência de documento de 

propriedade do domicílio e existência de escritura ou outro documento de título de posse do 

terreno); 

- Os eventuais conflitos (especialmente os fundiários); 

- Atividades econômicas locais; 

- Histórico de atividades econômicas coletivas, quando houver; 

- As dificuldades vivenciadas, analisando como o assentamento começou a se estruturar e 

consolidar; 

- A época em que a comunidade começou a ter acesso aos principais serviços públicos: 

iluminação pública, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, obras 

públicas; 
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- Como aconteceram as primeiras organizações de grupo no assentamento, as lideranças que 

surgiram dentro do processo histórico e como se deram as reivindicações, conquistas e lutas da 

comunidade e suas relações com o Poder Público ao longo do tempo; 

- O histórico de participação e conquistas no Orçamento Participativo do município e em outras 

instâncias representativas e reivindicatórias (Comforça, Conselhos intersetoriais, entre outros); 

- Outros fatos relevantes para o entendimento da história da formação do assentamento; 

- Referências Bibliográficas e outras fontes consultadas. 

 
Material utilizado 

- Gravação em áudio de cada uma das entrevistas realizadas; 

- Sistematização dos principais pontos abordados em cada uma das entrevistas; 

- Fontes secundárias sobre a história do assentamento, conquistas no OP, entre outras. 

- Informações do Levantamento de Pesquisa Qualitativa, Pesquisas Socioeconômica e 

Organizativa e de Equipamentos, Programas e Serviços; 

- Fotos antigas do assentamento para ilustrar o texto. 

- O conteúdo desse texto deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

 

O conteúdo desse texto deve ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Histórico de Formação, Lutas, Conquistas e Lideranças. 

1.31. TEXTO - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

O texto de Caracterização Socioeconômica é elaborado principalmente com base na análise dos 

dados provenientes da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa e deve ser ilustrado com tabelas e gráficos 

elaborados no item Sistematização e Análise dos Dados dessa pesquisa. 

As análises devem caracterizar o assentamento do ponto de vista socioeconômico, apresentando 

informações como: número de domicílios e de moradores do assentamento, tempo de residência no local, 

adensamento domiciliar, escolaridade da população, renda, inserção no mercado de trabalho, entre outras. 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 129/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

É desejável que essas informações sejam comparadas com as situações vigentes em Belo Horizonte e no 

cenário nacional, quando houver dados secundários disponíveis.  

Além da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, existem outras fontes de dados que precisam ser 

consideradas para a elaboração da Caracterização Socioeconômica: a Pesquisa Qualitativa, a Pesquisa de 

Equipamentos, Programas e Serviços, algumas informações da Pesquisa de Contagem de Domicílios e de 

Lotes e da Pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário (quando houver), além de informações obtidas 

através das reuniões com o Grupo de Referência. Com a contraposição de várias fontes de pesquisa, 

pretende-se que o produto seja uma análise abrangente para uma avaliação dos eventuais aspectos de 

vulnerabilidade social existentes na área de estudo. 

Devem ser apontadas, a partir da análise dos dados, as situações sociais mais precárias, com o 

objetivo de se indicar, para trabalhos sociais futuros, os focos a serem adotados pelas ações de superação 

dos problemas locais. Os dados de caracterização socioeconômica são de grande importância para se 

justificar o investimento nas áreas estudadas. 

Os conceitos utilizados na definição da metodologia dessa caracterização foram baseados 

principalmente em conceitos utilizados por institutos de pesquisa38: 

Estrutura do Texto: 

a. Introdução 

 

                                                      

38 FJP. Boletim Pesquisa de Emprego e Desemprego/Região Metropolitana de Belo Horizonte. PED/BH. Ano 17, nº 08, agosto 2011. Disponível em: 
http://www.fjp.gov.br/index.php/servicos/81-servicos-cei/59-pesquisa-de-emprego-e-desemprego-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte Acesso 
em 29 de set. de 2011. 

IBGE. Síntese dos indicadores sociais. 2010. Disponível em:   
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf Acesso em 26 de set. 
2011. 

IPEA. Dimensão, evolução e projeção da pobreza por região e por estado no Brasil. 2010. Comunicados do IPEA, nº58. Disponível em: 

 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100713_comunicado58.pdf Acesso em 27 de set. de 2011. 

JORNAL ESTADÃO. http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,ibge-muda-faixa-etaria-da-populacao-em-idade-ativa,127721,0.htm Acesso 
em 17/12/2012. 

MEDEIROS M. OSÓRIO R. Arranjos Domiciliares e Arranjos Nucleares no Brasil: Classificação e Evolução de 1977 a 1998. IPEA: TEXTO PARA 
DISCUSSÃO Nº 788. 2001 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/pub/td/2001/td_0788.pdf  Acesso em 28 de dez. 2012. 
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b. Caracterização Demográfica e Composição Familiar, devendo ser apresentado o seguinte 

conteúdo: 

- Número de moradores e a média de moradores por domicílio existente na área estudada. 

Considerar, para efeito de comparação analítica, a média de moradores por domicílio em 

Belo Horizonte e no Brasil, a partir de dados do Censo 2010. 

- Gráfico e análise da distribuição percentual da população por grupos etários quinquenais e 

sexo. 

- Percentual de moradores portadores de necessidades especiais em relação ao total de 

moradores, e a porcentagem de domicílios que contam com Portadores de Necessidades 

Especiais em relação ao total de domicílios pesquisados. 

- Gráfico e análise da distribuição percentual dos domicílios segundo composição dos 

arranjos domiciliares. A composição dos arranjos domiciliares tem um papel importante para 

a determinação das transferências de tempo e de dinheiro entre os moradores (cuidado 

com as crianças e idosos, tarefas domésticas, recursos para consumo e poupança etc.), e 

na participação no mercado de trabalho e desempenho escolar (Medeiros & Osório, 2000). 

Esta distribuição permite conhecer os tipos de arranjos domiciliares mais frequentes entre o 

grupo estudado e inferir consequências desses arranjos. 

- Informar o número de domicílios com coabitação e número de famílias. A Coabitação 

Involuntária ocorre quando duas ou mais famílias compartilham um mesmo domicílio. Trata-

se de uma situação que pode mascarar o déficit habitacional, posto que idealmente cada 

família deve ocupar um domicílio (Dados provenientes da Pesquisa de Padrão Habitacional 

e Sanitário, quando se tratar de Plano Global Específico). 

- Gráfico e análise da distribuição percentual da população a partir de 14 anos, segundo 

estado civil e sexo. 

- Tabelas e análises da caracterização dos responsáveis pelo domicílio de acordo com faixa 

etária, sexo, escolaridade, portadores de necessidades especiais, situação ocupacional e 

rendimento do trabalho. 
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c. Escolaridade e qualificação profissional 

- Gráfico e análise da taxa bruta de frequência à escola, por grupos de idade, segmentados 

por Sexo.  

- Tabela e análise do motivo de não frequentar a escola, por grupos de idade e sexo. A 

análise por grupos etários justifica-se por se referir à população em idade escolar. A divisão 

dos grupos etários corresponde à divisão dos ciclos escolares: ensino infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e ensino superior. A divisão por sexo permite uma análise 

comparativa e eventuais focos de políticas e ações para melhoria de situações específicas.  

- Gráficos e análise da escolaridade da população masculina e da população feminina, por 

faixa etária. 

- Tabela e análise da proporção da população com 15 anos de idade e mais que frequenta ou 

frequentou curso profissionalizante, por sexo e faixa etária. 

- Tabela e análise da proporção da população com 15 anos de idade e mais que manifesta 

interesse em participar de curso profissionalizante, por sexo e faixa etária.  

- Tabela e análise dos cursos profissionalizantes de interesse dos moradores. 

- Tabela e análise da distribuição percentual da população segundo condição de atividade. 

- Gráfico e análise da taxa de desemprego total, por sexo e grupo etário. 

- Gráfico e/ ou tabelas e análise da caracterização dos desempregados, confrontando-os com 

as informações dos ocupados: número total, ocupações/profissões, distribuição por Idade e 

sexo, renda média familiar (comparar com famílias onde não há desemprego), escolaridade/ 

qualificação/ interesse em cursos profissionalizantes, frequência à escola e outras rendas 

ou benefícios. 

- Tabela e análise da distribuição da população por situação ocupacional, total e por sexo, 

com informações sobre renda do trabalho. 

- Tabela e análise da distribuição de domicílios por benefício / outra renda recebida, valor 

médio de cada benefício e valor médio de todos os benefícios. 
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- Gráfico e análise dos domicílios segundo classes de rendimento mensal domiciliar. 

Observa-se que famílias com rendimento mensal de até 3 salários mínimos podem se 

inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único). 

- Gráfico e análise dos domicílios segundo classes de rendimento mensal domiciliar per 

capita. Com esta informação, pretende-se mensurar qual a porcentagem de domicílios que 

se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, que se encontra abaixo do 

que se convencionou chamar de linha da pobreza39. Famílias com renda de até ½ salário 

por pessoa, inscritas no Cad Único, têm direito a tarifa social de energia elétrica, água e 

esgoto. Verificar critérios da tarifa social e destacar no texto. 

- Gráfico e análise da renda média per capita, por arranjo domiciliar, segmentada por sexo. 

Com esse gráfico, pretende-se analisar a realidade socioeconômica das famílias 

monoparentais, especialmente quando o responsável é do sexo feminino. 

d. Despesas Domiciliares 

- Tabela e análise da composição média das despesas domiciliares no assentamento e 

representatividade de cada tipo de despesa em relação ao total. 

- Gráfico e análise da composição média das despesas domiciliares no assentamento – 

Dados agregados. 

- Gráfico e análise da distribuição dos domicílios por despesa com moradia. Considera-se 

excessiva a despesa com moradia que supera 30% da renda familiar. 

e. Conclusão 

A conclusão deve conter uma análise global dos dados e uma enumeração das vulnerabilidades 

sociais. 

 

O conteúdo desse texto deverá ser apresentado à comunidade. 

                                                      

39 Pobreza absoluta: rendimento médio domiciliar per capita de até meio salário mínimo mensal. Pobreza extrema: rendimento médio domiciliar per 
capita de até um quarto de salário mínimo mensal (IPEA, 2010). 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 133/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Caracterização Socioeconômica 

1.32. TEXTO - OFERTA E DEMANDA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS 

O Texto de Oferta e Demanda de Serviços e Programas reúne as informações levantadas na 

Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços, tratando analiticamente a situação da demanda de 

serviços na comunidade e a oferta disponível, sendo ela utilizada ou não. Ainda que a principal fonte de 

informações seja a mencionada pesquisa, devem ser levados em consideração dados provenientes da 

Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, da Pesquisa Qualitativa e das reuniões com o Grupo de 

Referência (GR), bem como informações coletadas em trabalho de campo. 

Esse produto deve ser elaborado em conformidade com o item Texto - Inserção Urbana do 

Assentamento, sendo necessária a interface direta com o arquiteto e urbanista responsável. 

As principais informações da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa a serem consideradas se 

referem: às necessidades da comunidade; aos dados de segurança (sensação de segurança e frequência 

de crimes ou atos infracionais); à localização, utilização e avaliação de serviços (transporte, saúde, coleta 

de lixo, unidades de ensino infantil, escolas, comércio); aos locais destinados ao convívio e lazer da 

comunidade; e a atividades culturais e esportivas. 

Os dados da Pesquisa Qualitativa são os que se referem à existência e avaliação de equipamentos, 

programas e serviços disponíveis dentro e no entorno do assentamento. 

A reunião com o Grupo de Referência que trata do Levantamento de Problemas e Potencialidades 

também é uma fonte de informações para esse texto, pois fornece dados sobre a existência e avaliação do 

GR quanto ao atendimento de serviços, programas e equipamentos. 

Objetivos do Texto 

- Apresentar os Equipamentos Públicos existentes na Regional onde se insere o assentamento 

estudado. 

- Descrever a oferta de serviços disponível, por tipo de serviço prestado, conforme orientações da 

Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços. Organizar o Texto de acordo com as áreas 

abaixo: 
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- Saúde: centros de saúde; serviços à saúde; Academia da Cidade; projetos de prevenção 

e/ou de cuidado com a saúde; 

- Educação: educação formal; Escola Integrada; Escola Aberta; educação ambiental; 

- Cultura / Esporte / Lazer: grupos ou projetos culturais; Academia a Céu Aberto; Escola 

Aberta; espaços ou projetos de lazer e de esporte;  

- Políticas Sociais: Serviços e Programas desenvolvidos pela política de Assistência Social e 

outros organismos sociais, governamentais ou não;  

- Segurança Pública: equipamentos, serviços e programas;  

- Transporte: linhas de ônibus que atendem ao assentamento; 

- Inserção Econômica: SINE (Sistema Nacional de Emprego); desenvolvimento local; inclusão 

produtiva; cooperativismo; oferta de vagas de trabalho; qualificação profissional; 

- Religiosidade: igrejas; grupos. 

- Avaliar a relação oferta versus demanda de serviços, indicando as áreas onde a oferta de 

serviços é adequada e onde há problemas para o atendimento das demandas, considerando a 

percepção da comunidade e dos gestores entrevistados; analisar os pontos fortes e fracos 

relativos ao atendimento das demandas locais, permitindo indicar ações e intervenções 

relevantes para a melhoria da realidade social local, racionalizando eventuais ações futuras, 

privadas ou do poder público.  

- Apresentar as informações de cada área considerada, sintetizadas em um quadro informativo, 

discriminando a oferta de programas e serviços encontrada. Por meio deste quadro, tem-se 

acesso rápido à rede de atendimento e serviços disponíveis em áreas como saúde, educação, 

esporte, lazer, cultura, políticas sociais, segurança pública, transporte, participação social, 

inserção econômica, entre outros.  

Estrutura do Texto 

a. Introdução 

Descrever, de modo geral, em até dois parágrafos, o atendimento do assentamento pelos 

equipamentos, programas e serviços existentes, a quantidade de equipamentos no entorno mais próximo, o 

tipo de atendimento prestado nesses locais e sua área de cobertura. 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 135/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

Inserir quadro com equipamentos, programas e serviços da Regional em que o assentamento está 

localizado (fonte: site PBH). 

Inserir figura com a localização dos equipamentos, programas e serviços da Regional, com destaque 

para sua distância em relação ao assentamento, inclusive com o itinerário do transporte público local, 

conforme sugerido no exemplo abaixo: 

 

Mapa: Distância do Conjunto Novo Aarão Reis dos equipamentos da Regional Norte de Belo Horizonte – PGE Conjunto Novo Aarão 

Reis/2007. 
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b. Saúde  

Apresentar, de forma sucinta, informações gerais sobre a organização do atendimento público à 

saúde em Belo Horizonte. 

Relacionar os equipamentos que prestam atendimento à comunidade, apresentando sua localização e 

distância em relação ao centro do assentamento, segundo Pesquisa de Equipamentos, Programas e 

Serviços. Considerar todos os tipos de instituições: Primeiro, Segundo e Terceiro Setores. 

Considerar os dados sobre o tema levantados na Pesquisa Socieconômica e Organizativa e na 

Pesquisa Qualitativa. 

Para os equipamentos pesquisados, apresentar, no mínimo, as seguintes informações obtidas por 

meio das entrevistas com os gestores: 

- Especialidades médicas oferecidas; 

- Projetos desenvolvidos ou previstos (grupos, comissões, programas); 

- Quantitativo de atendimentos; 

- Relação da comunidade com a instituição; 

- Principais demandas x capacidade de atendimento; 

- Área de abrangência de cada equipamento; 

- Dados de saúde da comunidade (taxas de natalidade, mortalidade, principais doenças, causa 

mortis); 

- Problemas x potencialidades; 

- Elaborar Quadro Sintético do Equipamento, com as informações abaixo: 

- Endereço; 

- Telefone; 

- E-mail; 

- Responsável; 

- Principais bairros atendidos; 
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- Distância aproximada em relação ao centro do assentamento, descrevendo, inclusive, o 

itinerário (transporte público) para acesso; 

- Estrutura física (salas, consultórios, ambulatórios, farmácia, entre outros); 

- Profissionais; 

- Programas / projetos ou atividades desenvolvidos (inclusive em outros equipamentos). 

Relatar a percepção dos moradores com relação aos serviços de saúde. Essa informação é 

proveniente da Pesquisa Qualitativa e da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa (Tabela – Serviços que 

atendam à comunidade; e Gráfico – Avaliação dos serviços utilizados). 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

c. Educação 

Apresentação sucinta de informações gerais sobre a organização dos serviços públicos de educação 

na região. 

Relacionar os equipamentos de educação que atendem à comunidade, apresentar sua localização e 

distância em relação ao centro do assentamento, itinerário do transporte público, segundo Pesquisa de 

Equipamentos, Programas e Serviços. Considerar todos os tipos de instituições (Primeiro, Segundo e 

Terceiro Setores). 

Considerar os dados levantados sobre o tema na Pesquisa Socioeconômica e Organizativa e na 

Pesquisa Qualitativa. 

Para os equipamentos relacionados, apresentar as seguintes informações obtidas por meio das 

entrevistas com os gestores: 

- Cursos/séries oferecidos; 

- Estrutura física da instituição (quadras, laboratórios, bibliotecas, etc.); 

- Capacidade de atendimento x demanda; 

- Percentual de moradores do assentamento na clientela da escola; 
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- Relação comunidade/escola; 

- Programas / projetos desenvolvidos ou previstos para a área; 

- Problemas x potencialidades; 

- Área de abrangência. 

- Elaborar Quadro Sintético dos Equipamentos, com as informações abaixo: 

- Nome da unidade; 

- Endereço; 

- Telefone; 

- E-mail; 

- Responsável; 

- Níveis de ensino ofertado; 

- Principais bairros atendidos; 

- Distância média em relação ao assentamento (inclusive com itinerário do transporte 

público); 

- Estrutura física; 

- Total de alunos matriculados; 

- Total de alunos do assentamento; 

- Taxa de evasão; 

- Relação oferta de vagas x demanda; 

- Programas/projetos ou atividades desenvolvidos (inclusive os ofertados em outros 

equipamentos). 

Informar sobre previsão de futura instalação de equipamentos ou disponibilidade de serviços de 

educação, segundo Secretaria Municipal de Educação e/ou órgão municipal regional de Educação. 
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Relatar a percepção dos moradores com relação aos serviços de educação. Essa informação é 

proveniente da Pesquisa Qualitativa e da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa (Tabela – Serviços que 

atendam à comunidade; e Gráfico – Avaliação dos serviços utilizados). 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

d. Esporte, Lazer e Cultura 

Apresentar informações sobre projetos / programas, serviços e equipamentos existentes na regional, 

avaliando o alcance sobre a comunidade do assentamento. Identificar também grupos culturais ou 

esportivos existentes, feiras, campeonatos, eventos. Dimensionar problemas, carências e potencialidades. 

Relacionar os equipamentos que atendem à comunidade, apresentando suas características, 

localização e distância em relação ao centro do assentamento e itinerário do transporte público, segundo 

Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços. Considerar todos os tipos de instituições (Primeiro, 

Segundo e Terceiro Setores). 

Considerar os dados sobre o tema levantados na Pesquisa Socioeconômica e Organizativa e na 

Pesquisa Qualitativa. 

Apresentar as seguintes informações, obtidas junto aos responsáveis pelos serviços: 

- Nome do Programa/Projeto/Equipamento; 

- Contato do responsável (incluindo telefone e e-mail); 

- Local de Funcionamento; 

- Horários; 

- Público Alvo e Número de Participantes; 

- Atividades desenvolvidas; 

- Problemas x Potencialidades. 

Informar sobre previsão de futura instalação de equipamentos ou disponibilidade de serviços de 

esporte, lazer e cultura, segundo informações da PBH, em especial da Regional onde se localiza o 

assentamento. 
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Relatar a percepção dos moradores com relação aos serviços de Lazer. Essa informação é 

proveniente da Pesquisa Qualitativa e da Pesquisa Socieconômica e Organizativa (Tabela – Serviços que 

atendam à comunidade; e Gráfico – Avaliação dos serviços utilizados). 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

e. Políticas Sociais 

Apresentação sucinta de informações gerais sobre a organização das políticas sociais às quais os 

moradores podem ter acesso. 

Relacionar os equipamentos que atendem à comunidade, apresentando sua localização e distância 

em relação ao centro do assentamento e itinerário do transporte público, segundo Pesquisa de 

Equipamentos, Programas e Serviços. Considerar todos os tipos de instituições (Primeiro, Segundo e 

Terceiro Setores). 

Considerar os dados levantados sobre o tema na Pesquisa Socioeconômica e Organizativa e na 

Pesquisa Qualitativa. 

Para os equipamentos relacionados, apresentar as seguintes informações obtidas por meio das 

entrevistas com os gestores: 

- Programas / Projetos / Serviços oferecidos; 

- Estrutura física; 

- Capacidade de atendimento x demanda; 

- Percentual de moradores do assentamento na clientela do equipamento; 

- Relação com a comunidade; 

- Outros serviços previstos para a área (segundo Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e/ ou Gerência Regional de Políticas Sociais); 

- Problemas x potencialidades; 

- Área de abrangência. 
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- Elaborar Quadro Sintético dos Equipamentos, com as informações abaixo: 

- Nome da unidade; 

- Endereço; 

- Telefone; 

- E-mail; 

- Responsável; 

- Atividades, serviços, programas, projetos oferecidos; 

- Horários e dias de funcionamento;  

- Principais bairros atendidos; 

- Distância média em relação ao centro do assentamento e itinerário do transporte; 

- Estrutura física; 

- Total de atendimentos; 

- Total de atendimentos de moradores do assentamento; 

- Relação oferta de vagas x demanda. 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

f. Segurança 

Apresentar informações sobre equipamentos existentes e serviços prestados, avaliando o alcance 

sobre a comunidade. 

Para os equipamentos relacionados, apresentar as seguintes informações obtidas por meio de 

entrevistas com os gestores: 

- Efetivo de policiais; 

- Serviços/ações realizados no assentamento; 

- Área de abrangência; 
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- Existência de relacionamento com a comunidade ou lideranças; 

- Programas ou projetos oferecidos, com suas características; 

- Ocorrências mais frequentes; 

- Participação social e Consep (Conselho Comunitário de Segurança Pública); 

- Problemas x potencialidades. 

Informar sobre previsão de futura instalação de equipamentos ou disponibilidade de serviços de 

segurança, segundo informações obtidas junto a gestores ou responsáveis pelos serviços. 

Relatar a percepção dos moradores com relação aos serviços de segurança pública. Essa informação 

é proveniente da Pesquisa Qualitativa e da Pesquisa Socieconômica e Organizativa (Tabela – Serviços que 

atendam à comunidade; e Gráfico – Avaliação dos serviços utilizados). 

Tratar da sensação de segurança dos moradores da comunidade e a frequência de crimes / atos 

infracionais. Essa informação é proveniente da Pesquisa Socieconômica e Organizativa (Tabela– Sensação 

de segurança da comunidade; e Tabela – Frequência com que a população presencia ou ouve falar de 

crimes violentos na comunidade). 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

g. Perfil e Inserção Econômica 

Neste tópico, apresentar as informações obtidas a respeito da oferta e da demanda de equipamentos, 

programas e serviços relacionados ao Desenvolvimento local, Inclusão produtiva, Cooperativismo, Oferta de 

vagas de trabalho e Qualificação profissional. 

Devem ser apresentados os mapeamentos das demandas do mercado do trabalho e dos setores 

econômicos mais dinâmicos da região, conforme Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços. 

Considerar também as potencialidades econômicas da área estudada, assim como as fragilidades 

existentes na oferta de comércio e serviços na redondeza. Esses levantamentos têm por objetivo indicar 

onde é possível procurar vagas de trabalho e quais são as atividades econômicas com potencial de 

exploração na localidade. 
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Os serviços de Inserção Econômica devem ser relacionados com as oportunidades existentes e/ou 

com os interesses e habilidades encontrados entre os moradores locais. A Pesquisa Socioeconômica e 

Organizativa traz informações para essa parte do texto, em especial sobre as profissões dos entrevistados, 

a escolaridade, a situação no emprego e o interesse em cursos profissionalizantes. Já a Pesquisa 

Qualitativa indica a existência de habilidades ocupacionais, grupos produtivos, etc.  

Devem ser considerados os equipamentos, programas e serviços de todos os tipos de instituições 

(Primeiro, Segundo e Terceiro Setores). 

Apresentar os tipos de programas, projetos e serviços existentes, as instituições responsáveis, o 

público alvo, os critérios de acesso, os locais, endereços, periodicidade, vagas e demais dados sobre o 

funcionamento. 

A seção pode ser organizada por serviço (programa ou projeto) ou por equipamentos/instituições. 

Caso organizada por serviço, descrever cada um dos existentes; se organizada por equipamento/instituição, 

falar de todos os serviços, projetos e programas realizados pelos respectivos equipamentos/instituições. 

Sempre associar os serviços com as potencialidades locais. 

Concluir esse item com uma síntese sobre a relação entre a oferta e a demanda de serviços e 

programas nessa área, indicando se os equipamentos, programas e serviços atendem adequadamente à 

demanda existente.  

h. Transporte 

Esse tópico já é abordado no Diagnóstico Urbanístico, devendo a informação relativa à satisfação dos 

moradores com a oferta do serviço ser repassada e discutida com o arquiteto e urbanista, para que seja 

acrescentada aos estudos por ele já realizados. 

Essa informação é proveniente da Pesquisa Qualitativa e da Pesquisa Socioeconômica e 

Organizativa (Tabela – Serviços que atendam à comunidade; e Gráfico – Avaliação dos serviços utilizados). 

 

O conteúdo desse texto deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Oferta e Demanda de Serviços e Programas 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 144/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

1.33. TEXTO - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

O Texto Organização Comunitária analisa o nível de organização e participação social dos moradores 

da área de estudo, por meio da relação da comunidade com as instituições, grupos, associações ou outras 

entidades de organização social atuantes no local, no passado e no presente. As fontes de informação 

utilizadas neste texto são diversas: Pesquisa Socioeconômica e Organizativa; Pesquisa Qualitativa; 

Pesquisa de Equipamentos, Programas e Serviços; reuniões com o Grupo de Referência e conversas 

informais com os moradores.  

A premissa básica do trabalho é a de que a Organização Comunitária tem relação direta com a 

capacidade local de mobilização social e de alcance de conquistas coletivas. Dado que o Orçamento 

Participativo é um dos métodos de captação de recursos para melhorias urbanísticas em assentamentos de 

interesse social em Belo Horizonte, a capacidade de organização dos moradores tem grande relevância 

nesse processo. 

Objetivos do Texto 

Um dos objetivos deste texto é mensurar o trabalho de organizações sociais para eventuais 

conquistas coletivas já ocorridas ou em processo no assentamento, bem como as condições de seu 

funcionamento no momento atual e o potencial existente para a continuidade da mobilização local e alcance 

de melhorias. É importante levantar e analisar a participação de lideranças e/ou moradores em instâncias 

consultivas e/ou deliberativas e representativas das diversas políticas setoriais.  

Também é relevante apresentar informações sobre o histórico de conquistas comunitárias - tanto no 

Orçamento Participativo quanto em outros meios - como instalação de equipamentos e oferta de serviços 

públicos, mudança no itinerário de ônibus, melhorias pontuais no assentamento, entre outras. 

Também é necessário apresentar as pessoas, moradores ou não, que exercem o papel de lideranças 

no assentamento. Estas, quando reconhecidas e legitimadas, representam atores relevantes para o 

processo de organização social, sendo ou não participantes de organizações comunitárias. Sua legitimidade 

e aceitação melhoram a atuação do poder público no local, que pode contar com tais referências para 

qualificar sua inserção e interação com os moradores do assentamento. 

Por fim, devem ser avaliados eventuais conflitos existentes na área de estudo, de qualquer natureza. 

É importante levantar a correlação de forças internas e externas, identificando conflitos e divergências entre 

grupos, lideranças e moradores do assentamento, ou entre o assentamento e seu entorno. Esses conflitos 
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podem ter fundamento em diversas situações, como tempo de convivência e vizinhança, disputas 

fundiárias, divergências de natureza política ou religiosa, entre outras.  

Estrutura do Texto: 

a. Histórico de conquistas e de participação comunitária 

Identificar as conquistas coletivas, no passado e no presente. 

b. Lideranças e entidades 

Identificar as lideranças comunitárias, grupos organizados diversos, organizações governamentais ou 

não governamentais com atuação direta ou indireta no assentamento, no passado e no presente, bem como 

analisar seu papel na comunidade. Tratar também da participação em instâncias deliberativas e/ou 

consultivas.  

Ilustrar a análise com tabelas obtidas a partir da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa: 

- Percentual da população que conhece a existência de lideranças no assentamento 

- Percentual de lideranças citadas pelos entrevistados 

- Conhecimento e participação em organizações comunitárias 

c. Nível de informação a respeito de Programas, Projetos, Serviços e atividades oferecidas ao 

Assentamento;  

Analisar o grau de conhecimento dos moradores com relação à oferta de serviços, projetos e 

programas existentes. O texto deste item deve estabelecer correlação com tabelas e/ou gráficos 

disponibilizados no texto “Oferta e Demanda de Serviços e Programas”, podendo as análises constarem 

apenas referências a esses dados.  

d. Coesão social e conflitos de lideranças e/ou de interesses 

Explicitar as situações de conflito existentes, os atores envolvidos, os motivos de conflito e seu 

impacto na organização comunitária em geral. 

Ilustrar a análise com tabelas e gráficos obtidos a partir da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa: 

- Frequência com que a população fala pessoalmente ou faz/recebe visitas de moradores da 

vizinhança. 
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- Frequência com que há troca de gentilezas e/ou favores entre os vizinhos  

- Relação de confiança na vizinhança  

As três frequências anteriores devem ser analisadas de modo a se deixar claro em que medida existe 

confiança entre os moradores. Maior confiança e relações mais intensas entre moradores indicam a 

existência de maior capital social na comunidade. Tem-se que, à medida que os moradores confiam uns 

nos outros, há maior possibilidade de adesão a demandas coletivas e maior confiança em lideranças que 

possam emergir. 

e. Satisfação com o Assentamento;  

Analisar o nível de satisfação dos moradores com relação ao assentamento com base nas 

informações da Pesquisa Qualitativa e com os dados da Pesquisa Socioeconômica e Organizativa, 

ilustrando com as seguintes tabelas: 

- Opinião sobre viver na comunidade 

- Características positivas relacionadas à vida no assentamento 

- Características negativas relacionadas à vida no assentamento 

f. Síntese 

Apresentar análise global da organização social e do potencial de mobilização em vista à conquista de 

melhorias. 

 

O conteúdo desse texto deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Organização Comunitária.  

1.34. TEXTO – DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E ORGANIZATIVO (SÍNTESE) 

A síntese é o texto que contém uma análise sucinta de todos os aspectos socioeconômicos e 

organizativos tratados nos itens anteriores, a saber: 

- Histórico de Formação, Lutas, Conquistas e Lideranças; 
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- Caracterização Socioeconômica; 

- Oferta e Demanda de Serviços e Programas; 

- Organização Comunitária. 

Tal análise crítica deve elencar os pontos mais importantes e estratégicos para o desenvolvimento do 

PGE/ PRU e para a superação dos problemas sociais observados na área de estudo, assim como para o 

desenvolvimento das potencialidades identificadas. 

Objetivo 

Seu objetivo é fornecer, de forma clara e objetiva, uma síntese dos principais problemas e 

potencialidades do assentamento estudado. Tal síntese, em conexão com os demais diagnósticos do PGE / 

PRU, também servirá de subsídio para a elaboração do Diagnóstico Integrado e das Propostas de 

Intervenção.  

Estrutura do texto 

O texto da síntese do Diagnóstico deve apresentar, dentre outras informações, as demandas citadas 

pela comunidade e identificadas pela equipe ao longo da etapa de levantamentos de dados, a partir da 

análise das informações coletadas nas pesquisas e nas reuniões do Grupo de Referência. Deve ser 

resultado de uma análise crítica e de correlações que evidenciem se as demandas levantadas realmente 

procedem, ou seja, se são, de fato, demandas que contribuirão para a melhoria e desenvolvimento da área 

de estudo, se são necessidades coletivas e não individuais, se são viáveis, e quais as possibilidades de 

serem encaminhadas e atendidas pelas entidades e órgãos competentes. Destaca-se para tal, a 

importância de, no ato de elaboração da síntese, criar um texto que englobe os principais aspectos dos 

textos anteriores que servirão para embasar a etapa de propostas. 

A síntese deve conter:  

- Identificação da natureza e da magnitude das necessidades e dos problemas socioeconômicos 

existentes, suas correlações e respectiva hierarquização; 

- Identificação dos principais problemas e demandas do assentamento, assim como de seus 

pontos positivos; 

- Análise do nível de satisfação dos moradores com o assentamento; 
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- Nível de organização e participação comunitárias; 

- Indicação das fragilidades e das potencialidades da comunidade para a implantação do PGE ou 

do PRU, a fim de subsidiar as propostas a serem formuladas pela equipe multidisciplinar. 

 

O conteúdo desse texto deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo (síntese).  

ASPECTOS JURÍDICO-LEGAIS  

1.35 MAPA LD - SOBREPOSIÇÃO DE CPS E PLS.   

Esse mapa servirá de base para as pesquisas de posse e propriedade na área estudada e é uma 

etapa para a elaboração do Mapa LD – Situação Fundiária (item 1.39). 

Deve apresentar, sobrepostos à realidade mapeada na Base Cartográfica: 

a. todos os parcelamentos, aprovados (Cadastro de Parcelamento – CP) ou não (Plantas de 

Loteamento – PL), existentes na área de estudo e em seu entorno imediato. 

Observações: 

- as Plantas de Loteamento (PL) devem ser vetorizadas no AutoCAD; 

- as sobreposições devem ser feitas pelo Engenheiro Agrimensor; 

- no caso de grandes distorções, a Fiscalização deve ser procurada antes da entrega do 

serviço. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da sobreposição dos CPs e PLs. 
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Esse mapa deve ser apresentado somente à Fiscalização. Seu conteúdo será apresentado à 

comunidade juntamente com as informações de propriedade por meio do Mapa LD – Situação Fundiária. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Sobreposição de CPs e PLs  

1.36 PESQUISA DE DOCUMENTAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE 

Essa pesquisa deverá ser realizada junto aos responsáveis pelas unidades (domicílios e 

estabelecimentos) do assentamento para subsidiar a Pesquisa Cartorária (item 1.37) e o diagnóstico da 

situação de propriedade dos terrenos. 

Objetivos da pesquisa: 

- A pesquisa em referência tem como objetivo a obtenção de dados, informações e documentos, 

mediante contato direto com os moradores do assentamento, sobre a forma de ocupação do 

imóvel, os instrumentos jurídicos utilizados para a aquisição da área, o contexto em que se deu 

a aquisição da moradia, a regularidade da propriedade no que se refere à existência de registro 

no cartório de imóveis, a regularidade do parcelamento quanto à sua aprovação no ente público 

municipal, dentre outras informações que forem importantes para a melhor compreensão da 

situação fundiária do assentamento. 

Procedimentos para a pesquisa:  

a. Preparação: 

- Deverão ser selecionados de dois a quatro domicílios/estabelecimentos por quadra do 

assentamento, de forma que estes estejam distribuídos de forma homogênea na área de 

estudo, levando-se em consideração aqueles que responderam de forma positiva na 

Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes para a existência de documentos que 

comprovem a posse ou a propriedade. 

- Na hipótese de não se alcançar o número mínimo acima referido de domicílios que 

possuam documentação, de acordo com a Pesquisa de Contagem de Domicílios e Lotes, 

deverão ser selecionados outros imóveis até se chegar ao número mínimo estabelecido. 
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- Importante que a pesquisa seja realizada inclusive naqueles domicílios que responderam 

não possuir documentos, visto que a abordagem ao morador tem como objetivo, além da 

coleta de documentos, apurar e compreender a forma de ocupação do assentamento, bem 

como obter informações que possam contribuir para a identificação da situação fundiária da 

área. 

- As unidades (selos) selecionados para a realização da pesquisa deverão ser submetidas à 

aprovação da Fiscalização. 

- Para melhor eficácia das entrevistas, sugere-se que estas sejam agendadas previamente 

por telefone com o morador. 

Eventuais dificuldades encontradas para o agendamento das entrevistas ou em outro sentido deverão 

ser imediatamente reportadas ao Coordenador Técnico e à Fiscalização da Urbel para ciência e deliberação 

sobre as providências que serão tomadas para a melhor condução dos trabalhos, inclusive sobre a 

necessidade de novo planejamento para que o objetivo seja alcançado. 

b. Equipe de pesquisa: advogado e auxiliar técnico. 

c. Abordagem e postura durante a entrevista: 

- Apresentar-se ao morador e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo e os objetivos da 

coleta de informações, munidos de material de divulgação e explicação sobre o Plano de 

Intervenção. 

- Esclarecer que o domicílio foi selecionado aleatoriamente e que a pesquisa é sigilosa, ou 

seja, ninguém terá acesso às informações de forma individual, pois os dados são tratados 

de forma agregada. 

- Portar-se de forma respeitosa e imparcial diante do morador ao longo de toda a entrevista.  

- Utilizar linguagem acessível à compreensão do morador, evitando-se, desse modo, termos 

e jargões usualmente utilizados na área jurídica. 

- Utilizar o roteiro disponibilizado pela Fiscalização, abordando de forma obrigatória os itens 

ali constantes. Entretanto, importante observar que o roteiro servirá como orientação à 

entrevista, posto que genérico e semiestruturado, de modo que questões relevantes para 
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compreender a situação fundiária do assentamento também devem ser pautadas na 

entrevista. 

- Todas as dúvidas ou problemas devem ser registrados para serem discutidos 

posteriormente com a Fiscalização.  

d. Realização da pesquisa: 

- Realizar entrevistas semiestruturadas em observância ao roteiro disponibilizado. 

- Fotografar os documentos apresentados pelos moradores, tais como contratos de compra e 

venda, escrituras e registros dos imóveis, plantas particulares não aprovadas, dentre outros 

que possam contribuir para a identificação da situação fundiária. 

- Os domicílios nos quais foi realizada a pesquisa devem ser identificados em figura a ser 

inserida no texto no Texto - Pesquisas de Posse e Propriedade (item 1.38). 

- O material levantado deverá ser organizado pelo número das unidades (selos), 

sequencialmente, e entregue à Fiscalização em meio digital. 

 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. As informações coletadas, após serem trabalhadas, 

serão apresentadas por meio do Mapa LD – Situação Fundiária (item 1.39) e dos textos que compõem esse 

diagnóstico. 

Produto a ser entregue: 

- Digitalização dos documentos coletados, com identificação do número das unidades (selo). 

- Formulários de pesquisa preenchidos em Excel ou Word e organizados por quadra e de modo 

sequencial. 

- Sistematização das informações coletadas de caráter secundário. 
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1.37. PESQUISA CARTORÁRIA 

A partir dos dados levantados na Pesquisa de Documentação de Posse/Propriedade deverá ser feita 

pesquisa de propriedade junto aos cartórios que possam ter informações sobre a área em estudo.  

Objetivos da pesquisa: 

- A pesquisa em cartório tem como objetivo a identificação do(s) proprietário(s) da área de 

estudo, onde encontra-se o assentamento.  

Critérios para a pesquisa: 

- Deverão ser pesquisadas, preferencialmente, as matrículas mencionadas ou apresentadas 

durante a Pesquisa de Documentação de Posse/Propriedade, bem como aquelas que auxiliem 

na identificação dos limites das matrículas. 

- A seleção dos imóveis a serem pesquisados, bem como a definição de outros critérios para 

pesquisa, deverá ser feita conjuntamente com a Fiscalização, a depender dos indícios de 

propriedade identificados na Pesquisa de Documentação de Posse/Propriedade. 

 

O material obtido deverá ser integrado ao Texto – Pesquisas de Posse e Propriedade (item 1.38). 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. As informações coletadas, após serem trabalhadas, 

serão apresentadas por meio do Mapa LD – Situação Fundiária (item 1.39)  e dos textos que compõem 

esse diagnóstico. 

Produtos a serem entregue: 

- Quadro contendo a relação dos imóveis pesquisados com a identificação de lote, quadra, matrícula 

e CP/PL e  sua correlação com o selo atribuído à unidade. 

- Cópia das requisições feitas aos cartórios. 

- Documentos originais fornecidos pelos cartórios 

- Digitalização dos documentos obtidos na pesquisa 
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1.38. TEXTO - PESQUISAS DE POSSE E PROPRIEDADE 

O texto deverá contemplar: 

- a descrição da metodologia utilizada nas pesquisas de Documentação de Posse e Propriedade e 

Cartorária. 

- análise das informações obtidas a partir das entrevistas com os moradores, dos documentos 

coletados naquela oportunidade e das certidões fornecidas pelos cartórios. Essa análise deverá considerar 

os parcelamentos, aprovados ou não, existentes na área de estudo e em seu entorno imediato, conforme 

sobreposições feitas no Mapa LD – Sobreposição de CPs e PLs.  

O texto será ser apresentado como Anexo no Volume de Texto da Etapa de Atualização da Base 

Cartográfica e Levantamento de Dados e Diagnóstico. 

 

O conteúdo de diagnóstico do texto, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produtos a serem entregues: 

- Texto – Pesquisa de Posse/Propriedade contendo: 

- Figura com identificação das unidades (domicílios/estabelecimentos) nos quais foi realizada 

a coleta de documentos relativos a posse e propriedade (formato A3) 

- Amostra representativa dos documentos coletados na Pesquisa de Documentação de 

Posse e Propriedade impressos 

- Documentos originais fornecidos pelos Cartórios na Pesquisa Cartorária 

- Arquivo digital com todas as fotos/digitalizações dos documentos coletados 

1.39. MAPA LD - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Esse mapa deve ser elaborado a partir do Mapa LD – Sobreposição de CPs e PLs, considerando os 

resultados das pesquisas realizadas para identificação da posse/propriedade no assentamento.  

Esse mapa deve conter: 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 156/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

a. Propriedade dos lotes/terrenos da área de estudo: a propriedade dos terrenos/lotes deve ser 

mapeada de acordo com as seguintes categorias: 

- Propriedade privada: quando comprovada por registro em cartório, atualizado, identificando-

se os proprietários e a delimitação de cada matrícula. Na impossibilidade de delimitação da 

área, a situação deverá ser apresentada à Fiscalização para avaliação e, eventualmente, 

dispensa da representação.  

- Propriedade pública: 

- Lotes/terrenos de propriedade pública do Município de Belo Horizonte;  

- Lotes/terrenos de propriedade pública do Estado de Minas Gerais ou da União; 

- Áreas de domínio público. 

- Propriedade não identificada. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão das pesquisas de posse e propriedade. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Situação fundiária 

1.40. MAPA LD - CONDICIONANTES E IMPEDIMENTOS LEGAIS 

Esse mapa deve ser elaborado considerando o conteúdo dos mapas dos diagnósticos urbanístico, 

sanitário, geológico-geotécnico e de recursos hídricos e vegetação, bem como demais situações incidentes 

que constituam barreiras à ocupação e ao parcelamento formal do assentamento. 

A partir da análise das características urbanístico-ambientais do assentamento, da legislação 

urbanística e ambiental nos níveis municipal, estadual e federal, de normas e regulamentações pertinentes 

aos aspectos encontrados na área de estudo, devem ser indicados nesse mapa os condicionantes e os 

impedimentos legais à consolidação da ocupação e ao parcelamento do solo na área do assentamento. 
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Entende-se como impedimentos e condicionantes legais as situações que: 

- Contrariam a legislação e que, portanto, impedem a ocupação de áreas vazias ou a 

consolidação de áreas ocupadas, ainda que o motivo do impedimento possa vir a ser 

modificado ou suprimido por meio de intervenções ou negociações; 

- Condicionam a consolidação da ocupação e a sua regularização à apresentação de laudos, 

estudos, pareceres ou similares. Nesses casos, são demandadas avaliações ou ações 

específicas considerando as exceções e flexibilizações previstas em lei, podendo as áreas onde 

essas situações incidem ser liberadas total ou parcialmente para a consolidação da ocupação e, 

portanto, para a regularização do parcelamento. 

Conteúdo a ser mapeado: 

a. Áreas com impedimentos ou condicionantes legais detectados na área de estudo, tais como as 

mostradas no quadro a seguir. 

Condicionante ou impedimento Observações 

Área de risco geológico alto ou muito alto 
- conteúdo proveniente do Mapa LD – Diagnóstico geológico-geotécnico 
- no caso de risco baixo ou médio, os lotes podem ser aprovados, porém 

a titulação fica condicionada à erradicação do risco através de 
intervenções (que o próprio morador pode fazer) 

Área de risco geológico baixo ou médio 

Terrenos alagadiços e/ou sujeitos a 
inundações40 

- conteúdo proveniente dos mapas LD – Diagnóstico geológico-
geotécnico e LD - Diagnóstico do sistema de drenagem 

Edificações sobre redes sanitárias 
- conteúdo proveniente dos mapas LD – Diagnóstico do sistema de 

drenagem, LD - Diagnostico do sistema de esgotamento sanitário e LD - 
Diagnóstico do sistema de abastecimento de água 

Áreas de preservação permanente (APP) 

- conteúdo proveniente do mapa LD – Diagnóstico de Recursos Hídricos 
e Vegetação (APP de recursos hídricos); nessas APPs, devem ser 
diferenciadas as áreas ocupadas e desocupadas. 

- conteúdo proveniente do mapa LD – Declividades (APPs de 
Declividades): a partir da avaliação da dimensão e relevância das áreas 
com declividade maior que 100% cuja topografia natural do terreno não 
tenha sido alterada, devem ser mapeadas as APPs de declividade. 

Áreas com declividade superior a 47% 
- conteúdo proveniente do Mapa LD – Declividades: devem ser 

consideradas apenas as áreas que não tiveram sua topografia natural 
alterada: apesar de muitas glebas originais apresentarem inclinações 
superiores a 47%, a implantação do loteamento, com a abertura de vias 

                                                      

40 As manchas provenientes da Carta de Inundações de Belo Horizonte devem ser avaliadas muito criteriosamente, uma vez que a Carta constitui um 
instrumento de macroplanejamento do município e não pode ser utilizada como fator conclusivo em relação à ocorrência ou não de inundações em 
determinado local. Deve-se considerar, assim, além da Carta, as demais informações constantes nos Diagnósticos relacionados, e quando for o caso 
indicar futuros estudos à época da implantação de intervenções e/ou da regularização. 
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e ocupação dos lotes com edificações altera grande parte da topografia 
natural, descaracterizando as UPs. 
Obs.: o Projeto de Lei 1749/15 (novo Plano Diretor) dispõe sobre a 
possibilidade de parcelamento dessas áreas. 

Faixa de segurança (domínio ou servidão) 
de linha de transmissão de energia 
elétrica, de adutoras de água, de redes de 
gás. 

- Essas informações devem ser solicitadas aos respectivos órgãos 
responsáveis: Cemig, DNIT, DER, RFFSA, Copasa, Gasmig, etc. 

Faixas de domínio e faixas não edificáveis 
de rodovias e ferrovias 

Lotes com frente exclusiva para via de 
pedestre 

- Apesar de haver o entendimento de que a Lei 9074/05 permite essa 
situação, ao permitir parâmetros diferenciados, é necessário submeter 
esses casos ao COMPUR. À época da elaboração desse produto, deve 
ser verificado junto à Fiscalização a existência de legislação mais 
recente ou de alterações no entendimento pelo município 

Obs.: no caso de aceitação de lotes com frente para vias de pedestres, 
é fundamental que isso seja abordado na definição de parâmetros 
urbanísticos para a respectiva AEIS  

Terrenos ou domicílios não atendidos por 
sistema viário 

- conteúdo proveniente do Mapa LD – Características Físicas do 
Parcelamento 

Quadras com extensão de face maior que 
200m 

- conteúdo proveniente do Mapa LD – Características Físicas do 
Parcelamento; 

- O mapeamento desse conteúdo não é obrigatório, podendo ser 
dispensado pela Fiscalização nos casos em que resulte em um excesso 
de informações no mapa, dificultando sua leitura, uma vez que já são 
situações aceitas pelo COMPUR no caso de Regularização Fundiária 
realizada pelo município (Deliberação DB/COMPUR 01/2007). 

Lotes com área menor que 125 m² 
Lotes com frente menor que 5m 
Lotes com relação entre profundidade e 
testada superior a 5 

 

Todos os impedimentos e condicionantes encontrados no assentamento, além de mapeados, devem 

ser abordados e problematizados, por meio de textos explicativos inseridos formato, considerando inclusive 

a forma como o município interpreta e aplica os dispositivos legais. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma da informação mais recente dentre as datas dos 

mapas citados ou das informações relativas às faixas de domínio ou servidão. 

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD – Condicionantes e Impedimentos Legais 
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1.41. TEXTO - DIAGNÓSTICO JURÍDICO-LEGAL 

Esse texto deverá ser elaborado considerando o conteúdo das Pesquisas de Documentação de 

Posse/Propriedade e Cartorária, do Texto Pesquisa de Posse/Propriedade, do Mapa LD – Situação 

Fundiária e do Mapa LD – Condicionantes e Impedimentos Legais e de outros aspectos abaixo 

relacionados. 

Deve ser elaborado em linguagem clara, objetiva e acessível, de forma a facilitar a compreensão tanto 

pelos técnicos de outras áreas quanto pelos moradores do assentamento. 

Com o propósito de viabilizar a regularização fundiária do assentamento, é necessário analisar a 

situação da propriedade legal do solo urbano, incluindo abordagem sobre o processo de ocupação, 

considerando se a ocupação se deu espontaneamente ou se seguiu alguma planta de parcelamento, ainda 

que não aprovada,  se houve parcelamento da área, se houve comercialização de “lotes” a partir de plantas 

existentes, aprovadas ou não, dentre outros.  

Assim, deverá contemplar as seguintes informações: 

- informar sobre a existência de planta particular na área, que eventualmente tenha orientado a 

ocupação, bem como esclarecer sobre a existência de atuação de loteador clandestino ou imobiliária no 

local. 

- análise do parcelamento do solo, informando sobre a existência de parcelamento aprovado ou não 

na área de estudo e em seu entorno imediato, conforme sobreposições feitas no Mapa LD – Situação 

Fundiária. 

- esclarecer o contexto em que tais CPs foram aprovados e se tais foram levados a registro pelo 

proprietário, bem como informar se a aprovação se deu por iniciativa do Município e o respectivo 

fundamento legal para tal.  Se necessário deverão ser requeridas maiores informações no órgão municipal 

responsável pelo parcelamento do solo, sendo, atualmente, a Subsecretaria de Regularização – SUREG da 

Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU. 

- identificação de áreas públicas e das privadas, destacando-se aquelas onde há ocupação e as de 

uso público. Essa identificação de áreas públicas e privadas visa orientar a adoção de instrumentos de 

regularização aplicáveis a cada caso. 
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- identificação do zoneamento da área de estudo, com a descrição de suas principais características e 

peculiaridades relativas àquele território. 

- descrever as condicionantes e os impedimentos identificados no diagnóstico dos Aspectos Físicos-

Ambientais e no Mapa LD – Condicionantes e Impedimentos Legais para a regularização de forma geral, 

visto que até o momento não há proposta para aplicação de instrumento de regularização específico. 

Importante, inclusive, apontar quais as legislações impedem a regularização e as flexibilidades e 

excepcionalidades que permitem futura regularização, apontando, desse modo, as possibilidades de 

superação dessas limitações. 

- informar a existência de ações judiciais que envolvam a área de estudo, tanto no aspecto coletivo 

quanto individualmente em relação a lotes ou porções de áreas do assentamento. A pesquisa de ações 

judiciais deverá ser realizada no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, 1º e 2º grau, nos 

processos físicos e no sistema eletrônico (PJE), por meio de consulta com os dados pessoais dos 

proprietários e/ou loteadores, e o seu resultado deverá ser apresentado com a identificação do número do 

processo e o seu objeto, relacionando-o com lote, quadra, CP, mesmo que de forma exemplificativa, no 

caso de a consulta apresentar resultados expressivos. 

- com as informações obtidas na pesquisa supra, aferir a existência de conflito fundiário no 

assentamento, compreendido este conceito como a existência em potencial de conflito entre posse e 

propriedade sob o ponto de vista do direito coletivo, salientado que a existência de ações de usucapião são 

indicativo de conflito fundiário. 

- pontuar eventuais impactos das demandas judiciais existentes na atual situação fundiária e na 

análise sobre a possibilidade de regularização do loteamento. 

- análise acerca da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU dos imóveis do 

assentamento, e, em caso positivo, apontar em que situação se deu a criação dos índices cadastrais (por 

demanda dos moradores ou a partir de requerimento do proprietário). Se necessário deverão ser requeridas 

maiores informações no órgão municipal responsável pela cobrança do imposto, sendo, atualmente, a 

Secretaria Municipal de Fazenda – SMFA. 

- identificação de áreas que são objeto de servidão para as concessionárias de serviço público com 

esclarecimentos referentes aos impedimentos à ocupação, caso houver. 
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PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

A partir da análise das informações supra, deve-se indicar de forma sucinta os elementos limitadores 

e aspectos impeditivos à regularização do domínio da terra na área do assentamento, bem como vislumbrar 

as medidas passíveis de serem adotadas para que a regularização seja viabilizada. 

Por fim, esse texto deverá abordar a situação jurídico-legal do assentamento, considerando a situação 

atual e os caminhos e desafios para a regularização. 

O documento impresso deverá conter uma amostra das ações judiciais pesquisadas e relacionadas 

ao território e de outros documentos pertinentes à contextualização da situação fundiária do assentamento. 

 

O conteúdo de diagnóstico do texto, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Diagnóstico Jurídico-legal. 

DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

1.42. MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 1: ACESSIBILIDADE A EQUIPAMENTOS, 

PROGRAMAS E SERVIÇOS 

Para a elaboração desse mapa, devem ser cruzadas as informações levantadas e avaliadas nos itens 

anteriores, particularmente nos itens Inserção Urbana do Assentamento, Empreendimentos 

Governamentais, Diagnóstico Urbanístico, texto Oferta e Demanda de Serviços e Programas e o texto 

Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo (Síntese). 

A escala a ser utilizada deve ser aquela capaz de contemplar a área onde se inserem as principais 

referências cotidianas para a comunidade residente, mantendo-se, porém, o mesmo formato utilizado para 

os demais mapas. 

Esse mapa deve conter: 

a. Equipamentos Coletivos públicos e privados;  

b. Espaços de Convívio e Sociabilidade; 
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c. Centros e Centralidades; 

d. Barreiras que dificultem o acesso a equipamentos e serviços utilizados pelos moradores do 

assentamento; 

e. Linhas de transporte, itinerários e Pontos de Embarque e Desembarque (PED); 

f. Textos explicativos e sucintos, indicados por linhas de chamada, quanto às condições de 

acessibilidade da população do assentamento estudado aos equipamentos coletivos, espaços 

de convívio e sociabilidade, centros e centralidades; 

g. Textos explicativos e sucintos quanto às carências de oferta de equipamentos, programas e 

serviços. 

A fim de melhor representar as condições de acessibilidade aos equipamentos, programas e serviços, 

devem ser incluídos nesse mapa ilustrações/fotos/esquemas das situações verificadas. 

Esse mapa deve ser autoexplicativo e propiciar a compreensão da situação analisada sem a 

necessidade da leitura do texto do Diagnóstico Integrado (item 1.45), a ser consultado, a princípio, apenas 

para um detalhamento de determinada situação, quando for o caso.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão do diagnóstico, após as discussões feitas com a 

comunidade. 

O mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue:  

- Mapa LD - Diagnóstico Integrado 1: Acessibilidade a Equipamentos, Programas e Serviços 

1.43. MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 2: PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

SOCIOTERRITORIAIS 

Para a elaboração desse mapa, devem ser cruzadas as informações levantadas e avaliadas nos itens 

anteriores, particularmente nos itens Inserção Urbana do Assentamento, Empreendimentos 
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Governamentais, Descrição Geomorfológica do Sítio, Aspectos Físico-ambientais, texto Diagnóstico 

Socioeconômico e Organizativo (Síntese) e Mapa de Condicionantes e Impedimentos Legais. 

O mapa deverá representar as situações levantadas no assentamento que possam ser entendidas 

como problemas ou potencialidades.  

O conteúdo apresentado a seguir é uma amostra de situações a serem mapeadas, podendo tanto o 

conteúdo quanto a forma de representação variar (cores, hachuras, blocos, layers), visando destacar 

situações mais relevantes, incluir novos elementos, dar maior legibilidade ao mapa, etc.: 

- Principais acessos de veículos e pedestres ao assentamento; 

- Áreas de difícil acesso; 

- Vias com largura inadequada; 

- Inexistência/ deficiência de pavimentação; 

- Inexistência/ deficiência de iluminação pública; 

- Áreas subutilizadas; 

- Áreas com más condições de ventilação e/ou iluminação natural; 

- Áreas nas quais há necessidade de implantação/adequação dos sistemas de drenagem, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo; 

- Áreas de inundação; 

- Áreas onde não se indica a consolidação da ocupação; 

- Locais com potencial para implantação de via para melhorar a articulação viária; 

- Áreas com potencial para melhorias viárias; 

- Áreas com potencial para adensamento; 

- Área com potencial para indução de centralidades; 

- Áreas com potencial para implantação de equipamentos coletivos; 

- Áreas com potencial para implantação de espaços de convívio e lazer; 

- Áreas com potencial para mirante; 
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- Áreas com potencial para áreas verdes; 

- Áreas com potencial para consolidação por meio de intervenção geotécnica; 

- Intervenções previstas no âmbito da PBH (VIURBS/manchas de Projetos viários prioritários, 

DRENURBS, entre outros). 

A fim de melhor representar os problemas e potencialidades socioterritoriais do assentamento, devem 

ser incluídos nesse mapa ilustrações/fotos/esquemas das situações verificadas.  

Além de indicar as situações relacionadas acima, o mapa deverá esclarecer, por meio de textos 

explicativos e sucintos indicados por linhas de chamada, o mapeamento feito, de forma a permitir o melhor 

entendimento possível das informações. No caso de indicação de potenciais e de não indicação de 

consolidação, esses textos deverão justificar o mapeamento realizado. 

Esse mapa deve ser autoexplicativo e propiciar a compreensão da situação analisada sem a 

necessidade da leitura do Texto Diagnóstico Integrado (item 1.45), a ser consultado, a princípio, apenas 

para um detalhamento de determinada situação, quando for o caso.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão do diagnóstico, após as discussões feitas com a 

comunidade. 

O mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Diagnóstico Integrado 2: Problemas e Potencialidades Socioterritoriais 

1.44. MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 3: POSSIBILIDADES E DESAFIOS À 

REGULARIZAÇÃO 

Para a elaboração desse mapa, devem ser cruzadas as informações anteriores, particularmente do 

mapa Diagnóstico Integrado 2: Problemas e Potencialidades Socioterritoriais, que deve ser feito 

simultaneamente, e do Diagnóstico Jurídico-legal. 
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Esse mapa deverá conter: 

a. A classificação das áreas do assentamento de acordo com a possibilidade ou não de 

regularização do parcelamento: 

- Áreas regularizáveis: são aquelas que podem ser liberadas imediatamente para 

regularização fundiária e que não necessitam de intervenções ou que necessitam de 

intervenções muito pontuais, sem impacto na configuração espacial do assentamento. 

- Áreas regularizáveis sob condições ou com necessidade de intervenções: são áreas com 

condicionantes ou impedimentos legais que podem vir a ser superados ou que necessitam 

de avaliações ou laudos específicos e, eventualmente, de intervenções para que possam 

ser regularizadas, tais como:  

- Áreas de risco geológico-geotécnico alto ou, eventualmente, muito alto nas quais 

intervenções para erradicação do risco se mostrem viáveis;  

- Áreas de risco geológico-geotécnico baixo ou médio; 

- Áreas ocupadas, localizadas em APP, avaliadas como passíveis de consolidação;  

- Área com edificações sobre redes sanitárias que possam ser remanejadas;  

- Áreas de faixa de segurança (domínio ou servidão) de linhas de alta tensão, caso haja 

acordo formal com a CEMIG para relocação da linha ou para que ela se torne 

subterrânea;  

- Áreas acessadas exclusivamente por vias de pedestres. 

- Áreas não regularizáveis: são aquelas que não podem ser regularizadas em função de 

impedimentos legais que não podem ser eliminados, como por exemplo: 

- Áreas de faixa de segurança (domínio ou servidão) de linha de alta tensão, quando não 

houver perspectiva/acordo para relocação da linha; 

- Áreas de risco alto ou muito alto nas quais intervenções para erradicação do risco não 

se mostrem viáveis. 

b. O limite diagnosticado do assentamento, caso o limite zoneamento de interesse social não 

corresponda ao limite efetivo do assentamento identificado durante os diagnósticos. 
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c. Texto inserido no formato com conclusão sobre a adequação ou inadequação do zoneamento 

da área e, caso esse seja considerado inadequado, a indicação do zoneamento de interesse 

social mais adequado considerando a legislação urbanística vigente. 

A fim de melhor representar as possibilidades e desafios à regularização do assentamento, devem ser 

incluídos nesse mapa textos explicativos e sucintos indicados por linhas de chamada, bem como 

ilustrações/fotos/esquemas, com o objetivo de esclarecer os motivos que levaram a cada classificação. 

Esse mapa deve ser autoexplicativo e propiciar a compreensão da situação analisada sem a 

necessidade da leitura do Texto Diagnóstico Integrado (item 1.45), a ser consultado, a princípio, apenas 

para um detalhamento de determinadas situações, quando for o caso. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão do diagnóstico, após as discussões feitas com a 

comunidade. 

O mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa LD - Diagnóstico Integrado 3: Possibilidades e Desafios à Regularização 

1.45. TEXTO - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

Esse texto deve ser complementar aos mapas Diagnóstico Integrado 1: Acessibilidade a 

Equipamentos, Programas e Serviços, Diagnóstico Integrado 2: Problemas e Potencialidades 

Socioterritoriais e Diagnóstico Integrado 3: Possibilidades e Desafios à Regularização, visando consolidar e 

integrar os estudos anteriores, bem como subsidiar a etapa seguinte, de Propostas de Intervenção. 

O texto deve ser dividido em três partes e deverá conter: 

a. A primeira parte do texto deve apresentar e complementar, de forma objetiva e sucinta, o 

conteúdo dos mapas Diagnóstico Integrado 1: Acessibilidade a Equipamentos, Programas e 

Serviços e Diagnóstico Integrado 2: Problemas e Potencialidades Socioterritoriais, de forma a 

possibilitar uma caracterização geral do assentamento, incluindo os processos históricos de sua 
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formação e consolidação. É importante que sejam apresentadas, objetivamente, as 

características socioeconômicas e organizativas, físico-ambientais e jurídico-legais que 

fundamentem a classificação da área como AEIS-2 ou que levem ao entendimento de que a 

área ou parte dela deva receber outra classificação.  

b. A segunda parte deverá apresentar e complementar, também de forma objetiva e sucinta, as 

informações contidas no Mapa LD - Diagnóstico Integrado 3: Possibilidades e Desafios à 

Regularização. Nessa parte do texto, deve ser justificado, ainda, o limite diagnosticado do 

assentamento e as conclusões sobre a adequação ou não do zoneamento da área, remetendo-

se ao Mapa LD - Diagnóstico Integrado 3: Possibilidades e Desafios à Regularização. 

c. Na terceira parte, deverão ser indicadas as diretrizes preliminares para intervenção no 

assentamento, considerando os aspectos estudados, sempre de maneira integrada. Diretrizes 

relativas a intervenções físicas deverão considerar apenas a solução de problemas 

fundamentais, de forma a viabilizar a regularização urbanística e jurídica do assentamento. 

Demais diretrizes deverão ser abordadas como potencialidades, uma vez que dependerão das 

discussões a serem realizadas na etapa seguinte, de Propostas de Intervenções, e de decisões 

a serem tomadas pela comunidade. 

É importante que esse texto, juntamente com os três mapas elaborados no Diagnóstico Integrado, 

possibilite uma compreensão global do assentamento, de forma a dispensar a necessidade de leitura do 

documento completo da etapa de Levantamento de Dados e Diagnóstico por aqueles que não precisam de 

se aprofundar no conhecimento da área. 

Recomenda-se que figuras, fotos, gráficos, esquemas e tabelas sejam inseridos no texto apenas se 

necessário e caso não tenha sido possível representar a situação em mapa, já que se busca um texto 

sucinto e complementar aos mapas.  

O conteúdo de diagnóstico do texto, no que extrapole os mapas, deve ser apresentado, discutido e 

validado pela comunidade. 

 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Diagnóstico Integrado  
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2. ETAPA 2 - PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

Essa etapa se inicia com a construção de Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais, 

juntamente com os habitantes locais, e para subsidiar esse trabalho são realizados levantamentos 

complementares, a saber: Pesquisa de Padrão Construtivo de unidades localizadas em áreas não 

consolidáveis ou com expectativa de indicação de remoções decorrente de intervenções a serem propostas 

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral em áreas não levantadas na Etapa 1 e onde este se mostre 

necessário para a elaboração das propostas. 

  As Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais visam oferecer à comunidade local 

diferentes opções de intervenções urbanístico-ambientais, para que ela possa escolher aquela considerada 

mais adequada, tendo em vista o conjunto de vantagens e desvantagens inerentes a cada uma delas. 

Somente a partir da aprovação de uma das alternativas pela comunidade do assentamento estudado 

é que os serviços previstos da fase seguinte, de Desenvolvimento e Detalhamento das Propostas, poderão 

ser realizados, exceto as Propostas Socioeconômicas e Organizativas que, por serem bastante 

independentes das definições relativas ao desenho do território do assentamento, poderão ser iniciadas 

paralelamente às discussões das Alternativas de Intervenções. 

A partir do desenvolvimento e detalhamento das propostas, passa-se à última fase dessa etapa, de 

Estimativa de Custos e Hierarquização das Intervenções. 

2.1. PESQUISA DE PADRÃO CONSTRUTIVO 

Essa pesquisa deve ser realizada em áreas onde há expectativa de indicação de remoções em 

função de intervenções e/ou impossibilidade de regularização e visa avaliar as características construtivas 

das unidades (domicílios ou estabelecimentos) e permitir uma estimativa de seu valor (custo do m² x área) 

para subsidiar as propostas de intervenção para o assentamento. 

Procedimentos para a pesquisa 

a. Preparação: 

- De posse do Mapa de Contagem de Domicílios, delimitar as áreas a serem pesquisadas; 

essa delimitação deve ser submetida à aprovação pela Fiscalização. 
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- De posse do formulário de pesquisa fornecido pela Fiscalização, preencher o nome do 

assentamento e da regional e providenciar as cópias necessárias. 

b. Equipe de pesquisa: dois estagiários, no mínimo, sob coordenação do arquiteto e urbanista 

responsável. 

c. Realização da pesquisa: 

- Essa pesquisa não precisa seguir uma ordem seqüencial, pois as unidades já estarão 

identificadas por um número (selo) no banco de dados 

- Deve ser preenchido um formulário para cada domicílio e, separadamente, para cada 

anexo. 

Digitação no Banco de Dados 

Os dados levantados devem ser digitados diretamente no Banco de Dados, via web, de acordo com 

as orientações repassadas pela Fiscalização. 

O cadastro dos usuários que necessitarão acessar o banco de dados, seja para consulta ou digitação, 

deverá ser solicitado à Fiscalização, informando: o nome completo, o CPF, o telefone e o e-mail para 

contato. Essa solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 15 dias. 
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Data: Coordenador: Técnico Responsável:

F M

Sim Não %

a) Elétricas e/ou Telefonia

b) Hidrossanitárias

a) Portas internas e externas

b) Janelas e basculantes

a) Internos

b) Externos

a) Internas

b) Externas

a) Concreto grosso

b) Cimentado desempenado e/ou natado

c) Cerâmica e/ou pedra

Bonificações: a) Boa ventilação interna

b) Boa iluminação interna

c) Bom aspecto do telhado

d) Bom aspecto das instalações elétricas

e) Bom aspecto das instalações sanitárias

f) Ausência de infiltrações

Nº Selo: Área do dom. (m²):

Esquadrias:

Observações gerais do padrão construtivo:

6

8

Pisos internos:

P
A

D
R

Ã
O

 C
O

N
S

T
R

U
T

IV
O

9 Vidros

10 Vaso, pia e/ou tanque com metais

Instalações:

5

PESQUISA DE PADRÃO CONSTRUTIVO
(NOME DO EMPREENDIMENTO)

Nº Quadra:

11

Revestimentos:

3

7
Pinturas:

Telhado de Cobertura

4

OBSERVAÇÕES

1 Alvenaria

2 Estrutura e/ou laje

EXISTE
ITEM ETAPAS CONSTRUTIVAS

Chefe da 
família:

Nome:
Coord. X:

Sexo: É portador(a) de necessidades especiais?

____anos Sim Não

Coord. Y:
Idade:

Figura 2 - 

Modelo de formulário da Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes 

Essa pesquisa não é apresentada à comunidade. 

Produtos a serem entregues: 
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- Formulários preenchidos (originais), de cada domicílio e de cada anexo, organizados por quadra e 

de modo sequencial. 

- Banco de Dados: Módulo do SisPH correspondente à pesquisa de Padrão Habitacional e Sanitário 

preenchido com todas as informações constantes do formulário. 

CONCEPÇÃO DAS PROPOSTAS - ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÕES 

URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 

Conforme mencionado, as Alternativas de Intervenção Urbanístico-ambientais visam oferecer aos 

habitantes locais opções de intervenções urbanístico-ambientais para o assentamento, para que eles 

possam escolher aquela considerada mais adequada, tendo em vista o conjunto de vantagens e 

desvantagens inerentes a cada uma delas. 

Para isso, prevê-se a elaboração de uma primeira alternativa que contemple todas as intervenções 

fundamentais à regularização do assentamento e a máxima consolidação da ocupação existente. Prevê-se 

também a elaboração de outras alternativas que incorporem outras propostas feitas pelos moradores e 

pelas equipes técnicas da Contratada ou da Contratante visando o atendimento de outras demandas. Em 

geral, essas outras alternativas implicam maiores custos para implantação e maiores impactos, sobretudo 

em função de maiores interferência em áreas privadas, ocasionando maior número de remoções ou de não 

regularização de lotes previstos em PL em relação à primeira alternativa. 

A primeira Alternativa deve ser feita obrigatoriamente e será denominada Alternativa A – Máxima 

consolidação da ocupação existente; demais alternativas, a serem elaboradas caso seja necessário e 

mediante prévia autorização da Fiscalização, serão denominadas Alternativa B em diante, sucessivamente, 

da menos para a mais impactante. 

A primeira e as demais alternativas previstas na Planilha de Orçamento estão brevemente descritas a 

seguir: 

- 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais (baixo impacto – máxima 

consolidação da ocupação existente): essa alternativa deve obrigatoriamente ser feita e deve 

propor a solução dos problemas diagnosticados de forma a viabilizar a regularização urbanística 

e jurídica do assentamento, consolidando ao máximo a ocupação existente; 
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- Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais (impacto intermediário no território e 

na ocupação existente): alternativas que proponham intervenções que, embora ocasionem 

maior interferências nas áreas privadas em relação à 1ª alternativa, não alterem 

significativamente a estrutura do tecido urbano do assentamento. Estão previstos dois tipos de 

alternativas de impacto intermediário, a serem definidas de acordo com a abrangência no 

território do assentamento: 

- Tipo II: que envolvam até 30% do território; 

- Tipo III: que envolvam mais de 30% do território. 

- Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais (alto impacto no território e na 

ocupação existente): alternativas que proponham intervenções que alterem significativamente 

a estrutura do tecido urbano do assentamento, tais como extensos alargamentos de vias que 

demandem remoção da ocupação lindeira, abertura de vias que demandem grandes 

movimentações de terra e obras de contenção, abertura de vias com função estrutural, maiores 

trocas de tecidos (que venham a atingir mais de 5 domicílios cada). Estão previstos dois tipos 

de alternativas de impacto intermediário: 

- Tipo II: que envolvam até 30% do território; 

- Tipo III: que envolvam mais de 30% do território. 

ATENÇÃO: antes de serem submetidas à discussão com a comunidade, todas as alternativas 

deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

Tendo em vista a possível necessidade de alteração ou complementação de alternativas aprovadas 

pela Fiscalização para atendimento a novas demandas ou sugestões durante o processo de discussão das 

propostas com a comunidade, a fim de prepará-las adequadamente para o momento de escolha da 

alternativa a ser desenvolvida, foram previstos os seguintes serviços de Alteração/Complementação de 

Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais, cuja execução deverá ser definida e autorizada 

previamente pela Fiscalização. 

- Alteração/Complementação de Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais – Tipo 

I: alterações pontuais que demandem avaliações técnicas simples e poucas alterações no 

desenho, em até 30% do território; 
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- Alteração/Complementação de Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais – Tipo 

II: alterações que demandem avaliações técnicas mais elaboradas e/ou alterações significativas 

no desenho, em até 50% do território; 

- Alteração/Complementação de Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais – Tipo 

II: alterações que demandem avaliações técnicas mais elaboradas, eventualmente incluindo 

necessidade de nova vistoria, e/ou alterações significativas no desenho, em mais de 50% do 

território; 

Todas as intervenções propostas pelos moradores deverão ser sistematizadas em um quadro no qual 

será apontado o atendimento ou não de cada uma delas nas Alternativas de Intervenção. Toda proposta 

considerada inviável deverá ser justificada por meio de estudos técnicos, cujos resultados deverão ser 

disponibilizados para os moradores caso demandado. Esse quadro será estruturado no início da elaboração 

da Alternativa A, devendo ser preenchido com todas as intervenções sugeridas pelos moradores. Essas 

informações subsidiarão a definição, juntamente com a Fiscalização, das demais alternativas a serem 

elaboradas, considerando quais demandas e sugestões serão estudadas em cada uma delas. Seu 

preenchimento será complementado ao longo da elaboração dessas demais alternativas. O procedimento 

para a elaboração desse quadro está descrito no item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente). 

Todas as alternativas devem contemplar as soluções necessárias para os problemas e melhoria dos 

aspectos viários, sanitários, geológico-geotécnicos, ambientais, para as áreas de lazer e convívio, para a 

integração socioespacial do assentamento ao seu ambiente de inserção, bem como a indicação de áreas 

potenciais para a implantação de equipamentos coletivos e de reassentamento. No estudo das intervenções 

e na formulação das alternativas, deve-se observar: 

- a viabilidade técnica, jurídico-legal, econômica e social das intervenções propostas;  

- os impactos e a sustentabilidade socioespaciais; 

- sempre que possível, as remoções de unidades e a não regularização de terrenos devem ser 

evitadas, devendo todas elas serem justificadas.  

- de modo geral, recomenda-se a adoção de soluções tecnológicas que se adaptem melhor ao 

assentamento estudado, de forma a reduzir os impactos negativos sobre a ocupação e a 

atender toda a população. 
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- a necessidade de participação da equipe multidisciplinar; 

- a necessidade do trabalho de campo para verificar ¨in loco¨ a adequação e viabilidade das 

intervenções propostas. 

- a definição do atendimento a ser dado para as unidades (domicílios e estabelecimentos) 

indicadas para remoção e para “lotes” previstos em PL não indicados para regularização em 

função das intervenções propostas ou de condicionantes e impedimentos legais, conforme 

diretrizes da Política Municipal de Habitação. Para os atendimentos por reassentamento, devem 

ser indicadas Áreas Potenciais para Reassentamento no interior do assentamento ou no 

entorno próximo, suficientes para a implantação do número de Unidades Habitacionais (UH) 

necessárias; 

Os procedimentos para elaboração dos produtos a serem entregues para cada alternativa a ser 

elaborada, indicados a seguir, estão descritos no item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente), estando descrito nas demais 

alternativas apenas  procedimentos complementares: 

a. Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X) 

b. Mapa: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X) 

c. Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X) 

d. Figura: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas 

Potenciais para Reassentamento (Alternativa X) 

e. Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções 

Propostas 

f. Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade 

ATENÇÃO! No mapa Concepção de Propostas  – Intervenções Urbanístico-ambientais relativo à alternativa 

escolhida pela comunidade, deverão constar as assinaturas dos moradores que participaram do 

processo de votação/aprovação. 
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2.2. 1ª ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (BAIXO IMPACTO – 

MÁXIMA CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO EXISTENTE) 

Essa 1ª alternativa deve contemplar a solução de todos os problemas urbanístico-ambientais 

diagnosticados necessários à viabilização da regularização urbanística e jurídica do assentamento 

consolidando ao máximo a ocupação existente. Intervenções adicionais, que venham a melhorar o contexto 

socioespacial do assentamento, podem e devem ser incluídas nessa alternativa desde que não impliquem o 

aumento do número de remoções de unidades (domicílios ou estabelecimentos) ou de não regularização de 

lotes previstos em Planta de Loteamento (PL). 

No início dos trabalhos, logo após a reunião com o Grupo de Referência para sugestão de 

intervenções, deverá ser elaborado a quadro que sistematizará todas as propostas feitas pelos moradores, 

no qual será apontado o atendimento ou não de cada uma delas e as justificativas para os não 

atendimentos. 

Em reunião preparatória, do Coordenador com a equipe técnica multidisciplinar, deverão ser indicadas 

as intervenções a serem contempladas pela 1ª alternativa, bem como as alternativas de intervenções 

pontuais que deverão ser tratadas como destaques, para votação em separado. Essa proposta de trabalho 

deve ser submetida à discussão e aprovação pela Fiscalização. 

O preenchimento do quadro com o atendimento ou não da sugestão deverá ser iniciado, 

considerando as intervenções estudadas nessa 1ª alternativa. 

A seguir, estão descritos os procedimentos para elaboração dos produtos a serem apresentados: 

a. Mapa Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa A): 

essa alternativa deve ser desenhada a partir da Base Cartográfica, sobre a qual serão lançadas 

as alterações propostas, conformando assim a Base de Propostas da respectiva alternativa. 

Esse mapa deve apresentar o conjunto das intervenções propostas na alternativa, tais como: 

- Proposta de alteração de zoneamento ou de perímetro do zoneamento de interesse social, 

caso o Diagnóstico Integrado tenha apontado sua inadequação. 
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- alterações no sistema viário (abertura, urbanização, implantação de calçadão, etc.), 

mostrando os tipos de vias (veiculares, mistas, de pedestres)41. 

- soluções de saneamento e de consolidação geotécnica que interfiram na configuração 

espacial do assentamento, mesmo que pontuais. As faixas de servidão propostas relativas a 

redes de esgoto e de drenagem devem ser indicadas, objetivando permitir a verificação da 

viabilidade das propostas e a necessidade de remoções, porém devem constar apenas na 

versão original em AutoCAD (sem legenda) para verificação pela Fiscalização, não devendo 

constar nas versões em PDF e impressa do mapa. 

- implantação, melhoria ou recuperação de espaços de lazer e convívio, áreas verdes, Áreas 

de Preservação Permanente (APP); 

- indicação de áreas com potencial para implantação de equipamentos coletivos; 

- indicação de áreas com potencial para reassentamento; 

- indicação de seções, quando necessário. 

Visando facilitar a compreensão pelos moradores e o processo de tomada de decisão, em cada 

mapa deverão ser inseridas as seguintes informações acerca da alternativa apresentada: 

- breve caracterização da alternativa; 

- lista sucinta (tópicos) das suas vantagens e desvantagens, a ser feita em conjunto com os 

participantes das reuniões, devendo as contradições e conflitos inerentes à alternativa 

serem explicitados; 

- número de unidades (domicílios e estabelecimentos) não consolidáveis e/ou indicadas para 

remoção e quantitativo de cada forma de atendimento prevista (x reassentamentos em UH, 

x indenizações, etc.); 

- número de “lotes”/partes de “lotes” previstos em PL não regularizáveis ou indicados para 

não consolidação em função das intervenções propostas e os quantitativos de cada forma 

de atendimento prevista (desapropriação, etc.); 

                                                      

41 Nas vilas e favelas (ZEIS 1 e 3), devem ser consideradas as classificações e parâmetros legais específicos para esses assentamentos. Nos 
loteamentos irregulares (AEIS-2), devem ser consideradas as classificações e parâmetros legais gerais da cidade e, quando necessário, os parâmetros 
específicos para as áreas de ZEIS. 
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- ilustrações, fotos, seções esquemáticas, esquemas, detalhes, textos e outros elementos 

que possam contribuir para o entendimento das intervenções propostas. 

 

Esse mapa deverá ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização 

para a Base de Propostas e para o item 02.11 Mapa P – Intervenções Urbanístico-ambientais. O 

mapa com a alternativa escolhida servirá de base para os demais mapas da fase de 

Desenvolvimento das Propostas, que irão detalhar os aspectos específicos de cada disciplina. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da elaboração e revisão/complementação 

eventualmente feita para a alternativa. 

Após aprovado pela Fiscalização, esse mapa deverá ser levado para discussão com a 

comunidade e submetido ao processo de escolha da alternativa a ser desenvolvida/detalhada. 

 

b. Mapa Concepção de Propostas - Interferências em imóveis privados – (Alternativa A): 

esse mapa deve ser elaborado sobre a Base de Propostas da respectiva alternativa e deve 

indicar: 

- as unidades (domicílios e estabelecimentos) indicadas para remoção, identificadas pelos 

seus números (selos); 

- os “lotes”/partes de “lotes” não regularizáveis ou não indicados para consolidação em 

função das intervenções propostas.  

Nos Planos de Intervenção, é admitida a indicação de remoção parcial de uma unidade nos 

casos em que a intervenção proposta atinge apenas uma área externa com cobertura ou um 

anexo da unidade, não devendo ser indicada a remoção de cômodos. 

 

Esse mapa deverá ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização 

para a Base de Propostas e para o item 02.12 Mapa P – Interferências em imóveis privados. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do Mapa Intervenções Urbanístico-ambientais da 

respectiva alternativa. 
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Após aprovado pela Fiscalização, esse mapa deverá ser levado para discussão com a 

comunidade e submetido ao processo de escolha da alternativa a ser desenvolvida/detalhada. 

 

c. Planilha Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa A): deve ser feita para a respectiva alternativa a fim de sistematizar 

as informações relativas às intervenções geradoras das interferências, às unidades (domicílio 

ou estabelecimento) indicadas para remoção e aos “lotes”/partes de “lotes” previstos em PL não 

indicados para regularização e subsidiar a avaliação e indicação do atendimento a ser dado a 

cada um deles (reassentamento em UH, indenização das edificações, desapropriação do 

terreno, etc), de acordo com os critérios da Política Municipal de Habitação. 

Para a definição do atendimento às unidades indicadas para remoção, são avaliadas 

características tais como: 

- Uso: residencial/misto (domicílios) ou não residencial (estabelecimentos); 

- Regime de ocupação da edificação: próprio, alugado ou cedido, desocupado; 

- Número de moradores: até 5 (cinco), entre 5 (cinco) e 8 (oito), mais de 8 (oito); 

- Propriedade do terreno no qual a unidade está edificada; 

- Valor estimado da unidade, de acordo com o valor apurado na Pesquisa de Padrão 

Construtivo, com atualização para o mesmo mês de referência a ser utilizado na estimativa 

de custos das intervenções propostas pelo Plano42.  

Para a definição do atendimento aos “lotes”/partes de “lotes” previstos em PL não indicados 

para regularização, são avaliadas características tais como: 

- Motivo da não indicação para regularização; 

- Interesse público ou não na área para implatnação de intervenções; 

- Ocupação ou não do terreno. 

                                                      

42 O índice de reajuste a ser utilizado deve ser solicitados à fiscalização; esse índice corresponde ao da coluna 35 (Edificações) da tabela da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 
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Essa planilha deverá ser elaborada de acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

A data a constar na planilha deve ser a mesma do Mapa Intervenções Urbanístico-ambientais 

da respectiva alternativa. 

Essa planilha não precisa ser apresentada à comunidade, mas deve, após aprovada pela 

Fiscalização, ser levada a todas as reuniões durante o processo de discussão das alternativas e 

ficar disponível para consultas, caso solicitado. 

Caso a respectiva alternativa seja a escolhida pela comunidade, a planilha deve ser renomeada 

para Planilha Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para Atendimento. 

 

d. Figura Concepção de Propostas – Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas 

Potenciais para Reassentamento (Alternativa A): devem conter a localização do terreno, 

informações sobre  a propriedade (particular ou pública), o zoneamento e os respectivos 

parâmetros urbanísticos, o desenho do lote/terreno com o cálculo de capacidade, informando o 

número de Unidades Habitacionais (UH) possíveis de serem implantadas. Para reassentamento 

no entorno imediato, deve-se buscar áreas já parceladas, preferencialmente de propriedade do 

município. No caso de áreas não parceladas, deve-se discutir previamente com a Fiscalização a 

viabilidade da indicação. 

 

Essas figuras deverão ser elaboradas de acordo com formato definido pela Fiscalização. 

A data a constar na figura deve ser a mesma do Mapa Intervenções Urbanístico-ambientais da 

respectiva alternativa. 

Essas figuras não são apresentadas à comunidade, pois são feitas com o objetivo de avaliar a 

viabilidade da utilização das áreas e o número de UH possíveis de serem implantadas. 

Caso a respectiva alternativa seja a escolhida pela comunidade, a figura deve ser renomeada 

para Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais para Reassentamento 

(APR). 
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e. Estudos Técnicos Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções 

Propostas: os estudos realizados no âmbito da Alternativa A para as sugestões consideradas 

inviáveis devem conter: desenhos técnicos (planta, cortes, devidamente cotados e com outras 

informações técnicas necessárias à compreensão do estudo); fotos do local, se necessário; 

estimativa de custos, caso o aspecto financeiro seja o motivo da inviabilidade; breve descrição 

do estudo realizado; outros meios que comprovem a inviabilidade da intervenção proposta. 

 

Essas estudos deverão ser elaborados de acordo formato definido pela Fiscalização. 

A data a constar em cada estudo deve ser aquela correspondente à sua conclusão. 

A princípio, esses estudos não precisam ser apresentados à comunidade, mas devem, após 

aprovados pela Fiscalização, ser levados a todas as reuniões (impressos e inseridos em slides 

para apresentação) durante o processo de discussão das alternativas e ficar disponível para 

consultas, caso solicitado. 

 

f. Quadro Concepção de Propostas - Atendimento às Intervenções Propostas pela 

Comunidade: essa quadro deverá apresentar: 

- a descrição de todas as intervenções propostas pelos moradores, especialmente aquelas 

feitas durante a reunião específica para sugestão de intervenções; 

- a indicação do encontro no qual foi feita a sugestão (Reunião GR, Assembléia, Plantão, 

Vistoria conjunta, etc.), a data do encontro e o autor da proposta (grupo de trabalho da 

reunião tal ou participante específico); 

- o atendimento da sugestão pela Alternativa A ou em qual alternativa será estudada; 

- breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da Alternativa A e considerada inviável. Os estudos técnicos realizados, após 

verificados pela Fiscalização, deverão ficar disponíveis para apresentação à comunidade 

sempre que solicitados. 
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Esse quadro deverá ser elaborado de acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

A data a constar no quadro deve ser atualizada sempre que alguma nova informação sobre 

atendimento ou não às intervenções sugeridas seja acrescentada. 

Esse quadro não precisa ser apresentado à comunidade, mas deve, após aprovado pela 

Fiscalização, ser levado a todas as reuniões durante o processo de discussão das alternativas e 

ficar disponível para consultas, caso solicitado. 

 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa A - máxima 

consolidação da ocupação existente); 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa A - máxima 

consolidação da ocupação existente); 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa A - máxima consolidação da ocupação existente); 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa A - máxima consolidação da ocupação existente) 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa A - máxima consolidação da ocupação existente) 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

preenchido com: 

− a descrição de todas as intervenções propostas pelos moradores, bem como o encontro no 

qual foi sugerida (identificação e data) e o autor da proposta; 

− o atendimento da sugestão pela Alternativa A ou em qual alternativa será estudada; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da Alternativa A e considerada inviável; 
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
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2.3. ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (IMPACTO 

INTERMEDIÁRIO NO TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) – TIPO II 

 

Essa alternativa deve ser elaborada, caso necessário, para incorporar às propostas da Alternativa A 

outras que venham a causar maior interferência nas áreas privadas do assentamento, sem alterar 

significativamente a estrutura do tecido urbano, e que envolvam até 30% do território. Sua elaboração deve 

ser previamente discutida e aprovada pela Fiscalização.  

Considera-se que não alteram significativamente a estrutura do tecido urbano do assentamento 

intervenções tais como: 

- alargamentos pontuais de vias (até 20m de extensão) ou alargamentos que, embora extensos, 

atinjam poucas edificações; 

- complementações/interligação de vias já existentes; 

- pequenas aberturas de vias/trechos de vias veiculares e abertura de vias de pedestres, que 

demandem pouca movimentação de terra e poucas obras de contenção; 

- pequenas trocas de tecidos, que venham a atingir até 5 domicílios cada. 

- aproveitamento de áreas impróprias à ocupação para implantação de praças e outros locais de 

convívio, áreas verdes, parques; 

- aproveitamento de áreas remanescentes de intervenções para implantação de Áreas de 

Reassentamento, praças e outros locais de convívio. 

Os produtos dessa alternativa devem ser feitos a partir da Alternativa A - na qual são apresentadas 

todas as soluções urbanístico-ambientais necessárias à viabilização da regularização urbanística e jurídica 

do assentamento -, acrescendo intervenções ou substituindo soluções por outras de maior impacto, de 

acordo com o demandado pela comunidade ou por indicação da equipe técnica visando melhorar o contexto 

socioespacial do assentamento.  

O Quadro Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade deverá ser complementado 

considerando as intervenções estudadas nessa alternativa, sejam elas atendidas ou consideradas inviáveis. 
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
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Os procedimentos para elaboração dos produtos a serem entregues para essa alternativa, caso 

venha a ser elaborada, são os mesmo descritos para o item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente). 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X); 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X); 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X); 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X) 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas pelos moradores que tenham sido acrescidas ao 

longo do processo de discussão das alternativas de intervenção; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva Alternativa e considerada inviável. 

2.4. ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (IMPACTO 

INTERMEDIÁRIO NO TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) – TIPO III 

Essa alternativa se diferencia do item 2.3. Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais 

(Impacto Intermediário no Território e na Ocupação Existente) – Tipo II apenas pela abrangência no 

território, superior a 30%. Sua elaboração deve ser previamente discutida e aprovada pela Fiscalização. 
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
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Os procedimentos para elaboração dos produtos a serem entregues para essa alternativa, caso 

venha a ser elaborada, são os mesmo descritos para o item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente). 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X); 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X); 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X); 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X) 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas pelos moradores que tenham sido acrescidas ao 

longo do processo de discussão das alternativas de intervenção; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva Alternativa e considerada inviável. 

2.5. ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (ALTO IMPACTO NO 

TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) – TIPO II 

Essa alternativa deve ser elaborada caso necessário para incorporar, em relação à Alternativa A ou 

às demais já elaboradas, outras propostas que alterem significativamente a estrutura do tecido urbano e 

que envolvam até 30% do território. Sua elaboração deve ser previamente discutida e aprovada pela 

Fiscalização.  
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 
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Considera-se que alteram significativamente a estrutura do tecido urbano do assentamento 

intervenções tais como: 

- extensos alargamentos de vias (superiores a 20m de extensão) que demandem remoção da 

ocupação lindeira; 

- abertura de vias que demandem grandes movimentações de terra e muitas obras de contenção; 

- abertura de vias com função estrutural, que alterem significativamente a dinâmica do 

assentamento; 

- trocas de tecidos expressivas (que venham a atingir mais de 5 domicílios cada).  

Os produtos dessa alternativa devem ser feitos a partir da Alternativa A - na qual são apresentadas 

todas as soluções urbanístico-ambientais necessárias à viabilização da regularização urbanística e jurídica 

do assentamento -, podendo aproveitar intervenções já incluídas em alternativas de impacto intermediário, 

acrescendo intervenções ou substituindo soluções por outras de maior impacto, de acordo com o 

demandado pela comunidade ou por indicação da equipe técnica visando melhorar o contexto socioespacial 

do assentamento.  

O Quadro Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade deverá ser complementado 

considerando as intervenções estudadas nessa alternativa, sejam elas atendidas ou consideradas inviáveis. 

Os procedimentos para elaboração dos produtos a serem entregues para essa alternativa, caso 

venha a ser elaborada, são os mesmo descritos para o item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente). 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X); 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X); 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X); 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) 
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Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
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- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X) 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas pelos moradores que tenham sido acrescidas ao 

longo do processo de discussão das alternativas de intervenção; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva Alternativa e considerada inviável. 

2.6. ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (ALTO IMPACTO NO 

TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) – TIPO III 

Essa alternativa se diferencia do item 2.5. Alternativa de Intervenções Urbanístico-ambientais (Alto 

Impacto no Território e na Ocupação Existente) – Tipo II apenas pela abrangência no território, superior a 

30%. Sua elaboração deve ser previamente discutida e aprovada pela Fiscalização. 

Os procedimentos para elaboração dos produtos a serem entregues para essa alternativa, caso 

venha a ser elaborada, são os mesmo descritos para o item 2.2. 1ª Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais (baixo impacto – máxima consolidação da ocupação existente). 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X); 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X); 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X); 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) 
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- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X) 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas pelos moradores que tenham sido acrescidas ao 

longo do processo de discussão das alternativas de intervenção; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva Alternativa e considerada inviável. 

2.7. ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES 

URBANÍSTICO-AMBIENTAIS – TIPO I 

Esse serviço deverá ser realizado, mediante solicitação ou autorização prévia da Fiscalização, para 

atendimento a novas demandas ou sugestões feitas por moradores durante o processo de discussão das 

propostas que envolvam alterações pontuais em Alternativas já elaboradas e aprovadas pela Fiscalização 

que demandem avaliações técnicas simples e alterações no Mapa de Intervenções Urbanístico-ambientais, 

da respectiva alternativa em até 30% do território. 

A partir das alterações feitas nos desenhos, devem ser atualizados ou complementados os demais 

produtos relativos à respectiva alternativa. 

Nesse  serviço de alteração/complementação, devem ser seguidos os mesmos procedimentos 

estabelecidos para cada produto. 

A data a constar nos produtos alterados deve ser atualizada. 

A Alternativa alterada/complementada, após aprovada pela Fiscalização, deverá ser novamente 

levada para discussão com a comunidade e submetida ao processo de escolha da alternativa a ser 

desenvolvida/detalhada. 
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Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X) 

revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis; 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X) 

revisado/complementado, caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis e 

tenham gerado modificações em áreas privadas; 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X) revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões 

tenham se mostrado viáveis e tenham gerado modificações em áreas privadas; 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) revisadas/complementadas caso as novas demandas ou 

sugestões tenham se mostrado viáveis e tenham demandado mais áreas para reassentamento; 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X), caso tenham sido necessários para a revisão/complementação; 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas que geraram a revisão/complementação; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva revisão/complementação e considerada inviável. 

2.8. ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES 

URBANÍSTICO-AMBIENTAIS – TIPO II 

Esse serviço se diferencia do item 2.7 Alteração/Complementação de Alternativa de Intervenções 

Urbanístico-ambientais – Tipo I pela complexidade das alterações/complementações, que demandem 

avaliações técnicas mais elaboradas e/ou alterações mais significativas no Mapa de Intervenções 

Urbanístico-ambientais, que abranjam até 50% do território. 
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Esse serviço deverá ser realizado mediante solicitação ou autorização prévia da Fiscalização. 

A partir das alterações feitas nos desenhos, devem ser atualizados ou complementados os demais 

produtos relativos à respectiva alternativa. 

Nesse  serviço de alteração/complementação, devem ser seguidos os mesmos procedimentos 

estabelecidos para cada produto. 

A data a constar nos produtos alterados deve ser atualizada. 

A Alternativa alterada/complementada, após aprovada pela Fiscalização, deverá ser novamente 

levada para discussão com a comunidade e submetida ao processo de escolha da alternativa a ser 

desenvolvida/detalhada. 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X) 

revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis; 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X) 

revisado/complementado, caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis e 

tenham gerado modificações em áreas privadas; 

- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X) revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões 

tenham se mostrado viáveis e tenham gerado modificações em áreas privadas; 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) revisadas/complementadas caso as novas demandas ou 

sugestões tenham se mostrado viáveis e tenham demandado mais áreas para reassentamento; 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X), caso tenham sido necessários para a revisão/complementação; 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas que geraram a revisão/complementação; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 
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− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva revisão/complementação e considerada inviável. 

2.9. ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES 

URBANÍSTICO-AMBIENTAIS – TIPO III 

Esse serviço se diferencia do item 2.8 Alteração/Complementação de Alternativa de Intervenções 

Urbanístico-ambientais – Tipo II pela eventual necessidade de vistorias para subsidiar as avaliações 

técnicas e/ou pela abrangência no território, com alterações mais significativas no Mapa de Intervenções 

Urbanístico-ambientais que abranjam mais de 50% do território. 

Assim como nos Tipos I e II, esse serviço deverá ser realizado mediante solicitação ou autorização 

prévia da Fiscalização. 

A partir das alterações feitas nos desenhos, devem ser atualizados ou complementados os demais 

produtos relativos à respectiva alternativa. 

Nesse  serviço de alteração/complementação, devem ser seguidos os mesmos procedimentos 

estabelecidos para cada produto. 

A data a constar nos produtos alterados deve ser atualizada. 

A Alternativa alterada/complementada, após aprovada pela Fiscalização, deverá ser novamente 

levada para discussão com a comunidade e submetida ao processo de escolha da alternativa a ser 

desenvolvida/detalhada. 

Produtos a serem entregues: 

- Mapa: Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais (Alternativa X) 

revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis; 

- Mapa: Concepção de Propostas -  Interferências em Imóveis Privados (Alternativa X) 

revisado/complementado, caso as novas demandas ou sugestões tenham se mostrado viáveis e 

tenham gerado modificações em áreas privadas; 
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- Planilha: Concepção de Propostas - Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para 

Atendimento (Alternativa X) revisado/complementado caso as novas demandas ou sugestões 

tenham se mostrado viáveis e tenham gerado modificações em áreas privadas; 

- Figuras: Concepção de Propostas - Estudo de Implantação e Aproveitamento das Áreas Potenciais 

para Reassentamento (Alternativa X) revisadas/complementadas caso as novas demandas ou 

sugestões tenham se mostrado viáveis e tenham demandado mais áreas para reassentamento; 

- Estudos Técnicos: Concepção de Propostas - Avaliação da Viabilidade de Intervenções Propostas 

(Alternativa X), caso tenham sido necessários para a revisão/complementação; 

- Quadro: Concepção de Propostas – Atendimento às Intervenções Propostas pela Comunidade, 

complementado com: 

− a descrição de intervenções propostas que geraram a revisão/complementação; 

− o atendimento da sugestão pela respectiva Alternativa; 

− breve descrição dos estudos feitos e o motivo da inviabilidade, caso tenha sido estudada no 

âmbito da respectiva revisão/complementação e considerada inviável. 

2.10. MEMORIAL DESCRITIVO 

Ao final da fase de Concepção de Propostas, após a escolha de uma das alternativas pela 

comunidade, deverá ser elaborado um breve texto, claro e objetivo, contendo: 

- contextualização do processo de elaboração das Alternativas de Intervenção Urbanístico-

ambientais; 

- apresentação textual sucinta de cada alternativa, a partir dos textos já inseridos nos mapas das 

Alternativas, com suas principais características, justificativas para as intervenções propostas, 

descrição de suas vantagens, desvantagens, conflitos e contradições, com inserção de 

ilustrações (planta do assentamento com as intervenções propostas nos mapas de 

intervenções, recortes com as áreas privadas afetadas), resumo das remoções e não 

regularização de “lotes”/parte de “lotes” de PL e as respectivas formas de atendimento 

indicadas; 
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- abordagem quanto a intervenções de menor impacto ou que aparentemente trariam melhores 

resultados para o assentamento que as adotadas na alternativa aprovada e que tenham se 

mostrado inviáveis a partir dos estudos técnicos realizados ou sido recusadas pelos moradores. 

No texto, devem ser explicitados os motivos da inviabilidade ou da recusa, a fim de que essa 

memória possa ser resgatada quando da elaboração dos projetos; 

- breve descrição e avaliação do processo de discussão e escolha da alternativa pela 

comunidade, incluindo os encontros realizados (identificação, número de participantes, 

principais encaminhamentos, fotos), os fatos marcantes do processo e o resultado da 

votação/aprovação. 

 

Nesse Memorial, devem ser juntados os produtos aprovados de todas as alternativas elaboradas e 

levadas para discussão/aprovação na fase de Concepção de Propostas.  

Esse produto não precisa ser apresentado à comunidade 

Produto a ser entregue: 

- Texto Memorial Descritivo 

DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS 

2.11. MAPA P – INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 

Esse mapa deve ser criado a partir do mapa com a Alternativa de Intervenções Urbanístico-

ambientais aprovada pela comunidade durante a fase de Concepção das Propostas, alterando-se o nome 

para Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-Ambientais. 

Deve ser decidido, junto à Fiscalização, quais informações adicionais à planta (quadros, ilustrações, 

fotos, seções, esquemas, detalhes) devem ser mantidas nesse mapa.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do mapa com a alternativa aprovada pela comunidade. 
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Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais 

2.12. MAPA P – INTERFERÊNCIAS EM IMÓVEIS PRIVADOS 

Esse mapa deve ser criado a partir do mapa Interferências em Imóveis Privados relativo à alternativa 

aprovada pela comunidade durante a fase de Concepção das Propostas, alterando-se o nome para Mapa 

P2 – Interferências em Imóveis Privados, da seguinte forma: 

- as unidades (domicílios/estabelecimentos) indicadas para remoção total ou parcial43 e os 

“lotes”/partes de “lotes” previstos em PL não passíveis de regularização, ambos já destacados 

no mapa da alternativa escolhida, devem ter a cor de sua hachura alterada de acordo com o 

motivo. Exemplos:  

- Remoção de unidade/não regularização de terreno devido a intervenção viária; 

- Remoção de unidade/não regularização de terreno devido a intervenção sanitária; 

- Remoção de unidade/não regularização de terreno devido a situação de risco; 

- Remoção de unidade/não regularização de terreno devido a impedimentos legais (APP). 

- no caso de unidades indicadas para remoção em função de uma pequena área a ser atingida 

por alguma intervenção ou impedimento legal e em relação às quais há dúvida quanto à real 

necessidade da remoção, deve-se, além de preenchê-los com hachura relativa ao motivo, 

envolvê-las com uma mancha, acompanhada do texto “Possibilidade de remoção parcial, ou de 

não remoção, a ser avaliada quando da elaboração de projeto” e de eventuais notas 

explicativas que se fizerem necessárias. 

- todas as unidades, inclusive as que se propõe consolidar, devem estar identificadas com a 

numeração (selos) atribuída na Pesquisa de Contagem de Domicílios e de Lotes. 

                                                      

43 Para efeito desse procedimento, considera-se remoção parcial quando a intervenção proposta atinge apenas uma área externa com cobertura ou um 
anexo da unidade.  Nesse caso, a área coberta ou o anexo indicado para remoção devem ser preenchidos com cores, de acordo com o motivo da 
remoção. 
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- Deve ser inserido quadro resumo com o quantitativo de interferências por intervenção, de forma 

a sistematizar e sintetizar as informações do mapa. 

O mapa deve ilustrar e esclarecer as remoções/não regularização de terrenos apontadas por meio de 

desenhos, fotos e/ou esquemas indicados por linhas de chamada, com os respectivos textos explicativos, 

de modo que o mapa seja autoexplicativo. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a mesma do mapa com a alternativa aprovada pela comunidade. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P2 – Interferências em Imóveis Privados 

2.13. MAPA P – TIPOLOGIAS VIÁRIAS 

Considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e consolidadas no Mapa P1 – 

Intervenções Urbanístico-ambientais, esse mapa deve detalhar e indicar as principais características físicas 

e funcionais e as soluções técnicas adotadas para as vias/trechos de vias a serem abertas e/ou 

urbanizadas, da seguinte forma: 

- a fim de simplificar a representação das características viárias e a elaboração das Planilhas 

Quantitativos (item 2.32) e Custos das Intervenções Propostas (item 2.33), as vias/trechos de 

vias devem ser agrupadas em Tipologias Viárias, a serem desenvolvidas considerando 

diferentes soluções para vias veiculares, mistas e de pedestres, tais como: larguras de pistas e 

passeios, número de faixas de circulação, compartilhamento ou não de espaços, rampas ou 

escadarias, faixa para arborização e mobiliário urbano, tipo de tráfego a receber, restrições 

relativas a declividades;  

- sempre que necessário, uma via deve ser dividida em trechos, que devem ser numerados e 

indicados nesse mapa, considerando: a heterogeneidade das características físicas e, 

consequentemente, a indicação de diferentes tipologias viárias; aspectos relativos à execução 
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futura das obras, especialmente as obras de maior porte ou extensão, considerando a 

dificuldade de disponibilização de recursos para executá-las integralmente. Esses trechos 

viários serão usados na elaboração da Planilha Quantitativos e da Planilha Custos das 

Intervenções Propostas; 

- para cada tipologia viária definida, deve ser elaborada e inserida no mapa uma seção 

transversal esquemática (seção tipo), com indicação de: larguras de pistas e passeios; faixas 

de mobiliário urbano; inclinações; tipos de pavimentos; outros elementos relevantes para a 

compreensão da propostas. 

- devem ser indicadas todas as Seções Geotécnicas (item 2.25) relativas ao sistema viário. 

O conteúdo indicado acima deve ser complementado por meio de ilustrações, esquemas e textos 

explicativos, de modo que o mapa seja autoexplicativo e propicie a compreensão do conteúdo. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos estudos. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P3 – Tipologias Viárias 

2.14. TEXTO - PROPOSTAS URBANÍSTICAS (INCLUI ESPAÇOS PÚBLICOS, ÁREAS 

VERDES E ÁREAS POTENCIAIS PARA EQUIPAMENTOS COLETIVOS E 

REASSENTAMENTO) 

Esse texto deve ser complementar aos mapas P1 - Intervenções Urbanístico-ambientais e P3 - 

Tipologias Viárias, apresentando as intervenções propostas para o sistema viário, para as áreas de lazer e 

convívio, para as áreas remanescentes, para áreas verdes, para as áreas potenciais para equipamentos 

coletivos e reassentamento e para outras intervenções urbanístico-ambientais quaisquer, exceto as que 

serão abordadas em itens específicos, como as sanitárias e as geotécnicas.  
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Devem ser expostos os objetivos e as principais características das intervenções, sendo que aquelas 

similares, de menor porte e com reflexos mais locais poderão ser abordadas em conjunto (exemplo: 

urbanização e pequenas intervenções em vias de pedestres de caráter mais local). 

Intervenções significativas que aparentemente trariam melhores resultados para o assentamento que 

as adotadas na alternativa aprovada e que tenham se mostrado inviáveis a partir dos estudos técnicos 

realizados ou sido recusada pelos moradores devem ser abordadas nesse texto, devendo ser explicitados 

os motivos da inviabilidade ou da recusa, a fim de que essa memória possa ser resgatada quando da 

elaboração dos projetos. 

Ressalta-se que parte desse conteúdo já terá sido produzido na fase de Concepção das Propostas – 

Alternativas de Intervenções Urbanístico-ambientais, particularmente no Memorial Descritivo (item 2.10), 

mas deve constar também nesse texto, que integrará o corpo principal do documento. 

 

Esse texto não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Propostas Urbanísticas (inclui Espaços Públicos, Áreas Verdes e Áreas Potenciais para 

Equipamentos Coletivos e Reassentamento) 

2.15. TEXTO – INTERFERÊNCIAS EM IMÓVEIS PRIVADOS E DIRETRIZES PARA 

ATENDIMENTO 

Esse texto, no qual deverá ser inserida a Planilha de Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes 

para Atendimento relativa à alternativa escolhida pela comunidade durante a fase de Concepção de 

Propostas, deverá descrever e justificar as propostas de remoções e não regularização de “lotes”/parte de 

“lotes” previstos em PL e as diretrizes para atendimento conforme critérios da Política Municipal de 

Habitação. 

 

Esse texto não precisa ser apresentado à comunidade. 
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Produto a ser entregue: 

- Texto – Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para atendimento 

2.16. TEXTO - PROPOSTAS DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE ALTERAÇÕES NO 

ZONEAMENTO 

Considerando o diagnóstico e as propostas elaboradas para o assentamento, particularmente o Mapa 

Diagnóstico Integrado 3: Possibilidades e Desafios à Regularização e o Texto Diagnóstico Integrado (itens 

1.44 e 1.45) e o Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais (item 2.11), e a legislação urbanística 

vigente, deverão ser: 

- propostos parâmetros para parcelamento, ocupação (ampliações e novas edificações) e uso do 

solo para a área do assentamento, a serem apresentados em uma tabela a ser inserida no 

texto, contendo as devidas justificativas para cada parâmetro adotado; 

- descritas as propostas de alteração do perímetro do zoneamento ou do próprio zoneamento de 

interesse social, caso os vigentes tenham sido avaliados como inadequados ou necessitem de 

ajustes, a serem apresentados em figura inserida no texto, que deverá justificar todas as 

alterações propostas. 

Esses parâmetros irão subsidiar a elaboração do decreto específico a ser publicado para a do 

assentamento após a conclusão do Plano de Intervenção. 

 

Esse texto não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Propostas de Parâmetros Urbanísticos e de Alterações no Zoneamento 

2.17. MAPA P – BACIAS HIDROLÓGICAS 

Considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e consolidadas no Mapa P1 – 

Intervenções Urbanístico-ambientais, esse mapa deverá ser elaborado caso sejam previstas alterações na 

configuração espacial do assentamento (abertura de vias, por exemplo) que venham a influenciar o 
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comportamento hidrológico da área do assentamento, alterando assim a delimitação das microbacias 

apresentada na fase de Diagnóstico. Sua elaboração deverá ser autorizada previamente pela Fiscalização. 

Seguindo os moldes do Mapa LD - Bacias Hidrológicas da fase de Diagnóstico, de acordo com novo 

estudo hidrológico elaborado, o Mapa P – Bacias Hidrológicas deverá conter: 

a. Identificação e mapeamento da(s) bacia(s) hidrográfica(s) elementar(es) na(s) qual(is) o 

assentamento está localizado (inserir em janela);  

b. Delimitação das microbacias; 

c. Numeração das microbacias; 

d. Sentidos de fluxo; e 

e. Pontos de estudo. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão dos estudos. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Bacias Hidrológicas. 

2.18. ESTUDO HIDROLÓGICO - ETAPA DE PROPOSTAS 

Esse estudo deve embasar-se no Mapa P – Bacias Hidrológicas, caso esse venha a ser realizado. A 

partir da análise das microbacias, deverá ser elaborado um estudo hidrológico visando determinar as 

vazões máximas prováveis, associadas aos períodos de retorno de interesse para as microbacias que 

contribuem para o sistema de drenagem. Sua elaboração deverá ser autorizada previamente pela 

Fiscalização. 

Deverão ser analisadas as microbacias de drenagem existentes na nova configuração espacial do 

assentamento, a fim de subsidiar a verificação do sistema de drenagem existente a ser mantido e o 
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dimensionamento do novo sistema proposto para a área de estudo. Os parâmetros adotados devem estar 

explícitos, de forma a permitir a reprodução dos cálculos.  

 

Esse estudo não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Estudo Hidrológico - Etapa de Propostas, que deverá conter: 

− Texto explicativo sucinto dos parâmetros a serem adotados nos cálculos das vazões; 

− Planilhas – Estudo hidrológico: Cálculo das vazões utilizando o Método Racional e 

Hidrograma Unitário Triangular, apresentando todos os valores utilizados (áreas das 

microbacias, comprimentos dos talvegues, etc.)  

2.19. ESTUDO HIDRÁULICO - ETAPA DE PROPOSTAS 

O Estudo Hidráulico deve embasar-se no Mapa P- Propostas para o Sistema de Drenagem Urbana e 

no Estudo Hidrológico. 

O comportamento hidráulico no assentamento deve ser verificado de acordo com as vazões 

calculadas, de maneira a avaliar os possíveis impactos na área de estudo e no entorno imediato. Deve ser 

analisada a vazão máxima44 de água pluvial que poderá escoar superficialmente sem causar danos 

(alagamento, erosão, entre outros) e a adequação de todos os dispositivos de drenagem do assentamento, 

tanto os existentes a serem mantidos quanto os novos propostos.  

A verificação do sistema de drenagem deve ser realizada conforme critérios estabelecidos no 

documento técnico “Sistema de Microdrenagem” de outubro de 2004, elaborado pela PBH, ou outro mais 

recente a ser repassado à Contratada. Os parâmetros adotados devem estar explícitos, de forma a permitir 

a reprodução dos cálculos.  

 

                                                      

44 Sugere-se adotar 5m3/s como vazão máxima, podendo-se utilizar outro valor desde que com justificativa. 
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Esse estudo não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Estudo Hidráulico - Etapa de Propostas, que deverá conter: 

− Texto explicativo sucinto dos parâmetros a serem adotados para verificação hidráulica do 

sistema. 

− Planilhas – Estudo hidráulico: planilhas de verificação hidráulica dos dispositivos de 

drenagem a serem mantidos e propostos (sarjetas, bocas-de-lobo, redes, descidas d’água, 

canaletas, galerias, obras de arte, etc.), apresentando todos os valores utilizados 

(comprimento, vazão, coeficientes, declividade, etc.). 

2.20. MAPA P – PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM 

Esse mapa deverá ser elaborado considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e 

consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais e o Mapa P - Bacias Hidrológicas. 

As diretrizes de drenagem para o assentamento devem considerar o diagnóstico realizado para a 

área, sendo que deve ser dado algum tipo de solução para cada problema diagnosticado e para as 

demandas decorrentes das intervenções urbanístico-ambientais propostas, atentando para os seguintes 

aspectos: 

- para tratamento dos talvegues, deverão ser propostas soluções menos intervencionistas 

(evitando, sempre que possível, canalizações fechadas e retificação de cursos d’água, por 

exemplo). 

- devem ser indicadas soluções para todos os pontos de lançamento de drenagem do entorno no 

assentamento e do assentamento no entorno, assegurando a adoção do sistema separador 

absoluto entre águas pluviais e esgoto sanitário. 

Observa-se que as propostas de drenagem deverão ser compatíveis com as demais intervenções 

previstas no Plano, bem como com qualquer outra proposta de intervenção urbana prevista até o momento 

pela PBH para a área de estudo.  Ademais, as indicações de redes, de ponto de lançamento de drenagem, 

etc., deverão ser consolidadas por meio de reuniões que a Contratada deverá realizar com a 

SUDECAP/Regional, por intermédio da Fiscalização, caso necessário. 
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Esse mapa deverá apresentar o plano de escoamento para a drenagem pluvial, contendo todos os 

dispositivos necessários (redes, canaletas, PVs, caixas de passagem, bocas de lobo, descidas d’água, alas, 

etc.) para uma estimativa de custo.  

Devem ser apresentados no mapa: 

- sistema existente a ser mantido: dispositivos de drenagem, mapeados na fase de diagnóstico, 

que serão mantidos e aproveitados no sistema proposto, com indicação de sentido de fluxo. 

- dispositivos a serem desativados: dispositivos de drenagem, mapeados na fase de diagnóstico, 

que não serão mantidos no sistema proposto. 

- sistema proposto: dispositivos de drenagem que devem ser implantados para o funcionamento 

adequado do sistema de drenagem no assentamento, com indicação de sentido de fluxo. 

- pontos altos e baixos. 

- justificativas, em caixas de texto, das principais propostas, referentes à drenagem, realizadas no 

assentamento. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão das propostas. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Propostas para o Sistema de Drenagem. 

2.21. MAPA P – PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Esse mapa deverá ser elaborado considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e 

consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais.  

As diretrizes relativas ao abastecimento de água para o assentamento devem considerar o 

diagnóstico realizado para a área, sendo que deve ser dado algum tipo de solução para cada problema 

diagnosticado, bem como para as demandas decorrentes das intervenções urbanístico-ambientais 
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propostas. Assim, devem ser indicadas alternativas para o atendimento de toda população do 

assentamento, por meio de técnicas e materiais apropriados, seja: 

- através do sistema viário (redes convencionais);  

- através do emprego de faixas de servidão no interior das quadras. 

Observa-se que as propostas de abastecimento de água deverão ser compatíveis com as demais 

intervenções previstas no Plano, bem como com qualquer outra proposta de intervenção urbana prevista até 

o momento pela PBH para a área de estudo.  Ademais, as indicações de redes, de ponto de tomada de 

água, etc., deverão ser consolidadas através de reuniões que a Contratada deverá realizar com a COPASA, 

por intermédio da Fiscalização, caso necessário. 

Esse mapa deverá conter o plano de abastecimento de água para todas as edificações situadas no 

interior do assentamento, contendo todos os dispositivos necessários (redes, capeamentos, etc.) para 

estimativa de custo. 

Deve ser apresentado no mapa: 

- sistema existente a ser mantido: dispositivos do sistema de abastecimento de água, mapeados 

na fase de diagnóstico, que serão mantidos e aproveitados no sistema proposto. 

- dispositivos a serem desativados: dispositivos do sistema de abastecimento de água, mapeados 

na fase de diagnóstico, que não serão mantidos no sistema proposto. 

- sistema proposto: dispositivos do sistema de abastecimento de água que devem ser 

implantados para o funcionamento adequado desse sistema no assentamento. 

- justificativas, em caixas de texto, das principais propostas, referentes ao abastecimento de 

água, realizadas no assentamento. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão das propostas. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 
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Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Propostas para o Sistema de Abastecimento de Água.  

2.22. MAPA P – PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Esse mapa deverá ser elaborado considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e 

consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais.  

As diretrizes de esgotamento sanitário para o assentamento devem considerar o diagnóstico realizado 

para a área, sendo que deve ser dado algum tipo de solução para cada problema diagnosticado, assim 

como para as demandas decorrentes das intervenções urbanístico-ambientais propostas, atentando para os 

seguintes aspectos: 

- devem ser indicadas alternativas para o atendimento de toda população do assentamento, por 

meio de técnicas e materiais apropriados, seja através do sistema viário (redes convencionais) 

ou por meio do emprego de faixas de servidão no interior das quadras. 

- devem ser indicadas soluções para todos os pontos de lançamento de esgoto do entorno no 

assentamento e para todos os pontos de lançamento do assentamento no entorno, 

assegurando a adoção do sistema separador absoluto entre águas pluviais e esgoto sanitário. 

Observa-se que as propostas de esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com as demais 

intervenções previstas no Plano, bem como com qualquer outra proposta de intervenção urbana prevista até 

o momento pela PBH para a área de estudo.  Ademais, as indicações de redes, de ponto de lançamento de 

esgoto, etc., deverão ser consolidadas através de reuniões que a Contratada deverá realizar com a 

COPASA, por intermédio da Fiscalização, caso necessário. 

O Mapa P – Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário deverá conter o plano de 

escoamento para o esgotamento sanitário de todas as edificações situadas no interior do assentamento, 

contendo todos os dispositivos necessários (redes, interceptores, caixas, poços de visita, poços luminares, 

etc.) para uma estimativa de custo. 

Deve ser apresentado no mapa: 
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- sistema existente a ser mantido: dispositivos do sistema de esgotamento sanitário, mapeados 

na fase de diagnóstico, que serão mantidos e aproveitados no sistema proposto, com indicação 

de sentido de fluxo. 

- dispositivos a serem desativados: dispositivos do sistema de esgotamento sanitário, mapeados 

na fase de diagnóstico, que não serão mantidos no sistema proposto. 

- sistema proposto: dispositivos do sistema de esgotamento sanitário que devem ser implantados 

para o funcionamento adequado desse sistema no assentamento, com indicação de sentido de 

fluxo. 

- pontos altos e baixos. 

- justificativas, em caixas de texto, das principais propostas, referentes ao esgotamento sanitário, 

realizadas no assentamento. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão das propostas. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário.  

2.23. TEXTO - PROPOSTAS SANITÁRIAS 

Nesse texto deverão ser apresentadas, sucintamente, as propostas de intervenção para solução de 

todos os problemas levantados na etapa do diagnóstico, com as devidas justificadas baseadas nas 

condições do assentamento, e para as demandas decorrentes das intervenções urbanístico-ambientais 

propostas. 

As subáreas abordadas no saneamento deverão ser tratadas no texto separadamente, em tópicos, a 

saber: 

a. Drenagem 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 205/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

b. Abastecimento de Água 

c. Esgotamento Sanitário 

d. Coleta de lixo45 

Em anexo, deverão constar todas as memórias dos cálculos realizados para as propostas dos 

sistemas (estudo hidrológico, estudo hidráulico, estudos populacionais, etc.), assim como os parâmetros 

utilizados. 

Observa-se que as propostas de saneamento deverão ser compatíveis com as demais intervenções 

previstas no Plano, bem como com qualquer outra proposta de intervenção urbana prevista até o momento 

pela PBH para a área de estudo.  

Esse texto não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Propostas Sanitárias 

2.24. MAPA P - PROPOSTAS GEOTÉCNICAS  

Esse mapa deverá ser elaborado considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e 

consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais e deverá indicar as intervenções 

necessárias à consolidação geotécnica do assentamento, incluindo: 

a. a erradicação das áreas de risco geológico-geotécnico: devem ser propostas intervenções para 

estabilização geotécnica de todas as áreas apontadas no Diagnóstico de Geológico-geotécnico 

(itens 1.22 e 1.23) como de risco médio, alto e, eventualmente, muito alto passíveis de 

consolidação e, para as áreas não indicadas para consolidação nas quais for indicada a 

remoção da ocupação, o tratamento de áreas remanescentes; 

                                                      

45 Não devem ser apresentadas propostas de coleta de lixo. Deve-se apenas esclarecer no texto que a definição do tipo de coleta mais adequado para as 
vias em estudo depende não apenas da infraestrutura dessas vias, mas também de outros fatores como equipamentos e mão-de-obra disponíveis na 
SLU, bem como a consonância com o serviço prestado por esse órgao no entorno do assentamento; ou seja, fatores esses que fogem à competência da 
Urbel. 

Dessa forma, a postura que tem sido adotada é o repasse, à SLU, das informações relativas à infraestrutura disponível nos assentamentos, seja ela 
existente ou à medida que as intervenções vão sendo realizadas, para que a própria SLU efetue as propostas de coleta de lixo. 
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b. a consolidação/reestruturação do sistema viário e de outros espaços públicos; 

c. outras intervenções necessárias para a viabilização das demais propostas. 

Deverão ser indicadas as soluções para estabilização geotécnica de maciços nos setores de risco 

(movimentos de terra, revegetação, concreto projetado, entre outros), para contenção (com intervenções 

padronizadas de muros de concreto, blocos ou gabião) e demais obras complementares de consolidação 

geotécnica. A drenagem necessária deverá estar incluída na proposta sanitária. 

Além das intervenções, devem constar nesse mapa as indicações das seções realizadas para 

embasar a proposta de consolidação geotécnica ou para a implantação do sistema viário.  

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão das propostas. 

Esse mapa não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Propostas Geotécnicas 

2.25. SEÇÃO GEOTÉCNICA 

Considerando as intervenções urbanístico-ambientais propostas e consolidadas no Mapa P1 – 

Intervenções Urbanístico-ambientais e o Mapa P – Propostas Geotécnicas, devem ser elaboradas seções 

transversais e longitudinais para demonstrar a viabilidade de cada intervenção proposta e para subsidiar as 

estimativas de quantitativos e custos das propostas.  

A definição das seções a serem desenvolvidas (localização e quantidade) deverá ser discutida e 

aprovada previamente pela Fiscalização. 

Deverão ser elaboradas seções: 

a. relativas às áreas de risco, com indicação das soluções adotadas para resolver as situações 

de risco pontual e de setores de risco geológico.  
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b. relativas ao sistema viário, com indicação das movimentações de terra, contenções e outras 

intervenções geotécnicas necessárias para viabilizar a implantação das vias propostas e 

consolidação das existentes: 

- nas seções longitudinais devem ser indicadas as declividades (greide) e as soluções para 

compatibilização com a ocupação lindeira e com as vias existentes; 

- nas seções transversais devem ser indicadas as soluções para compatibilização com a 

ocupação lindeira e com as vias existentes. 

Essas seções devem ser numeradas sequencialmente e indicadas no Mapa P – Propostas 

Geotécnicas (item 2.24), começando pelas seções viárias, que deverão ser indicadas também no Mapa P – 

Tipologias Viárias (item 2.13).  

As seções devem ser apresentadas juntamente com planta de identificação da seção e, caso 

solicitado pela Fiscalização, deverá ser incluída uma foto representativa da seção. 

 

As seções devem ser elaboradas de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização e 

apresentadas, preferencialmente, em formato A4. 

A data a constar nas seções deve ser a da conclusão das propostas. 

Essas seções não precisam ser apresentadas à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Seções Geotécnicas 

2.26. TEXTO - PROPOSTAS GEOTÉCNICAS 

Nesse texto devem ser abordadas e justificadas as intervenções geotécnicas propostas e 

apresentadas no Mapa P – Propostas Geotécnicas e nas Seções Geotécnicas. 

Todas as intervenções devem ser apresentadas de forma resumida em quadros, conforme exemplo a 

seguir, com identificação da área a ser tratada (dependendo do tipo de intervenção), do tipo de intervenção 

proposta, da seção representativa, caso haja, e dos quantitativos, tais como: área de revegetação, área de 

impermeabilização, área de limpeza, altura e extensão de muros de contenção, dentre outros.  
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As indicações de intervenções para implantação da reestruturação do sistema viário deverão ser 

indicadas por trechos, representadas por seções e, sempre que possível, por fotos. Para definição do 

traçado viário, deve ser considerado o estudo geológico-geotécnico, visando reduzir os custos e evitar a 

implantação de vias em áreas instáveis do ponto de vista geológico. A apresentação dessas intervenções 

deve ser organizada por via ou trecho de via, e sintetizadas em quadros conforme exemplo a seguir. 

 

Em todas as situações, deverão ser incluídas as indicações das soluções para estabilização 

geotécnica de maciços nos setores de risco (movimentos de terra, revegetação, concreto projetado, entre 

outros), para contenção (com intervenções padronizadas de muros de concreto, blocos ou gabião) e demais 

obras complementares de consolidação geotécnica (como sistema de drenagem). 

 

Esse texto não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Propostas Geotécnicas 
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2.27. MAPA P - PROPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS 

Considerando as áreas indicadas para consolidação e as intervenções urbanístico-ambientais 

propostas e consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais, esse mapa deverá indicar, 

por meio de delimitação no território, as ações jurídicas preliminares, inclusive as necessárias à implantação 

das intervenções, e as soluções propostas para a regularização fundiária (urbanística e dominial) tanto do 

assentamento quanto de eventuais áreas externas que venham a ser incluídas nas propostas de 

intervenção, da seguinte forma: 

a. Ações Jurídicas 

- Convênio/negociação entre Estado e Município 

- Desafetações  

- Desapropriações 

- Outras ações necessárias 

b. Regularização Fundiária 

- Instrumento legal adequado ao quadro fundiário identificado para promover a aprovação do 

parcelamento 

- Instrumento legal adequado ao quadro fundiário identificado para promover a titulação dos 

ocupantes do loteamento 

- Outras propostas ou diretrizes 

c. Outras situações, tais como faixas de servidão, etc. 

Como referência, para auxiliar na compreensão das propostas, esse mapa deve apresentar os 

Cadastros de Parcelamento (CP) incidentes na área do assentamento e no entorno, caso existam, e outros 

elementos fundiários relevantes, bem como a identificação do(s) proprietário(s) da área. 

Ressalta-se que texto e mapa de Propostas Jurídico-legais deverão ser complementares. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da elaboração das Propostas Jurídico-Legais. 
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Esse mapa deve ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P – Propostas jurídico-legais 

2.28. TEXTO - PROPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS 

A elaboração das propostas jurídicas-legais para a regularização fundiária do assentamento deverá 

considerar as áreas indicadas para consolidação, as intervenções urbanístico-ambientais propostas e 

consolidadas no Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais e as informações constantes no Texto – 

Diagnóstico Jurídico-Legal, e tem como objetivo apontar a melhor alternativa para a aprovação do 

parcelamento, para a regularização do domínio e a consequente titulação dos atuais ocupantes. 

Desse modo, o presente documento deverá propor soluções para a regularização fundiária 

(urbanística e dominial), tanto do assentamento, quanto de eventuais áreas externas que venham a ser 

incluídas nas propostas de intervenção, considerando os seguintes aspectos: 

- as ações jurídicas preliminares necessárias à implantação das intervenções, tais como remoção, 

desapropriação, servidão, dentre outras. 

- a propriedade da área de estudo. 

- a existência de parcelamento aprovado. 

- a existência de conflito fundiário no território. 

- a forma como o Município aplica atualmente a legislação que trata da regularização fundiária de 

assentamentos clandestinos e/ou irregulares, considerando os aspectos relativos ao planejamento, 

orçamento, viabilidade e conveniência. 

Esse texto deve incluir uma breve contextualização da situação dominial da área para que, 

juntamente com o Mapa P – Propostas Jurídico-legais, permita a compreensão da situação fundiária do 

assentamento sem a necessidade da leitura dos produtos relativos ao diagnóstico dos Aspectos Jurídico-

legais. 
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O conteúdo desse texto, no que extrapole o mapa, deve ser apresentado, discutido e validado pela 

comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto – Propostas Jurídico-legais 

2.29. TEXTO - PROPOSTAS SOCIOECONÔMICAS E ORGANIZATIVAS 

O processo de elaboração de propostas de intervenção na área socioeconômica e organizativa deve 

incluir a apresentação de uma ou mais alternativas que atendam às demandas da comunidade identificadas 

no diagnóstico dos Aspectos Socioeconômicos e Organizativos e nas diretrizes definidas no Diagnóstico 

Integrado. 

Entende-se que as propostas deverão ser fundamentadas nas demandas e perspectivas dos 

moradores para solução dos problemas levantados, sejam aqueles que indicam a necessidade de 

aprimoramento ou instalação de serviços públicos e de infraestrutura ou aqueles que contribuam para maior 

organização social da comunidade e alcance de qualidade de vida almejada no assentamento. 

O objetivo principal dessas propostas é dar uma resposta aos problemas identificados, ainda que seja 

a indicação de um caminho de solução. Tais soluções devem estar condizentes e articuladas com as 

políticas públicas e sociais vigentes e podem ser desenvolvidas com perspectivas de curto, médio e longo 

prazos. 

Contudo, objetiva-se também, na medida do possível, que as propostas socioeconômicas e 

organizativas possam ser executadas de imediato ou a curto prazo. Nesse sentido, ações sociais podem ser 

pensadas e desenvolvidas ainda durante a elaboração do Plano de Intervenção. 

Diretrizes para o desenvolvimento das propostas 

As diretrizes para o desenvolvimento das propostas de intervenção socioeconômicas e organizativas 

deverão contemplar estratégias que garantam: 
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- articulação com as políticas setoriais, considerando os programas e critérios implementados 

pelos diversos órgãos municipais. Para tal as propostas devem ser elaboradas por eixo 

(educação, saúde, geração de renda, etc.) para facilitar tal articulação46; 

- integração com as instâncias governamentais e não governamentais no encaminhamento das 

propostas de geração de emprego, ocupação, renda e fomento dos nichos de oportunidades 

econômicas (considerando as ocupações dos moradores, inclusive por gênero); 

- indicação de ações relevantes na conservação e na preservação ambiental, considerando a 

existência do eixo de educação ambiental no desenvolvimento do trabalho social na maioria dos 

Programas responsáveis pela execução das intervenções/obras indicadas no plano47; 

- fortalecimento ou criação de grupos organizados e representativos; 

- informação e formação dos envolvidos; 

- Valorização do Grupo de Referência (GR), incentivando cada um de seus integrantes a se 

tornar um agente multiplicador na sua comunidade, considerando o seu conhecimento da 

realidade local associado às informações levantadas no Plano de Intervenção e favorecendo 

que esse GR atue como elo entre a comunidade e o poder público; 

- Subsídio à implantação das propostas urbanístico-ambientais e jurídico-legais. 

Passos para elaboração das Propostas: 

A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

a. enumerar, de forma objetiva, as potencialidades e demandas da comunidade em cada item já 

trabalhado na 1ª etapa do plano: Educação; Saúde; Assistência Social; Geração de Trabalho e 

Renda; Lazer e Cultura; Segurança; Organização e Mobilização Comunitárias; Inserção 

Econômica: (SINE, Desenvolvimento Local, Inclusão Produtiva, Cooperativismo, Oferta de 

vagas de trabalho, Qualificação profissional); 

                                                      

46 As normas e orientações do Manual de Instruções do Trabalho Social, aprovado pela Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, indicam a 
articulação das políticas de habitação e saneamento básico com as demais políticas públicas, conforme mostra o capitulo I, item II, subitem 2.5. 
47 Eixos definidos no Manual de Instruções do Trabalho Social (Capitulo II, Item III, subitem 3) que deverá ser seguido nas intervenções de habitação 
e saneamento básico objetos de operações de repasse ou financiamento firmadas com o setor público (PAC, por exemplo). 
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b. juntamente com o Grupo de Referência, levantar alternativas de intervenção ou de ação para 

cada demanda diagnosticada na 1ª etapa. O levantamento de possibilidades para o 

atendimento das demandas pode ser iniciado antes da reunião de Sugestão de Propostas; 

c.  as equipes técnicas sociais da Fiscalização e da CONTRATADA devem se reunir para discutir 

e eventualmente complementar as propostas levantadas; 

d. a partir dessas informações qualificadas, verificar junto aos órgãos competentes se há algum 

projeto previsto ou em andamento no sentido de atender a essas demandas e/ou quais as 

possibilidades de atendimento de tais necessidades. Caso necessário, a Fiscalização 

intermediará esses contatos. Os encaminhamentos e resultados dessas articulações devem ser 

discriminados no texto;  

e.  havendo indicativos de remoção de famílias, indicar as ações de acompanhamento social 

dessas famílias; 

f. apontar o caminho para que a comunidade mobilizada reivindique as melhorias; 

g. juntamente com o Grupo de Referência, estabelecer uma hierarquia, colocando em ordem de 

prioridade as ações/intervenções propostas; 

h. explicitar as ações sociais que porventura foram realizadas ao longo do desenvolvimento do 

Plano, seja pela CONTRATADA ou pela Fiscalização48, como, por exemplo, palestras sobre 

educação ambiental, articulação para implantação de equipamentos como Academia a Céu 

Aberto, campanhas de conscientização sobre acondicionamento e destinação adequada de lixo, 

etc. 

Estrutura do Texto 

Sistematizar cada proposta, de acordo com cada potencialidade ou demanda, discriminando as ações 

necessárias conforme tópicos abaixo: 

a. Propostas ou encaminhamentos (O que fazer)? 

b. Justificativa (Por que fazer e para que fazer?) 

                                                      

48A equipe técnica da URBEL deverá dar encaminhamento às demandas mais imediatas, antes do final da elaboração do Plano, no que concerne à 
apropriação, pelos moradores, dos equipamentos, programas e serviços já existentes nas políticas públicas da Prefeitura, fundamentando-se, 
principalmente, na valorização e capacitação do Grupo de Referência e na busca pela intersetorialidade. 
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c. Ações necessárias (Como fazer)? 

d. Atores envolvidos, órgãos competentes (Com quem fazer)? 

e. Recursos necessários (Com que recursos e materiais)? 

f. Momento de execução (Quando fazer)? 

 

O conteúdo desse texto deve ser apresentado, discutido e validado pela comunidade. 

Produto a ser entregue 

- Texto - Propostas Socioeconômicas e Organizativas. 

2.30. GUIA DE INSTITUIÇÕES – ELABORAÇÃO 

Esse Guia deve compilar as principais informações sobre os equipamentos públicos e/ou de uso 

coletivo, serviços e programas disponíveis no assentamento, no seu entorno e em outros locais que possam 

ser de interesse dos moradores. O objetivo é que esse Guia contribua para divulgar essas instituições e 

serviços e oriente os moradores sobre onde procurar atendimento para suas demandas do dia a dia. 

Esse Guia deverá ser elaborado com base nas informações obtidas, basicamente, na Pesquisa de 

Equipamentos, Programas e Serviços, mas também em outras fontes que porventura possam surgir 

(informações de moradores, vistorias de campo, etc.), da seguinte forma: 

a. deverão ser discriminados os equipamentos públicos e/ou de uso coletivo, serviços e programas 

disponíveis no assentamento, no seu entorno e em outros locais que possam ser de interesse 

dos seus moradores, com indicação de: 

- público-alvo 

- dia e horário de atendimento 

- endereço 

- telefone 
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b. as informações deverão ser organizadas por áreas temáticas: Educação, Saúde, Assistência 

Social, Segurança, Risco e Emergência; Trabalho e Emprego, Preservação Ambiental e outras 

áreas afins; 

c. .o Guia deverá ser elaborado em formato de folder, devendo-se atentar para a qualidade do 

design gráfico, que deve permitir fácil leitura das informações. 

 

Esse Guia não precisa ser apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue 

- Arquivo Digital do Guia de Instituições. 

2.31. GUIA DE INSTITUIÇÕES - IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

A partir do arquivo aprovado pela Fiscalização (item 2.30), esse Guia deve ser impresso e distribuído 

à comunidade, em quantidade a ser definida e aprovada previamente pela Fiscalização, conforme explicado 

a seguir. 

Impressão 

O Guia de Instituições deve ser impresso em formato de folder, seguindo as seguintes especificações: 

- Papel couchê 145 g; 

- Impressão colorida frente e verso (cores 4 x 4); 

- Formato aberto: 29,7 cm x 21 cm; 

- Formato fechado: 4,8 cm X 21 cm;  

- Página: 1 Folha/ 4páginas, frente e verso; 

- Acabamento: 1 dobra (ao meio); 

- Quantidade: a ser definida e aprovada previamente pela Fiscalização, com tiragem mínima de 

1.000 unidades. 
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Distribuição 

O Guia de Instituições deve ser entregue à comunidade, através de um trabalho de mobilização porta 

a porta em todo o assentamento, com a entrega e explicação sobre o material e seus objetivos. 

A equipe necessária para esse trabalho é de duas duplas, coordenadas por um profissional de nível 

superior (técnico social). 

O agendamento dessa distribuição deve ser previamente informado e acordado junto à Fiscalização, 

para que essa possa acompanhar os trabalhos. 

 

Produtos a serem entregues: 

- Guia impresso na quantidade aprovada pela Fiscalização. 

- Entrega do Guia porta a porta, em todos as unidade (domicílios e estabelecimentos) do 

assentamento. 

2.32. PLANILHAS - QUANTITATIVOS (RESUMO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS)  

Considerando as intervenções propostas, desenvolvidas e detalhadas 

Essas planilhas visam sistematizar as intervenções propostas e subsidiar a estimativa de custos. A 

partir do desenvolvimento e detalhamento executado, devem especificar, para cada intervenção, os serviços 

a serem executados e os respectivos quantitativos. 

Essas planilhas deverão ser organizadas em um único arquivo, com uma aba para cada tipo de 

intervenção. Para cada intervenção, deverá apresentar a descrição das suas características e dos serviços 

sanitários e geotécnicos a ela relacionados, com as respectivas especificações e quantitativos, bem como 

as remoções, desapropriações e outras providências necessárias e que impactem no seu custo. 

Deve ser elaborada conforme exposto a seguir, contendo, minimamente, as seguintes informações: 

a. Abas Vias Veiculares, Vias Mistas, Vias de Pedestres: a partir das informações contidas no 

Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais e no Mapa P – tipologias Viárias, para cada via, 

identificada pelo nome e, se for o caso, para cada trecho, deve-se especificar: 
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- o tipo de intervenção: abertura, urbanização, pavimentação, etc.; 

- a tipologia viária adotada; 

- a extensão do trecho ou, no caso de largos e áreas de retorno, a área; 

- a largura total da via e a largura das subdivisões da seção viária, tais como: pista, passeios, 

faixas de proteção, faixa de mobiliário urbano; 

- a inclinação máxima, de acordo com as faixas estabelecidas junto à Fiscalização; 

- os pavimentos a serem utilizados; 

- para as vias de pedestres, a adoção de rampa e/ou escada; 

- implantação de medidas moderadoras de tráfego (tipo, área ou extensão); 

- tratamento indicado para as áreas remanescentes (tipo, área). 

- as intervenções sanitárias associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

implantação e desativação de redes e dispositivos de drenagem, de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário.  

- as intervenções geotécnicas associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

movimentações de terra (cortes e aterros) e seus volumes; tipo de contenção, com suas 

respectivas altura e extensão; retaludamentos; impermeabilizações; limpeza; revegetação. 

Observa-se que, para o sistema viário, contenções com altura de até 1,5m devem ser 

quantificadas apenas quando a extensão for ≥ 10m. 

- os serviços complementares associados, com seus respectivos quantitativos tais como: 

demolição de pavimento (área); demolição e reconstrução de muros de divisa (extensão); 

implantação de guarda corpo ou corrimão; implantação e relocação de dispositivos de 

iluminação pública (postes, arandelas, padrão de distância entre dispositivos, etc.); 

arborização, etc. 

- as remoções de unidades e desapropriações necessárias para viabilizar a intervenção,com 

seus respectivos quantitativos: as unidades a serem removidas (quantidade e identificação 

– número do selo), subdivididas em remoções totais e remoções parciais; áreas a serem 

desapropriadas (identificada pelos número de CP/PL, caso haja, de quadras e lotes). 
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b. Aba Áreas Verdes e de Convívio (inclui área verde, área com potencial para parque, campo 

de futebol, praça, jardim, calçadão, dentre outros): para cada área, devidamente identificada 

conforme Mapa P1 – Intervenções Urbanístico-ambientais, deve-se especificar: 

- o tipo de intervenção: implantação, revitalização, ampliação, reforma, etc.; 

- o tipo de espaço e as quantidades (área, extensão): praça, jardim, campo de futebol, etc.; 

- as intervenções sanitárias associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

implantação e desativação de redes e dispositivos de drenagem, de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário.  

- as intervenções geotécnicas associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

movimentações de terra (cortes e aterros) e seus volumes; tipo de contenção, com suas 

respectivas altura e extensão; retaludamentos; impermeabilizações; limpeza; revegetação.  

- os serviços complementares associados, com seus respectivos quantitativos tais como: 

demolição ou implantação de pavimento (área); demolição e reconstrução de muros de 

divisa (extensão); arborização; implantação de grama, forração; arborização; implantação 

de guarda corpo ou corrimão; implantação e relocação de dispositivos de iluminação pública 

(postes, arandelas); implantação de mobiliário urbano, implantação de equipamentos, 

brinquedos, cerceamento, etc. Essa especificação é fundamental para a elaboração da 

Composição de Preço Unitário de cada tipo de espaço a ser implantado ou reformado e da 

Planilha de Custos. 

- as remoções de unidades e desapropriações necessárias para viabilizar a intervenção,com 

seus respectivos quantitativos: as unidades a serem removidas (quantidade e identificação 

– número do selo), subdivididas em remoções totais e remoções parciais; áreas a serem 

desapropriadas (identificada pelos número de CP/PL, caso haja, de quadras e lotes). 

c. Áreas Potenciais para Reassentamento: para cada área, devidamente identificada conforme 

indicado no Mapa P – Intervenções Urbanístico-ambientais, deve-se especificar: 

- A tipologia indicada: prédio, sobrado, etc.; 

- O tipo unidade: apartamento, casas geminadas, número de quartos; 

- A quantidade de unidades. 
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- as intervenções sanitárias associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

implantação e desativação de redes e dispositivos de drenagem, de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário.  

- as intervenções geotécnicas associadas, com seus respectivos quantitativos, tais como: 

movimentações de terra (cortes e aterros) e seus volumes; tipo de contenção, com suas 

respectivas altura e extensão; retaludamentos; impermeabilizações; limpeza; revegetação.  

- os serviços complementares associados, com seus respectivos quantitativos tais como: 

demolição de pavimento (área); demolição e reconstrução de muros de divisa (extensão);  

- as remoções de unidades e desapropriações necessárias para viabilizar a intervenção,com 

seus respectivos quantitativos: as unidades a serem removidas (quantidade e identificação 

– número do selo), subdivididas em remoções totais e remoções parciais; áreas a serem 

desapropriadas (identificada pelos número de CP/PL, caso haja, de quadras e lotes). 

d. Aba Intervenções Sanitárias: as intervenções sanitárias não associadas ás intervenções 

descritas nos subitens a, b e c, devem ser identificadas, descritas e quantificadas nessa aba, de 

acordo com os Mapas P – Propostas para o Sistema de Drenagem, Propostas para o Sistema 

de Abastecimento de Água, Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário, considerando 

as mesmas orientações feitas para os itens anteriores. 

e. Aba Intervenções Geotécnicas: as intervenções geotécnicas não associadas ás intervenções 

descritas nos subitens a, b e c, devem ser identificadas, descritas e quantificadas nessa aba, de 

acordo com o Mapas P – Propostas Geotécnicas, considerando as mesmas orientações feitas 

para os itens anteriores. 

 

Essa planilha deverá ser elaborada de acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

Essa planilha não precisa ser apresentada à comunidade. 

Produtos a serem entregues: 

- Planilhas - Quantitativos (Resumo das Intervenções Propostas). 
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CUSTOS E HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

2.33. PLANILHAS - CUSTOS DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

Essas planilhas deverão ser elaboradas a partir da Planilha - Quantitativos (Resumo das Intervenções 

Propostas) e deverá incluir todas as intervenções propostas. Essa planilha deve ser organizada da seguinte 

forma: 

Abas iniciais: referem-se aos custos unitários para elaboração dos serviços: 

a. Composições de custos: para a elaboração dessa base da planilha, deve-se aproveitar ao 

máximo as composições já existentes na Sudecap e na Urbel; para serviços não previstos, 

deverão ser elaboradas as composições necessárias.  

ATENÇÃO: As planilhas de Insumos e Composições de Preços Unitários (CPU) da Urbel e 

Sudecap, com preços atualizados, para serem utilizadas na elaboração desse serviço, devem 

ser solicitadas à Fiscalização com, no mínimo, um mês de antecedência. 

Abas intermediárias: referem-se aos cálculos dos custos para execução das obras, considerando as 

especificações e quantidades descritas na Planilha - Quantitativos (Resumo das Intervenções Propostas) e 

as composições de custos das abas iniciais, a saber. 

a. Vias veiculares, Vias mistas, Vias de Pedestres (uma aba para cada): deve conter os 

quantitativos e custos para cada via/trecho de via, considerando os seguintes serviços: 

demolições49 e reconstruções; trabalhos em terra; contenções, retaludamentos e revegetação; 

pavimentação; escadas e rampas; áreas de convívio associadas à via; serviços 

complementares. A divisão em trechos deve ser discutida com a Fiscalização e deve ter em 

vista a execução das obras. Dessa forma, trechos da subdivisão usada no Mapa P – Tipologias 

Viárias e na Planilha Quantitativos poderão ser agrupados. 

b. Áreas Verdes e de Convívio: deve conter os quantitativos e custos de todos os serviços não 

incluídos na Composição de Preço Unitário, tais como: serviços de: demolições e 

reconstruções; trabalhos em terra; escadas e rampas; contenções, retaludamentos e 

                                                      

49 Para a demolição de edificações, considera-se uma área média para cada domicílio a ser removido, calculada a partir do Banco de Dados, 
considerando todos os domicílios pesquisados no assentamento. 
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revegetação; serviços específicos indicados para a área verde ou de convívio; serviços 

complementares. 

c. Áreas Potenciais para Reassentamento: deve conter, para cada área, os quantitativos de 

Unidades Habitacionais, separadas por tipologias, bem como de outros serviços associados não 

incluídos na Composição de Preço Unitário. 

d. Saneamento - Vias Veiculares/Mistas e Saneamento - Vias de Pedestres (uma aba para cada): 

devem ser feitas em planilhas específicas, pois os custos serão inseridos separadamente nas 

abas finais (Resumo – Sistema Viário). Devem conter os quantitativos e custos relativos às 

intervenções sanitárias associadas a cada via/trecho de via, considerando as redes e 

dispositivos de drenagem, de esgoto e de água.  

e. Instalações sanitárias: deve conter os quantitativos e custos relativos às intervenções sanitárias 

não associadas às intervenções descritas nos itens anteriores, considerando: redes e 

dispositivos de drenagem; redes e dispositivos de esgoto; redes e dispositivos de água. 

f. Intervenções geotécnicas: deve conter os quantitativos e custos relativos às intervenções 

geotécnicas não associadas às intervenções descritas nos itens anteriores, considerando: 

serviços preliminares (limpeza de terreno); trabalhos em terra; contenções, muros, 

retaludamentos e revegetações; impermeabilizações. 

Abas finais: aos custos para execução das obras calculados nas abas intermediárias, são acrescidos 

os custos para a elaboração de projetos, o BDI e outras informações necessárias para se chegar ao custo 

total de investimento relativo a cada intervenção e para a elaboração da Planilha de Hierarquização das 

Intervenções Propostas, tais como as remoções previstas, os reassentamentos, indenizações e 

desapropriações, além dos custos relativos ao processo de regularização fundiária do assentamento. 

a. Resumo do Sistema Viário, Resumo das Áreas Verdes e de Convívio, Resumo das Instalações 

Sanitárias, Resumo das Intervenções Geotécnicas (uma aba para cada): aos custos já 

calculados para cada intervenção relativa ao sistema viário e às áreas verdes e de convívio, são 

acrescidos aqueles relativos à drenagem e aos projetos (5% do valor), que cabem à PBH. 

Calcula-se o que cabe às concessionárias acrescendo, aos custos para implantação das redes 

de água e de esgoto, os custos de projeto (5%). Sobre a soma da parcela da PBH e das 

Concessionárias é acrescido o BDI (60%). Nessas planilhas, deve-se também informar o 
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número de remoções totais e parciais relativas a cada intervenção, o número de unidades a 

serem reassentadas e os custos com indenizações. 

b. Resumo das Áreas Potenciais para Reassentamento: essa planilha visa complementar o custo 

do investimento para cada área indicada com potencial para reassentamento. Aos custos já 

calculados para cada área, incluindo edificações (Unidades Habitacionais), é acrescido o custo 

com projetos (5%). Sobre a soma é acrescido o BDI (40%). Nessas planilhas, deve-se também 

informar o número de remoções totais e parciais relativas a cada intervenção, o número de 

unidades a serem reassentadas e os custos com indenizações. 

c. Ações Jurídicas e Regularização Fundiária: essa planilha deve conter os quantitativos e custos 

relativos a desapropriações associadas a intervenções e os quantitativos e custos relativos ao 

parcelamento e titulação, incluindo: levantamento topográfico da área, cadastro socioeconômico 

dos domicílios, memorial descritivo e projeto de parcelamento da área. 

Os custos relativos às propostas sociais são calculados por meio de um percentual acrescido ao custo 

de cada intervenção e são inseridos na Planilha - Hierarquização das Intervenções Propostas (item 2.35). 

 

Essas planilhas deverão ser elaboradas de acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

A data a constar nas planilhas deve ser a da referência das planilhas de insumos e composições de 

Preços Unitários (CPU) fornecidas pela Fiscalização. 

Essas planilhas não precisam ser apresentadas à comunidade, mas devem ficar disponíveis, caso 

venha a ser solicitadas. 

Produto a ser entregue: 

- Planilhas - Custos das Intervenções Propostas. 

2.34. MAPA P - HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

Esse mapa deve mostrar as intervenções agrupadas por etapas e deve ser feito concomitantemente à 

Planilha - Hierarquização das Intervenções Propostas (item 2.35). 



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 223/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

Com base na avaliação do conjunto de ações e intervenções propostas, considerando as demandas 

da comunidade e os aspectos técnicos e financeiros, as intervenções devem ser organizadas por ordem de 

prioridade e agrupadas em etapas. A partir de um mapeamento preliminar, a ser apresentado e discutido 

com a Fiscalização, deve ser elaborada a planilha, a partir da qual deverão ser feitos os ajustes 

considerando os aspectos financeiros e os reassentamentos.  

O mapeamento das etapas deve ser complementado por meio de ilustrações, esquemas e, sobretudo, 

textos explicativos justificando a hierarquia adotada, de modo que o mapa seja autoexplicativo e propicie a 

compreensão do conteúdo, sem a necessidade de leitura obrigatória do texto correlato. 

 

O mapa deve ser elaborado de acordo com o padrão gráfico definido pela Fiscalização. 

A data a constar no mapa deve ser a da conclusão da hierarquização, após as discussões feitas 

com a comunidade.  

Esse mapa deverá ser apresentado, discutido e validado pela comunidade, 

Produto a ser entregue: 

- Mapa P - Hierarquização das Intervenções Propostas. 

2.35. PLANILHA - HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

A partir do mapeamento preliminar das etapas, deve ser feita essa planilha, na qual devem constar 

todas as intervenções de forma hierarquizada e agrupadas em etapas. 

Para cada intervenção, devem ser apresentadas todas as informações de custos, remoções, 

indenizações, desapropriações e reassentamentos reunidas: execução de obras, incluindo projetos, 

construção de unidades habitacionais para reassentamento de famílias, indenizações, ações jurídicas, 

dentre outras. 

A esses custos, provenientes da Planilha de Custos, é acrescido um valor relativo a mobilização 

social, que é calculado considerando um percentual, geralmente em torno de 2,5% a 3,0% sobre o valor do 

total dos demais investimentos. Esse percentual deverá ser confirmado junto à Fiscalização quando da 

elaboração da planilha. 
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A divisão em etapas deve ser ajustada, considerando os valores, concomitantemente ao mapa. 

Para cada etapa deve ser feito um balanço de construção e ocupação de unidades habitacionais, 

considerando as remoções relativas às intervenções daquela etapa. 

 

Essa planilha deve ser elaborada de acordo com modelo definido pela Fiscalização. 

A data a constar na planilha deve ser a mesma de referência utilizada na Planilha – Custos das 

Intervenções Propostas. 

A síntese do conteúdo dessa planilha deverá ser apresentada, discutida e validada pela comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Planilha - Hierarquização das Intervenções Propostas. 

2.36. TEXTO - CUSTOS E HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

Esse texto deve registrar a metodologia utilizada na estimativa de custos das intervenções, indicando 

planilhas e preços de referência utilizados, e justificar a Hierarquização das Intervenções Propostas, 

considerando os aspectos técnicos (sobretudo vinculações entre obras), financeiros e as discussões 

realizadas com a comunidade. 

 

O conteúdo do texto, no que extrapole o mapa, deverá ser apresentado, discutido e validado pela 

comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Texto - Custos e Hierarquização das Intervenções Propostas. 
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3. SERVIÇOS DIVERSOS 

3.1. MAQUETE ELETRÔNICA 

A maquete eletrônica de toda a área do assentamento deverá ser desenvolvida para representar as 

intervenções propostas para o local, compondo o material de divulgação da proposta elaborada. 

Na maquete deverão constar as intervenções propostas contidas no Mapa P – Intervenções 

Urbanístico-ambientais, incluindo-se: 

a. A volumetria das edificações existentes e propostas, inclusive as relativas às Áreas com 

Potencial para Reassentamento (APR); 

b. O sistema viário existente e proposto, retratando, inclusive, a correta largura, a função e o 

sentido de circulação veicular previsto, indicado por meio de blocos de automóveis e pessoas; 

c. A correta representação do relevo da área; 

d. A representação de Espaços Livres de Uso Público, Áreas Verdes, vegetação e equipamentos 

existentes e propostos; 

e. Outros elementos relevantes da proposta.  

A partir da conclusão do modelo, deverão ser geradas e tratadas, no mínimo, cinco imagens em 3D, 

que representem todas as porções do assentamento para as quais o plano prevê intervenções, incluindo-se 

visadas panorâmicas e zoom em locais onde seja necessário destacar algum tipo de intervenção proposta. 

A definição das visadas deverá ser discutida e aprovada pela Fiscalização. 

As imagens devem ter qualidade e resolução suficientes para mostrar com clareza os elementos e 

materiais previstos e serem impressas em grande formato no banner.  

 

A maquete não precisa ser apresentada à comunidade. As imagens geradas serão inseridas em 

outros produtos, tais como o Banner 

Produto a ser entregue: 

- Maquete Eletrônica, incluindo: 
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- No mínimo 5 imagens tratadas em alta resolução das visadas obtidas a partir da maquete 

eletrônica. A definição das visadas deverá ser discutida e aprovada pela Fiscalização. 

- Arquivo original do modelo 3D 

3.2. REUNIÕES COM COMUNIDADE 

Além dos produtos a serem entregues, a CONTRATADA deverá realizar um trabalho contínuo de 

mobilização social e de capacitação da comunidade ao longo do processo de elaboração do Plano de 

Intervenção, contando com a participação da comunidade envolvida em todas as suas etapas. Para isso, 

são previstas ações de mobilização e reuniões noturnas e/ou em finais de semana junto à comunidade em 

todas as etapas de elaboração do Plano.  

Ressalta-se que as ações de mobilização têm como objetivo dar visibilidade às ações em andamento 

e, portanto, é preciso garantir que toda a comunidade (no caso de assembleias e plantões) e todos os 

membros do Grupo de Referência sejam convidados para os encontros marcados e possam comparecer, 

caso queiram. Todas as reuniões (assembleias, plantões e reuniões com o Grupo de Referência) são 

abertas à participação de qualquer pessoa interessada. Contudo, essa participação é voluntária porque 

depende de fatores como a oportunidade de conhecimento sobre as reuniões, de recursos, do interesse e 

tempo de cada um.  Nesse sentido, a ampla mobilização deve ser assegurada, mas a participação deve ser 

livre e espontânea, não se justificando a adoção de quórum mínimo para realização das reuniões, pois é 

preciso valorizar a presença dos moradores que se dispuseram a comparecer e ponderar sobre os 

diferentes graus de mobilização de cada assentamento que interferem na maior ou menor participação 

popular. 

A CONTRATADA deverá seguir a previsão de reuniões a ser repassada pela Fiscalização na primeira 

reunião de diretrizes. O cronograma será discutido na reunião de diretrizes e definido quando da entrega do 

cronograma físico-financeiro definitivo. No entanto, dependendo do andamento do Plano, a ordem, o 

número e o conteúdo das reuniões poderão ser alterados por solicitação da Fiscalização.  

As orientações sobre o conteúdo mínimo a ser tratado em cada reunião serão repassadas pela 

Fiscalização à CONTRATADA na reunião de diretrizes.  

A CONTRATADA deverá manter atualizados os contatos dos membros do GR. 
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Reuniões com o Grupo de Referência: 

O Grupo de Referência (GR), formado no início do processo de elaboração do PGE/PRU, é composto 

por lideranças formais e informais da comunidade, representantes de grupos, entidades e equipamentos 

comunitários atuantes na área de estudo do PGE/PRU, bem como moradores em geral interessados em 

participar do processo. Além da representatividade dos grupos o GR também deve ser representativo 

espacialmente, sendo importante que moradores de pontos diferentes do assentamento acompanhem o 

desenvolvimento do trabalho, de modo que possam informar e discutir com os vizinhos a respeito do 

diagnóstico e das propostas de intervenção nas proximidades de seus domicílios. 

As reuniões com o Grupo de Referência possuem caráter informativo, de capacitação, de coleta e 

validação de dados sobre temas relativos aos três eixos de abordagem (socioeconômico e organizativo, 

urbanístico-ambiental e jurídico-legal) do Plano de Intervenção, incluindo informações e discussões sobre 

os instrumentos de política urbana favoráveis à resolução das questões apresentadas. 

Observação: A validação de dados se refere ao consenso do grupo quanto aos assuntos 

apresentados e discutidos. Havendo questionamentos e impossibilidade de consenso, o assunto deverá ser 

aprovado por maioria simples, mediante votação.  

 

Assembleias e plantões: 

Além das reuniões com o Grupo de Referência, haverá necessidade de realização de assembleias e 

plantões para os quais se convidam todos os moradores do assentamento. Esses encontros ocorrem em 

momentos chave do processo de elaboração do PGE/PRU, nos quais há necessidade de maior divulgação 

das informações e momentos de decisão pela comunidade. Ressalta-se que as decisões tomadas em 

assembleia se dão quando determinado assunto precisa ser levado à votação para ser aprovado. 

No caso da assembleia de votação das alternativas de intervenção urbanístico-ambientais, tais alternativas 

somente poderão ser levadas à votação se houver um quorum mínimo de 50% mais o primeiro número 

inteiro de participantes acima desse percentual, considerando o total de diferentes participantes das 

reuniões com o GR e assembleias realizadas até o momento. Dessa forma, a CONTRATADA deverá: 
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a. Enviar à CONTRATANTE, em até dois dias úteis de antecedência da assembleia de votação, o 

número total de pessoas que participaram de pelo menos um dos encontros realizados até então. 

Tal apanhado deve ser realizado com base em todas as reuniões com o GR e assembleias 

ocorridas, por meio da planilha atualizada de controle de presença. 

b. No dia da reunião, certificar o cumprimento do quorum antes de proceder ao processo de votação 

das alternativas de intervenção urbanístico-ambientais, que deverá ser precedido por uma breve 

apresentação das alternativas.. 

c. No caso de não haver quorum para a votação, esclarecer aos presentes que não é possível 

proceder a votação por essa razão e informar que haverá uma nova assembleia para essa 

finalidade. Nesse caso, realizar apenas a apresentação das alternativas de intervenção urbanístico-

ambientais e aproveitar o momento da reunião para esclarecer dúvidas. 

d. Realizar nova assembleia, mediante ampla mobilização, e proceder à votação das alternativas de 

intervenção urbanístico-ambientais com qualquer número de presentes. 

Seguem as especificações mínimas a serem seguidas antes, durante e após as reuniões, 

assembleias e plantões: 

a. Antes da primeira reunião com a comunidade, a CONTRATADA deverá: 

- elaborar, em conjunto com a Fiscalização, cronograma das reuniões a serem realizadas, 

considerando os temas e as datas de cada encontro.  

b. Antes de cada encontro a CONTRATADA deve: 

- preparar a logística para a reunião (agendar local compatível com a atividade e com o 

público esperado para a reunião, reservar equipamentos); 

- planejar roteiro da reunião com conteúdo a serem trabalhados, materiais e técnicas a serem 

utilizados; 

- preparar apresentações e dinâmicas dos encontros com a comunidade, juntamente com os 

técnicos de cada área (arquiteto, engenheiro sanitarista, geólogo e advogado), dependendo 

do tema a ser tratado. O roteiro/planejamento da reunião e a apresentação em “Power 

Point” deverão ser enviados à Fiscalização com 5 (cinco) e 4 (quatro) dias úteis de 

antecedência, respectivamente. 
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- enviar à Fiscalização, em até 5 (cinco) dias úteis de antecedência, o material que será 

usado na mobilização (modelo de faixas, cartazes e mosquitinhos) para apreciação e 

sugestões. 

- mobilizar a comunidade de acordo com o tipo de encontro: 

- Assembleias com a comunidade: afixar faixas com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, 

convidando os moradores para a participação no encontro (ver item 3.9). Também 

deverá ser efetuada entrega de convites porta a porta e afixação de cartazes, com 2 

(dois) dias úteis de antecedência, independentemente de ser comunicado e/ou 

reforçado durante reuniões anteriores (ver item 3.3).  

- Reuniões com o Grupo de Referência: realizar mobilização, pelo menos por meio de 

contato telefônico com todos os componentes do grupo, com 2 (dois) dias úteis de 

antecedência. Outras formas de mobilização devem ser utilizadas para reforçar a 

mobilização por telefone, como envio de convite por correio eletrônico (e-mail), por 

serviço ou aplicativos de mensagem. A Fiscalização poderá, a seu critério, checar a 

mobilização do GR. 

- Plantões de esclarecimento de dúvidas: distribuir convites aos presentes na reunião ou 

assembleia precedente. Além disso, deverá ser efetuada entrega de convites porta a 

porta e afixação de cartazes, com 2 (dois) dias úteis de antecedência (ver item 3.3). 

- Observações: em todos os casos, não poderão ser realizadas mobilizações através de 

terceiros. A equipe técnica social é a única responsável por essas atividades. As 

atividades com vistas ao envolvimento e informação da comunidade podem contar 

ainda com os seguintes instrumentais, por iniciativa da equipe de Fiscalização: 

divulgação dos trabalhos em meios de comunicação local, apresentação de grupos 

teatrais, parcerias com equipamentos comunitários locais e do entorno, entre outros. 

 

c. Durante os encontros com a comunidade, a equipe da CONTRATADA deverá: 

- chegar, no mínimo, com meia hora de antecedência do horário marcado para a reunião para 

preparar local, montar equipamentos e recepcionar os moradores. 
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- levar todo o material necessário e adequado para cada reunião: microfone, caixa de som, 

tela, extensão elétrica, data show, notebook, máquina fotográfica, Power Point com o 

conteúdo da apresentação, lista de presença, lista para interessados no GR, formulário para 

redação da ata, canetas, cartilhas sobre o trabalho e mapas. 

- disponibilizar nos encontros, de acordo com as orientações da Fiscalização, materiais para 

auxiliar o GR no acompanhamento das discussões e para divulgação das informações junto 

à comunidade. Serão distribuídos mapas temáticos da área e outros impressos informativos 

de fácil compreensão, de acordo com cada abordagem do Plano.  

- acompanhar assinatura na lista de presença. Caso haja assinaturas no verso da lista, deve-

se preencher a folha com data, local e pauta / tema da reunião. A lista de presença deve 

conter cabeçalho com data, local, pauta da reunião e espaço para nome, assinatura, 

telefone e endereço dos participantes, conforme modelo definido pela Fiscalização. 

- após a abertura do encontro, que deve ser feito sempre pela Fiscalização, apresentar o 

andamento do Plano de Intervenção, contextualizando o tema, os objetivos e a metodologia 

da reunião e fazer a apresentação do tema do encontro. 

- utilizar linguagem clara e didática. Quando houver necessidade de uso de termos técnicos, 

o significado desses termos deve ser esclarecido.  

- abrir espaço para discussão e questionamentos por parte dos moradores e demais 

presentes. Ao participante que queira se pronunciar, pedir para que este identifique seu 

nome e se é morador, liderança, representante de equipamentos, etc. para que possa 

constar em ata.  

- nas reuniões e assembleias, cujo conteúdo requeira validação ou aprovação pela 

comunidade, promover, de acordo com as orientações da Fiscalização, a apresentação, a 

discussão e a validação ou aprovação pelo público presente do respectivo conteúdo tratado 

em cada encontro. 

- fazer o registro fotográfico da reunião. Tais imagens devem mostrar com nitidez as 

lideranças, os moradores, a equipe técnica e os convidados institucionais presentes e 

devem representar os principais momentos da reunião (abertura, apresentação, dinâmicas, 

momentos de fala de moradores e lideranças  e a leitura da ata). 
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- em momentos decisivos da participação no Plano de Intervenção - tais como nas reuniões 

para levantamento dos aspectos positivos e negativos do assentamento, para sugestões de 

propostas e para escolha/aprovação da alternativa de intervenções urbanístico-ambientais a 

ser desenvolvida - deverão ser colhidas as assinaturas dos participantes no material 

produzido e/ou aprovado por eles. 

- informar a data e o tema do próximo encontro, caso já se tenha uma previsão. 

- nas reuniões e assembleias, registrar em ata todas as discussões e decisões tomadas 

durante o encontro, ressaltando-se os encaminhamentos acordados com os moradores, 

incluindo as modificações a serem feitas nos produtos, e a validação ou aprovação dos 

produtos levados para apresentação e discussão. O técnico responsável pela ata deve ficar 

exclusivamente com essa atividade durante a reunião.  Ao final do encontro, o técnico deve 

ler a ata, perguntar aos participantes se eles desejam fazer algum acréscimo ou correção, 

lavrar a ata e pedir aos presentes para assiná-la.  

 

d. Após cada encontro, a CONTRATADA deverá enviar à Fiscalização, em até 4 (quatro) dias 

úteis: 

- os materiais originais que comprovem a realização da reunião: a ata e a lista de presença; 

- todo o material produzido ou assinado durante a reunião, como mapas/cartazes produzidos 

nas dinâmicas de Levantamento de Problemas e Potencialidades e de Sugestão de 

Propostas, devidamente assinados pelos respectivos participantes de cada grupo; mapa 

Concepção de Propostas - Intervenções Urbanístico-ambientais referente à alternativa 

aprovada pela comunidade, com a assinatura dos moradores que participaram da reunião e 

do processo de votação.  

Observação: esses materiais originais ficarão arquivados na Urbel até a fase final do Plano, 

quando serão devolvidos à CONTRATADA para serem inseridos no Volume de Capacitação e 

Mobilização Social. 
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- relatório sucinto com a descrição e avaliação da reunião e da mobilização quanto ao 

cumprimento dos objetivos traçados. Esse relatório deverá incorporar também a ata, a lista 

de presença e fotos da reunião50, bem como todo o material utilizado na ocasião (mapas e 

cartazes de dinâmicas, por exemplo), deverá ser enviado à Fiscalização para avaliação e 

eventuais sugestões e acréscimos. Cada relatório deve considerar a estrutura a seguir: 

- Cabeçalho 

- Data: dd/mm/aaaa (dia da semana); 

- Local: nome e endereço do local; 

- Pauta: (igual à da lista de presença); 

- Equipe técnica da Urbel: discriminar o nome e o sobrenome dos responsáveis pela 

fiscalização (incluindo a formação), começando pelo Coordenador geral do plano, 

caso este esteja presente; 

- Equipe técnica da “Contratada”: informar nome e sobrenome dos técnicos 

responsáveis pela elaboração (incluindo a formação), começando pelo coordenador 

técnico do plano, caso este esteja presente; 

- Participantes: número de participantes da comunidade. 

- Outros participantes (representantes do Orçamento Participativo, diretores de 

equipamentos comunitários, representantes de órgãos públicos, entre outros): 

informar nome e sobrenome dos participantes, cargo e entidade ou empresa que 

representa; 

- desenvolvimento: descrição do andamento e da metodologia utilizada na reunião, os 

assuntos discutidos e resolvidos, as principais colocações dos moradores, da equipe 

técnica e dos convidados. Tal descrição deve ser complementar à ata. No caso dos 

plantões, essa descrição deve apresentar maior detalhamento já que não há a produção 

de ata. 

                                                      

50 As fotos devem ser seguidas de legenda informando o momento da reunião representado e as pessoas retratadas. 
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- avaliação: nesse item devem ser avaliados os seguintes pontos: número de 

participantes; análise qualitativa da participação, nível de interesse e motivação dos 

participantes; compreensão dos participantes com relação ao tema da reunião; 

pertinência das perguntas feitas; avaliação do andamento da reunião em seus aspectos 

positivos e negativos (surgimento de polêmicas ou conflitos nas discussões, por 

exemplo), auto avaliação sobre a condução da reunião, bem como da apresentação e 

recursos utilizados. 

- nome do(s) responsável(is) pela elaboração do relatório: inserir, ao final do relatório, 

o(s) nome(s) do(s) responsável (is) pela redação do relatório, que deve(m) incluir o(s ) 

responsável(is) técnico(s) pela área social e pelos temas apresentados e/ou discutidos 

na reunião. 

- ata da reunião: incluir todas as folhas originais digitalizadas. 

- lista de presença: incluir todas as folhas originais digitalizadas. 

- registros fotográficos da reunião: inserir fotos dos principais momentos de cada reunião. 

- material produzido durante a reunião, digitalizado: mapas ou outros materiais com 

levantamento de problemas e potencialidades, sugestões de propostas do GR, mapa 

com a alternativa de intervenções escolhida assinado pelos participantes, dentre outros. 

Qualquer outro registro de reivindicações dos moradores também, se houver, com nome 

e assinatura dos responsáveis pela elaboração. 

- descrição da mobilização: relato sucinto sobre a mobilização com indicação do dia e 

horário da mobilização, número de pessoas mobilizadas e uma avaliação quanto à 

receptividade do convite por parte dos moradores. Além disso, quando se tratar de 

mobilização porta a porta, acrescentar a ilustração da imagem dos convites distribuídos,  

das faixas e cartazes afixados e algumas fotos da mobilização porta a porta realizada. 

- planilha eletrônica (em Excel) de controle de presença dos participantes das reuniões 

do Grupo de Referência (GR), assembleias e plantões atualizada. O objetivo é a 

avaliação da participação e da representatividade do GR nos encontros, assim como a 

inclusão de novos participantes. Além disso, servirá de referência para a definição de 

quorum para a assembleia de votação das alternativas de intervenções urbanístico-
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ambientais. Nessa planilha deve constar nome completo, endereço e telefone dos 

participantes. 

Produtos a serem entregues por reunião: 

- Ata original da reunião  

- Lista original de presença 

- Planilha de controle de frequência das reuniões do GR, em meio digital  

- Material produzido ou assinado pelos participantes durante a reunião (originais) 

- Relatório de reunião em meio digital 

3.3. MOBILIZAÇÃO PORTA A PORTA 

A mobilização porta a porta é um dos recursos necessários para dar ampla divulgação a respeito de 

assembleias e plantões com a comunidade ao longo do desenvolvimento do PRU. Tal recurso também 

pode ser utilizado para divulgar outras ações que eventualmente podem ser realizadas no decorrer do PRU.  

O serviço deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias úteis de antecedência de assembleias e plantões 

com a comunidade, por meio de entrega de convites em todos as unidades (domicílios e estabelecimentos) 

e afixação de cartazes estabelecimentos e outros pontos de grande visibilidade da área de estudo do Plano 

de Intervenção. 

O conteúdo e layout dos convites e cartazes a serem entregues/afixados deverão ser submetidos à 

aprovação pela Fiscalização em até 5 (cinco) dias úteis de antecedência da mobilização. O convite e os 

cartazes devem conter: assunto, data, horário, local e telefone de contato; salvo orientação contrária, devem 

conter, ainda, o timbre da Urbel e da Prefeitura de Belo Horizonte. A CONTRATADA deverá também enviar 

um plano de itinerário a ser percorrido na mobilização porta a porta e informar a data e horário da 

Mobilização previamente à Fiscalização, para que esta possa acompanhar a execução do serviço. 

A entrega dos convites deverá ser feita diretamente a um morador de cada domicílio e ao responsável 

de cada estabelecimento, juntamente com explicações sobre o encontro a ser realizado, como data, o local, 

o tema do encontro e a importância da participação. 
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Apenas nos casos em que não forem encontrados moradores/responsáveis pelo domicílio/ 

estabelecimento, o convite pode ser colocado em caixa de correio ou outros locais (debaixo da porta ou 

afixado em locais visíveis do domicílio ou estabelecimento) ou mesmo ser entregue a vizinhos, desde que 

esses se disponham a repassá-lo ao destinatário correto. 

 

Produtos a serem entregues: 

- Convites e cartazes, em meio digital. 

- Plano com o itinerário a ser percorrido 

- Afixação dos cartazes em locais previamente acordados com a fiscalização (20 cartazes) 

- Entrega dos convites por meio da mobilização porta a porta (2400 convites) 

- Fotos da mobilização, sendo pelo menos uma foto de cada trecho de via (face de quadra), em meio 

digital. 

3.4. BANNER 

Após a consolidação das propostas, deve ser elaborado um banner para divulgação dos principais aspectos 

estudados e da proposta elaborada para o assentamento, de forma a auxiliar a comunidade nos processos 

de mobilização para captação de recursos para implantação das intervenções. 

O banner deve apresentar, por meio de mapas, figuras, fotos e outras imagens e textos sucintos: 

a. Breve contextualização do PRU; 

b. Localização e caracterização geral do assentamento: pequeno mapa de localização, texto e fotos; 

c. Principais problemas e potencialidades: mapa e, se necessário, textos esquemáticos; 

d. Principais propostas: mapa, visadas da maquete eletrônica e textos esquemáticos sobre as 

principais propostas urbanístico-ambientais, socioeconômicas e organizativas e jurídico-legais; 

e. Síntese do processo participativo 
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Produtos a serem entregues: 

- Banner em formato A0, impresso em lona com acabamento (bastão) e cordão para pendurar, que 

será entregue à comunidade. 

- Arquivos digitais original e PDF 

3.5. FICHA RESUMO (PARTE 1 – DIAGNÓSTICO) 

Deverá ser feito o preenchimento parcial do Quadro denominado Ficha Resumo com informações 

básicas e síntese dos diagnósticos realizados na Etapa 1 – Atualização da Base Cartográfica e 

Levantamento de Dados e Diagnóstico. 

A complementação com as informações relativas às propostas será feita ao final da Etapa 2 - 

Propostas de Intervenção (ver item 3.6). 

Esse quadro deverá ser elaborado de acordo com modelo definido pela Fiscalização e mostrado a 

seguir: 

 

A ficha deverá ser inserida no volume de texto da Etapa 2 - Propostas de Intervenção.  



 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
INTERVENÇÃO 

Folha N.º 237/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
 
Regional: Norte 

PLANO DE OBRAS: 2123-DV-U-URB-17 Data: 20/09/2019 

PROCESSO: 01.099.536/19-48 LICITAÇÃO: Urbel/Smobi n.º   
 

 

DADOS IDENTIFICAÇÃO 
Nome/apelido:  Zoneamento: Sobrezoneamento: 

Regional:  
 

Folha LPOUS:  
 

UP:  
 

Data da contagem de domicílios: 

Localização:  

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Dados Perímetro de estudo Perímetro diagnosticado do 
assentamento 

Área (ha)   

População (hab.)   
Número total de domicílios / 
estabelecimentos   

Usos    

Densidade populacional (hab/ha)   

Densidade domiciliar (hab/dom)   

ASPECTOS SOCIOECONÔMICO-ORGANIZATIVOS 

Dados diversos 
Início da ocupação:  
 

Tempo de residência no domicílio: 
 

Renda média domiciliar:  
 

Renda média domiciliar per capita:  
 

Faixa etária: 
 

Salário mínimo de referência:  
 

Escolaridade dos moradores: 
 

Escolaridade do responsável pelo domicílio: 
 

População Economicamente Ativa (PEA) 
 

Associações comunitárias:  
 

Principais lideranças:  
 

Reivindicações principais:  
 

Potencialidades:  
 
Grupos representativos: 
 
Equipamentos e Programas:  
 
Síntese do Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo: 
 

  

Figura 3 – Modelo de Ficha resumo 
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ASPECTOS URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 

Nº. de domicílios em situação de risco geológico alto ou muito alto: 

Atendimento abastecimento de água (%): 

Atendimento esgotamento sanitário (%): 

Sistema viário (%): 

Condições das edificações:  
Síntese do Diagnóstico dos Aspectos Urbanístico-ambientais: 

ASPECTOS JURÍDICO-LEGAIS 

Condicionantes e Impedimentos legais:  

Parcelamento/Propriedade: 

Regularização:  

  
Figura 4 – Modelo de Ficha Resumo – continuação 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

Propostas estruturantes: 

Número total de remoções (por motivo):  

Número unidades habitacionais a serem construídas: 

Número de reassentamentos através do PROAS:  

Número de domicílios indenizados:  

CUSTOS 

Data base:  BDI:  

Infraestrutura e serviços urbanos:  

Remoções e reassentamentos:  

Equipamentos comunitários e áreas de lazer:  

Ações jurídicas e de regularização fundiária:  

Mobilização social:  

Custo do PRU:  

Custo PRU por domicílio:  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

  
Figura 5 - Modelo de ficha resumo - continuação 
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Esse quadro não é apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Ficha resumo, parcialmente preenchida com as informações relativas à Etapa 1 - Levantamento de 

Dados e Diagnóstico, impressa e em meio digital. 

3.6. FICHA RESUMO (COMPLEMENTAÇÃO PROPOSTAS) 

Esse quadro, já parcialmente preenchido na Etapa 1 (ver item 3.5), deverá ser complementado com 

as informações básicas e síntese das propostas realizadas na Etapa 2 – Propostas de Intervenção. 

A Ficha Resumo deverá ser elaborado de acordo com modelo definido pela Fiscalização e mostrado 

no item 3.5: 

 

Esse quadro não é apresentado à comunidade. 

Produto a ser entregue: 

- Ficha resumo, com preenchimento complementado com as informações relativas à Etapa 2 – 

Propostas de Intervenção, impressa e em meio digital. 

3.7. EDIÇÃO FINAL DOS VOLUMES DE LEVANTAMENTO DE DADOS E DIAGNÓSTICO 

Ao final da etapa, os diagnósticos devem ser organizados em dois volumes, um de texto e um de 

mapas, reunindo todo o material elaborado ao longo da etapa, bem como aqueles documentos que servem 

de referência para elaboração do plano e para ações futuras, tais como ofícios de órgãos, atas de reuniões 

relevantes, etc.  

Deve ser elaborado um texto de apresentação do Plano, contextualizando o trabalho e o 

assentamento, incluindo alguns dados básicos (área, nº de domicílios, população, etc.) a ser inserido no 

início do volume de textos. 

Os volumes devem ser impressos em papel sulfite, encadernados em formato A4, inclusive os mapas 

plotados.  
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A formatação dos volumes deverá seguir as normas da ABNT em relação às margens, referências 

bibliográficas, organização do sumário, citações de autores, figuras, tabelas, etc. 

Nas capas, devem constar, minimamente, as seguintes informações: 

- Plano de Intervenção (PRU ou PGE) Nome do Assentamento, 

- Etapa 1 – Atualização da Base Cartográfica e Levantamento de Dados e Diagnóstico, 

- Volume I – Textos ou Volume II – Mapas, 

- Número do empreendimento, título do empreendimento e ano do OP, 

- Data de elaboração do volume (mês/ano), 

- Logo da Urbel e brasão da Prefeitura. 

Deve-se atentar para a qualidade do design gráfico da capa, que deve ter um bom apelo visual. 

 

Um piloto de cada volume impresso e de cada DVD (arquivos originais e PDF) deve ser entregue à 

Fiscalização para verificação, e somente após sua aprovação devem ser feitas as demais cópias.  

Produtos a serem entregues: 

- Volume I – Textos (impresso): deverá conter os textos relativos à Etapa 1, com as respectivas 

figuras, bem como os anexos pertinentes, e deverá ser organizado da seguinte forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Listas de figuras, fotos, tabelas, gráficos, siglas, etc. 

- Sumário 

I. Apresentação 

a. Localização do assentamento  

II. Histórico de formação, lutas, conquistas e lideranças 

III. Inserção urbana do assentamento 

IV. Aspectos físico-ambientais 
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a. Descrição geomorfológica do sítio 

b. Empreendimentos governamentais 

c. Diagnóstico urbanístico  

d. Diagnóstico sanitário 

e. Diagnóstico geológico-geotécnico 

f. Diagnóstico dos recursos hídricos e da vegetação  

V. Aspectos socioeconômico-organizativos  

a. Caracterização socioeconômica  

b. Oferta e demanda de serviços e programas 

c. Organização comunitária 

d. Diagnóstico socioeconômico e organizativo (síntese) 

VI. Aspectos jurídico-legais 

VII. Diagnóstico integrado 

- Textos, com suas respectiva figuras 

- Referências bibliográficas 

- Anexos 

 

Devem ser entregues 3 cópias impressas do volume: duas ficarão arquivadas na Urbel e uma será 

entregue à comunidade. 

 

- Volume II – Mapas (impresso): deverá conter os mapas relativos à Etapa 1, ordenados conforme 

orientação da Fiscalização, e deverá ser organizado da seguinte forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Listas de mapas. 

- Mapas. 
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Devem ser entregues 3 cópias impressas do volume: duas ficarão arquivadas na Urbel e uma será 

entregue à comunidade. 

 
- DVDs: deverão ser gravados DVDs com os arquivos produzidos na Etapa 1, correspondentes aos 

volumes impressos.  Os arquivos devem ser organizados em pastas de forma semelhante à 

organização dos volumes, conforme padrão definido pela Fiscalização. 

- DVD com arquivos originais: deve ser gravado com os arquivos originais em AutoCAD 

(inclusive os arquivos de configuração de penas, extensão PCP), Word, Excel, etc. Esse 

DVD deverá incluir ainda o material relativo ao Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

(desenhos e memória técnica). 

Deve ser entregue 1 cópia desse DVD, que ficará arquivada na Urbel. 

- DVD com arquivos PDF: deve ser gravado com os arquivos em formato PDF, exceto o 

Levantamento Planialtimétrico, com cada mapa salvo em arquivo separado. 

Devem ser entregues 3 cópias desse DVD: uma ficará arquivada na Urbel, uma será 

entregue à comunidade e uma será entregue à Coordenação do Orçamento Participativo.  

3.8. EDIÇÃO FINAL DOS VOLUMES DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  

Ao final da etapa, as propostas devem ser organizadas em três volumes, uma de texto (com suas 

respectivas figuras, quadros, tabelas e anexos), um de mapas e seções, e um com textos e planilhas 

relativos à Estimativa de Custos e Hierarquização das Intervenções. Esses três volumes deverão reunir todo 

o material elaborado ao longo da etapa, bem como aqueles documentos que tenham servido de referência 

para elaboração do plano e para ações futuras, tais como ofícios de órgãos, atas de reuniões relevantes, 

etc.  

Deverá ser feito um texto de apresentação relativo à etapa, contextualizando o trabalho e o 

assentamento, a ser inserida no volume de textos. Esse texto deverá incluir as diretrizes de intervenções 

elaboradas no Diagnóstico Integrado e uma síntese do processo participativo de elaboração das propostas.  

Os volumes devem ser impressos em papel sulfite, encadernados em formato A4, inclusive os mapas.  
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A formatação dos volumes deverá seguir as normas da ABNT em relação às margens, referências 

bibliográficas, organização do sumário, citações de autores, figuras, tabelas, etc. 

Nas capas, devem constar, minimamente, as seguintes informações: 

- Plano de Intervenção (PRU ou PGE) Nome do Assentamento, 

- Etapa 2 - Propostas de Intervenção, 

- Volume III – Textos, Volume IV – Mapas e Seções ou Volume V – Custos e Hierarquização 

das Intervenções,, 

- Número do empreendimento, título do empreendimento e ano do OP, 

- Data de elaboração do volume (mês/ano), 

- Logo da Urbel e brasão da Prefeitura. 

 

Deve-se atentar para a qualidade do design gráfico da capa, que deve ter um bom apelo visual. 

Um piloto de cada volume impresso e de cada DVD (arquivos originais e PDF) deve ser entregue à 

Fiscalização para verificação, e somente após sua aprovação devem ser feitas as demais cópias.  

 

Produtos a serem entregues: 

- Volume III – Textos (impresso): deverá conter os textos relativos à Etapa 2, com as respectivas 

figuras, as Planilhas Quantitativos (Resumo das Intervenções Propostas) e os anexos pertinentes. 

Deverá ser organizado da seguinte forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Ficha resumo 

- Listas de figuras, fotos, tabelas, gráficos, siglas, etc. 

- Sumário 

I. Apresentação 
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Folha N.º 244/259 

Assunto/Objeto: Elaboração de Plano de Intervenção para o Novo Lajedo/Novo Tupi (Empreendimento 74 
do OP 15-16), assentamento irregular de interesse social do Município de Belo Horizonte. 
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II. Propostas Urbanísticas 

III. Interferências em Imóveis Privados e Diretrizes para Atendimento 

IV. Propostas de Parâmetros Urbanísticos e de Alterações no Zoneamento 

V. Propostas Sanitárias 

VI. Propostas Geotécnicas 

VII. Propostas Jurídico-legais 

VIII. Propostas Socioeconômicas e Organizativas 

IX. Planilha de Quantitativos – Resumo das Intervenções Propostas 

- Referências bibliográficas 

- Anexos 

 

Devem ser entregues 3 cópias impressas do volume: duas ficarão arquivadas na Urbel e uma será 

entregue à comunidade. 

 

- Volume IV – Mapas e Seções Geotécnicas (impresso): deverá conter os mapas e as seções 

elaborados na Etapa 2, ordenados conforme orientação da Fiscalização. Deverá ser organizado da 

seguinte forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Lista de mapas 

- Lista de Seções Geotécnicas 

- Mapas 

- Seções Geotécnicas 

 

Devem ser entregues 3 cópias impressas do volume: duas ficarão arquivadas na Urbel e uma será 

entregue à comunidade. 
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- Volume V – Custos e Hierarquização das Intervenções (impresso): deverá conter o texto Custos 

e Hierarquização das Intervenções Propostas, as Planilhas de Custos das Intervenções Propostas e 

a Planilha de Hierarquização das Intervenções Propostas. Deverá estar organizado da seguinte 

forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Sumário 

I. Custos e Hierarquização das Intervenções Propostas 

i. Texto - Custos e Hierarquização das Intervenções Propostas 

ii.  Planilhas - Custos das Intervenções Propostas 

iii. Planilha - Hierarquização das Intervenções Propostas 

 

Devem ser entregues 3 cópias impressas do volume: duas ficarão arquivadas na Urbel e uma será 

entregue à comunidade. 

 
 

- DVDs: deverão ser gravados DVDs com os arquivos produzidos na Etapa 2, correspondentes aos 

volumes impressos.  Os arquivos devem ser organizados em pastas de forma semelhante à 

organização dos volumes, conforme padrão definido pela Fiscalização. 

- DVD com arquivos originais: deve ser gravado com os arquivos originais em AutoCAD 

(inclusive os arquivos de configuração de penas, extensão PCP), Word, Excel, etc. Esse 

DVD deverá incluir ainda o material relativo ao Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

(desenhos e memória técnica). 

Deve ser entregue 1 cópia desse DVD, que ficará arquivada na Urbel. 

- DVD com arquivos PDF: deve ser gravado com os arquivos em formato PDF, com cada 

mapa seja salvo em um arquivo separado. 

Devem ser entregues 3 cópias desse DVD uma ficará arquivada na Urbel, uma será entregue à 

comunidade e uma será entregue à Coordenação do Orçamento Participativo.. 
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3.9. VOLUME DE CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Volume de Capacitação e Mobilização Social é um produto que deve conter descrição e materiais 

relacionados a todo o processo participativo, incluindo todos os encontros e atividades realizadas junto à 

comunidade durante a elaboração do Plano. 

O conjunto de todo o material relativos às reuniões, incluindo listas de presença, registros do 

processo de capacitação, atas (validadas e assinadas), fotos, apresentações, materiais produzidos durante 

os encontros, relatórios, dentre outros, devem ser organizados nesse volume conforme orientações abaixo. 

Esse volume também deverá conter uma análise do processo participativo na elaboração do PRU e do nível 

de apropriação do plano pela comunidade. 

Texto 

O texto deverá ser elaborado considerando a estrutura a seguir, sendo de fundamental importância 

que reflita a visão de toda a equipe técnica, sobretudo do Coordenador e dos responsáveis pelas áreas 

social e de arquitetura e urbanismo. 

a. Apresentação 

Contextualizar o registro do processo participativo no PRU, justificando a importância de se registrar 

as ações sociais, incluindo as atividades de mobilização social e de capacitação do Grupo de Referência 

(GR), citando a participação popular e a intersetorialidade como eixos metodológicos do PRU.  

b. Mobilização e Capacitação da Comunidade na Elaboração do Plano 

Descrever e analisar todo o processo de mobilização da comunidade para as reuniões, assembleias e 

plantões, bem como outras ações e atividades desenvolvidas juntamente com o GR e/ou comunidade, 

identificando os procedimentos seguidos com vistas à efetiva informação e participação comunitária, desde 

o início do plano até a última reunião. 

Nesse sentido, esse item deve: 

- Descrever a metodologia do trabalho social e de participação comunitária como parte do 

estudo; 

- Mencionar que as ações de mobilização social acontecem durante todo o processo de 

elaboração do Plano e que visam informar os envolvidos e estimulá-los à participação; 
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- Especificar processos de mobilização da comunidade para início do estudo, identificar 

lideranças e atores importantes; 

- Especificar atividades de mobilização da comunidade para reuniões, assembleias plantões 

e demais encontros e mencionar materiais e meios utilizados na mobilização; 

- Descrever o processo de formação do Grupo de Referência (GR), seu papel, deveres e 

direitos; 

- Relatar o processo de acompanhamento do GR, analisando a representatividade do grupo, 

de sua participação e envolvimento nas atividades; 

- Analisar o nível de participação da comunidade nas assembleias e plantões considerando o 

número de participantes e o nível de participação nesses encontros. 

c. Apropriação do Plano de Intervenção pela Comunidade 

A análise desse item deve considerar se houve entendimento e apropriação ou não do Plano e em 

que medida as suas propostas refletem os interesses e anseios da comunidade. Além disso, é necessário 

mencionar se houve, de fato, participação popular na proposição, elaboração e escolha das propostas e em 

que medida essa participação influenciou o resultado. 

Sendo assim, a análise deve: 

- Avaliar o Grupo de Referência no que se refere ao grau de mobilização, de interação entre 

os membros, se os interesses do grupo foram convergentes ou divergentes e se houve 

destaque de lideranças ou pessoas de referência; 

- Destacar os facilitadores e impasses vivenciados na apropriação do Plano pelo GR e pela 

comunidade, bem como estratégias da equipe social para lidar com eles; 

- Destacar protagonismos e antagonismos entre atores sociais e lideranças, bem como entre 

lideranças entre si; 

- Mencionar receptividade do Plano pela comunidade, relatando evidências e fenômenos de 

parceria ou de não cooperação. 

- Destacar e avaliar qualquer fato que tenha alterado a dinâmica dos trabalhos, como 

mudança do local das reuniões, episódios de violência, eventos de risco geológico, 
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empreendimentos em andamento ou mesmo alguma interrupção do Plano ou um período 

longo sem ocorrência de reuniões, entre outros. 

- Avaliar possíveis diferenças de participação entre a etapa 1, de Atualização da Base 

Cartográfica e de Levantamento de Dados e Diagnóstico, e a etapa 2, de Propostas de 

Intervenção. 

d. Encontros realizados 

Apresentar um quadro com detalhamento das reuniões, especificando o tipo de encontro (assembleia, 

reunião de GR ou plantão), o tema, a data e de qual etapa a reunião faz parte (sugere-se a utilização de 

legenda de cor para cada uma das etapas do Plano). 

Além da apresentação do quadro de reuniões, detalhar, textualmente, cada um dos encontros 

realizados, fazendo um relato sucinto do desenvolvimento das pautas abordadas em cada encontro e 

respectivos desdobramentos; mencionar possíveis impasses e convergências na dinâmica dos encontros; 

fazer uma avaliação geral do evento, destacando o número de pessoas da comunidade presentes, seu nível 

de interesse e participação, autoavaliação sobre a condução da reunião, bem como da apresentação e 

recursos utilizados.  

Apresentar, de uma maneira geral, os outros participantes (representantes do Orçamento 

Participativo, diretores de equipamentos comunitários, representantes de órgãos públicos, entre outros) das 

reuniões, assembleias e plantões do PRU e em que medida foi sua participação em tais encontros. 

Registro das atividades 

Esse tópico deve reunir os relatórios de todos os encontros (reuniões com o GR, assembleias e 

plantões) realizados com a comunidade do assentamento, incluindo todos os documentos e materiais de 

comprovação da participação popular e da capacitação do GR, a saber: listas de presença, atas das 

reuniões (validadas e assinadas), mapas utilizados em dinâmicas de grupos, os mapas das alternativas de 

intervenção aprovados pelos moradores e qualquer outro material produzido nas reuniões. 

Grupo de Referência 

Apresentar um quadro com a listagem consolidada dos participantes do Grupo de Referência, 

incluindo seu endereço e telefone. Quando houver membros do GR que sejam lideranças, representantes 
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institucionais e de movimentos sociais, destacá-los com uma cor e apresentar abaixo do quadro uma 

legenda explicativa. 

 

Produtos a serem entregues: 

- Volume VI – Capacitação e Mobilização Social (impresso): deverá ser organizado da seguinte 

forma: 

- Capa  

- Contracapa 

- Equipe técnica da Urbel 

- Equipe técnica da contratada 

- Sumário 

I. Apresentação 

II. Mobilização e Capacitação da Comunidade na Elaboração do Plano 

III. Apropriação do Plano pela Comunidade 

IV. Encontros realizados 

V. Registro das atividades 

VI. Grupo de Referência 

Deve ser entregue 1 cópia impressa do volume, para arquivo na Urbel. 

 
- DVD: deverá ser gravado com: 

- o Volume de Capacitação e Mobilização Social, com organização idêntica ao volume 

impresso (arquivos originais e PDF); 

- arquivos finais de todas as apresentações realizadas nos encontros com a comunidade 

(arquivos originais e em PDF); 

- planilha contendo o controle de frequência dos participantes dos encontros do PRU (Excel). 

Deve ser entregue 1 cópia desse DVD, para arquivo da Urbel. 
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3.10. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 6 X 0,8M COLOR 

As faixas para mobilização constituem um recurso que deve ser utilizado quando houver necessidade 

de convidar toda a comunidade para determinado encontro (assembleia ou plantão). O leiaute da faixa, a 

definição de quais encontros deverão utilizar esse recurso para mobilização, a quantidade de faixas a serem 

confeccionadas, bem como seu local de instalação, deverá ser discutida e aprovada pela Fiscalização. 

Material, tamanho e dizeres da faixa: 

As faixas deverão ser coloridas, confeccionadas em tecido Morim, em formato usual: 6 x0,8m. Devem 

conter a logomarca da PBH e da URBEL, no canto direito superior, e no texto estarem contidos os dizeres 

“Atenção, moradores da (o) (nome da comunidade ou assentamento)! A Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da URBEL, convida...”, conforme exemplo a seguir: 

 

Produtos a serem entregues: 

- Leiaute da faixa, em meio digital. 

- Confecção e colocação de faixas  

- Fotos da faixa afixada nos locais aprovados pela Fiscalização 

3.11. ALUGUEL DE CADEIRAS 

Para algumas reuniões, geralmente Assembleias e Plantões - conforme definido pela Fiscalização - 

poderá ser necessário o aluguel de cadeiras. 
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A CONTRATADA deverá checar previamente se o local para reunião dispõe de mobiliário suficiente 

para a realização do encontro. Caso necessário, cadeiras deverão ser alugadas. A quantidade deverá ser 

calculada considerando-se o número estimado de presentes, mediante prévia autorização da Fiscalização. 

3.12 ALUGUEL DE MESAS 

Para algumas reuniões, a serem definidas pela Fiscalização, dependendo da dinâmica adotada - 

poderá ser necessário o aluguel de mesas. 

A CONTRATADA deverá checar previamente se o local para reunião dispõe de mobiliário suficiente 

para a realização do encontro. Caso necessário, mesas deverão ser alugadas. A quantidade será definida 

de acordo com a dinâmica a ser adotada, mediante prévia autorização da Fiscalização. 

3.13. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS  

A CONTRATADA deverá realizar o levantamento planialtimétrico cadastral na área do 

empreendimento, sendo o serviço dividido da seguinte forma: 

- Levantamento conforme indicado no “Mapa 2 – Área de Topografia (Etapa 1)” constante do 

documento “Descrição da Área e Mapa de Localização” (parte integrante do Projeto Básico), no 

início da Etapa 1 para atualização da base cartográfica visando subsidiar os levantamentos de 

dados e diagnósticos; 

- Levantamento de áreas a serem definidas no início da Etapa 2, em conjunto e mediante 

aprovação da Fiscalização, visando subsidiar os estudos de viabilidade e detalhamento das 

propostas de intervenção. 

Deverão ser executados os serviços Georreferenciamento GPS, Transporte de Coordenadas UTM e 

Levantamento Planialtimétrico Cadastral, conforme explicado a seguir:  

Georreferenciamento GPS 

Implantação e determinação de Coordenadas UTM de Base Geodésica, a fim de nortear áreas e 

empreendimentos de interesse da URBEL-PBH. Deverão conter os eixos (Y, X e Z), e tem a seguinte rotina 

para sua obtenção: 
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a. O posicionamento da Base Geodésica, (2 Marcos), será definido pela Fiscalização da URBEL. 

Prestigiará conceitos consagrados como: Comprimento da Base; Inter-visibilidade entre os 

Marcos e perenidade dos mesmos; Visadas de saída; Distanciamento de estruturas verticais, 

sombreamento e redes de alta tensão; Acessibilidade; Outros; 

b. A materialização do Marco consistirá em parafuso em material metálico inoxidável a ser 

fornecido pela URBEL, cravado rigidamente pela CONTRATADA, com concreto, massa plástica 

ou algo do gênero no local estabelecido pela Fiscalização da URBEL; 

c. O rastreio deverá ser realizado com uso de GPS Geodésico, no Modo Relativo Estático 

Diferencial com observação da onda da portadora L1 ou L1 e L2; 

d. O tempo de rastreio não poderá ser inferior a 1:00 h e deverá basear-se na Dupla Diferença de 

Fases; 

e. O pós processamento deverá ser pelo método DUPLA–FIX; 

f. Número mínimo de satélites observados simultaneamente: 4 (quatro); 

g. Máscara de elevação mínima: 15°; 

h. Intervalo de gravação: 1, 5, 10 ou 15 segundos; 

- O valor da Geometria da Constelação, (GDOP), não poderá ser superior a 6 (seis); 

i. A Base de Referência, (fixa), será indicada pela Fiscalização da URBEL, e poderá ser uma 

antena de monitoramento contínuo, ou Base Física; 

j. A distância entre a Base a ser implantada e a Base referência, não poderá ser superior a 5 km; 

k. A implantação de Base deverá se dar de forma simultânea, utilizando-se 2 GPS quando a Base 

de Referência for de monitoramento contínuo e 3 GPS quando a Base de Referência for física; 

l. As coordenadas Y (norte), X (este) e Z (altitude ortométrica), terão o Marégrafo de Imbituba - 

SC como datum Altimétrico e Meridiano de Referência 45° WGr. Os dados deverão ser 

processados de forma a fornecer valores em SAD-69 e SIRGAS 2000; 

m. A Fiscalização da URBEL definirá um código de identificação para cada Marco e fornecerá 

arquivo Excel com modelo para elaboração das devidas Monografias;  

n. As Monografias conterão:  
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- A identificação do Marco; suas coordenadas em SAD-69 e SIRGAS 2000;  

- Sua localização textual e através de fotografia aérea local;  

- Fotografia digital detalhada do local durante o rastreio; 

o. Após aprovadas pela Fiscalização da URBEL, as Monografias deverão ser entregues em 

arquivos digitais Excel e PDF, bem como 2 (duas) vias plotadas; 

p. A Fiscalização da URBEL, a seu critério, poderá exigir os relatórios de rastreio, formatos RINEX 

ou SSF. 

Transporte de Coordenadas UTM 

CONCEITO APLICADO: Será considerado Transporte, o desenvolvimento de poligonal, com 

características especificadas a seguir, entre o Marco Geodésico de Partida e qualquer ponto da área 

limítrofe de levantamento. 

a. Partirá sempre de Base Geodésica indicada pela Fiscalização da URBEL; 

b. Terá seu ponto final definido pelo primeiro Vértice que esteja inscrito à área limítrofe de 

levantamento; 

c. Serão desenvolvidas utilizando metodologia de reiteração angular, com 4 séries de visadas, 

utilizando-se os lados 1 e 2 da Estação Total, com fixação do ângulo de Ré em 0° e 180°;  

d. As variações dos ângulos horizontais e verticais diretos, englobando todas as séries, não 

poderão ser superiores a 30”;  

e. Medidas horizontais das rés e vantes, englobando todas as séries, não poderão variar mais que 

15 mm; 

f. Diferenças de nível das rés e vantes, englobando todas as séries, não poderão variar mais que 

15 mm; 

g. Nenhuma visada poderá ser superior a 300 metros; 

h. Os cálculos serão em Coordenadas SIRGAS 2000; 
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Levantamento Planialtimétrico Cadastral  

Representação em escala das inflexões horizontais e verticais, definidoras das feições inscritas à área 

do levantamento.  

Feições de Levantamento: o elenco de feições a representar, é definido em função da escala de 

representação e da finalidade do levantamento, e é descrito a seguir, podendo ir além deste, a critério da 

CONTRATADA, na busca da melhoria de qualidade dos serviços.  

a. Representação da Planimetria: 

- Levantamento do contorno das quadras, detectando em suas testadas todas as inflexões 

horizontais, bem como as arestas de tamanho igual ou superior a 10 centímetros; 

- Os elementos de testada serão levantados em suas faces voltadas para o sistema 

viário;  

- Seu elemento definidor (muro, edificação, cerca, tapume, linha seca, etc.) deverá ser 

representado segundo padrão e “layer” próprios; 

 

- Levantamento das divisas entre os lotes e ou ocupações, individualizando-os, detectando 

em seu perímetro todas as inflexões horizontais, bem como as arestas de tamanho igual ou 

superior a 10 centímetros; 

- As divisas serão levantadas no eixo dos seus elementos definidores;  

- Diferentemente das testadas, não será necessário representar o seu elemento definidor; 

- Levantamento da silhueta de contorno das edificações, individualizando-as e detectando 

todas as inflexões horizontais iguais ou superiores a 10 centímetros. 

- As edificações multifamiliares cujas projeções horizontais possam ser individualizadas 

ao nível do solo terão as unidades identificadas por diferentes polígonos e diferentes 

hachuras. As edificações multifamiliares terão as unidades identificadas por. Também 

será indicado o quantitativo de níveis, em edificações com mais de um pavimento.  

-  Levantamento das benfeitorias inscritas aos lotes tais como: Muros; cercas; tapumes; 

escadas; cisternas; caramanchões e outros afins; 

- Identificação das edificações com sua numeração postal; 
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- Indicação da toponímia local 

- Levantamento dos elementos de infraestrutura urbana e equipamentos tais como: Bancas 

de revista; áreas de circulação em praças e parques; caixas de inspeção e controle de 

concessionárias de serviços públicos; orelhões; meio-fio; postes; canteiros; todos os 

dispositivos dos sistemas de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de lixo (redes, poços de visita, caixas de passagem, bocas de lobo, poços luminares, 

galerias, canaletas, sarjetas, cestos de coleta de lixo, etc.), com os respectivos diâmetros, 

sentidos de fluxo e cotas de topo e de fundo, quando houver; grades pluviais; taludes e 

barrancos relevantes (com contorno de suas cristas e pés); arrimos; gabiões; escadarias 

públicas; pontes; passarelas e outros afins; 

- Levantamento dos elementos naturais tais como: Árvores; cursos d’água; voçorocas; 

ravinas; talvegues; barrancos, e outros afins; 

- Parcelamento(s) local(is), aprovados ou não, deverá(ão) ser sobreposto(s), segundo 

Construção Digital e Sobreposição de Parcelamento, como segue: 

- A Fiscalização da URBEL fornecerá, em meio físico ou digital, tantos quanto forem os 

parcelamentos a serem construídos e sobrepostos; 

- Deverão ser apresentadas devidas construção digital e sobreposição dos 

Parcelamentos fornecidos, sendo vetadas as compilações de arquivos “raster”, mesmo 

aqueles disponibilizados por secretárias, órgãos e autarquias da Prefeitura de Belo 

Horizonte; 

- Os pontos de amarração ao Levantamento Inicial e de Amarração, deverão ser 

aprovados pela Fiscalização da URBEL;  

- Deverá ser preservada pelo menos uma versão do desenho final com posicionamento 

georreferenciado original. Contudo, outras poderão ser criadas, em função de praticidade de 

visualização e plotagem; 

- Será apresentado juntamente com o arquivo gerado para o Levantamento Inicial; 

 

b. Representação da Altimetria: 
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- Levantamento das altitudes ortométricas de todos os pontos representativos das feições 

elencadas na Representação da Planimetria acima 

- Os elementos relacionados às redes hidrossanitárias, (caixas, PVs, PLs, BLs, etc.), 

deverão ter suas altitudes ortométricas de topo levantadas, e no caso dos PVs, incluir o 

levantamento das cotas de fundo; 

- Levantamento das altitudes ortométricas das soleiras das portas de acesso às edificações, 

bem como das soleiras dos portões de acesso aos lotes, sejam de pedestres ou de 

garagem; 

- Levantamento de todas as outras inflexões verticais necessárias à adequada representação 

do Modelo Digital e Gráfico do terreno; 

- É fundamental que elementos e feições que sejam definidores de desníveis, tenham 

suas altitudes de pé e topo levantadas. Ex: Arrimos, gabiões, taludes, baldrames, meio-

fios, canaletas, escadas, etc.; 

- Também deverão ser levantados os planos inclinados, segmentando tantas facetas, 

quanto as mudanças de inclinação indicarem;  

- Croqui de Campo do Levantamento deverá ser elaborado de forma clara e legível. 

Equipamentos, Metodologias e Precisões: 

- Nos levantamentos, deverá ser utilizada Estação Total c/ precisão linear de ± (3+3 ppm x D) 

mm e leitura angular direta de 1”; 

- O método de levantamento deverá ser por Ângulo, estando vetada a opção de levantamento 

por Coordenadas; 

- Pelo menos uma Poligonal de Apoio Básico deverá ser desenvolvida, abrangendo a área 

objeto do levantamento. Esta deverá ser fechada e obedecerá aos seguintes parâmetros de 

precisão: 

- Fechamento angular de 30” x √ n, onde “n” é o número de vértices; 

- Fechamento linear de 1:15.000; 
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- Fechamento altimétrico ≤ 20 mm ou de 15 mm √ K, onde “K” é o perímetro da poligonal 

em quilômetros; 

- Medidas horizontais das rés e vantes, não poderão variar mais que 15 mm; 

- Diferenças de nível das rés e vantes, não poderão variar mais que 15 mm; 

- Nenhuma visada poderá ser superior a 300 metros; 

- Poligonais Secundárias poderão ser desenvolvidas a partir da Poligonal Apoio Básico. 

Poderão ser fechadas ou abertas e obedecerão aos seguintes parâmetros de precisão: 

- Poligonais Secundárias Fechadas: 

- Fechamento angular de 1’ x √ n, onde “n” é o número de vértices; 

- Fechamento linear de 1:10.000; 

- Fechamento altimétrico ≤ 30 mm ou de 30 mm √ K, onde “K” é o perímetro da 

poligonal em quilômetros; 

- Medidas horizontais das rés e vantes, não deverão variar mais que 15 mm; 

- Diferenças de nível das rés e vantes, não deverão variar mais que 15 mm; 

- Nenhuma visada poderá ser superior a 300 metros; 

- Poligonais Secundárias Abertas: 

- Serão desenvolvidas utilizando metodologia de reiteração angular, com 2 séries de 

visadas, utilizando-se os lados 1 e 2 da Estação Total;  

- A variação dos ângulos horizontais e verticais diretos, englobando todas as séries, 

não poderá ser superior a 30”;  

- Medidas horizontais das rés e vantes, englobando todas as séries, não deverão 

variar mais que 15 mm; 

- Diferenças de nível das rés e vantes, englobando todas as séries, não deverão 

variar mais que 15 mm; 

- Nenhuma visada poderá ser superior a 300 metros; 
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- OBS: Levando-se em conta a estrutura física peculiar das áreas de atuação da URBEL, 

forçando, muitas vezes, o desenvolvimento de poligonais muito curtas e elevado número de 

vértices, a Fiscalização da URBEL poderá ser consultada quanto à possibilidade de 

flexibilização dos parâmetros de fechamentos e precisões.  

- Os pontos irradiados deverão ser numerados sequencialmente, identificados quanto a sua 

descrição e indicados no Croqui de Campo. As altitudes ortométricas deverão ser preservadas, 

tomando-se a real altura das hastes, (bastões); 

- Os cálculos serão em Coordenadas Planas Topográficas, mas a Partida será amarrada à Base 

Geodésica local, (SIRGAS), indicada pela Fiscalização da URBEL, Rastreada ou Transportada; 

- Nenhuma Poligonal de Apoio Básico ou Secundário poderá ter lado comum à Base Geodésica 

rastreada ou Poligonal de Transporte, dada a disparidade na metodologia de cálculo onde, as 

duas primeiras são calculadas em Coordenadas Planas, e as duas últimas em Coordenadas 

UTM; 

- Para realização do cálculo, deverão ser tomadas as coordenadas do vértice de partida em UTM, 

orientado pelo azimute calculado (UTM), com relação a sua visada de ré; 

- Deverão ser implantados no local da obra, 2 (dois) ou mais Marcos de Obra (parafusos padrão 

URBEL). Terão localização criteriosa e perene, em local com visada direta à área de 

intervenção, segundo indicação da Fiscalização da URBEL. 

 

Obs.: todos os serviços deverão ser executados de acordo com o Caderno de Normas e Padrões para 

Serviços de Agrimensura e Topografia da Urbel. 

Esse produto não é apresentado à comunidade. Seu conteúdo é utilizado na elaboração da Base 

Cartográfica e em outros mapeamentos a serem elaborados no âmbito do Plano de Intervenção. 

Produtos a serem entregues: 

- Memória Técnica dos serviços: 

- Cadernetas de Levantamento: apenas em meio digital  

- Formato compatível com Sistema TopoGRAPH 

- Cadernetas de Cálculo – Poligonação e Irradiação: apenas em meio digital. Formato 

compatível com Sistema TopoGRAPH 
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- Croquis de Campo: Cópia xerográfica impressa (se solicitada pela Fiscalização da URBEL). 

- Desenho topográfico do levantamento planialtimétrico cadastral (planta): impresso e em meio digital, 

nos formatos padrão TopoGRAPH (.dso) e AutoCAD 2009 (.dwg). 

O desenho deverá apresentar malha de Coordenadas Retangulares de 10 em 10 cm, 

independentemente da Escala de Plotagem, conforme amarração em UTM realizada. O arquivo 

deverá conter textos elucidativos necessários a identificação ou compreensão de elementos e 

feições aqui omitidas ou de merecido destaque. Das feições levantadas em campo, a Fiscalização 

da Urbel indicará aquelas a serem congeladas ou desligadas. 

Obs.: o Modelo Digital do Terreno (MDT) deverá ser gerado e pós-processado de tal forma a 

representar fielmente o relevo local. Os lados da malha triangular deverão ser manipulados, 

simulando o processo de construção analítica manual, tal como se fosse um desenho em meio 

físico. Assim, perfis e ou seções extraídas, deverão representar a realidade local, necessária a 

processos de projeto executivo e cubagem. Ainda em relação ao MDT, faz-se necessário atentar 

para o momento de sua geração. Não é rara a utilização de metodologia que gera MDT em 

sistemas próprios para Topografia, migrando precocemente para sistema de edição final como o 

AutoCAD. É fundamental que os pontos gerados no pós-processamento, venham fazer parte do 

Modelo Digital do Terreno. Cabe à CONTRATADA estabelecer sistemática migratória tal que venha 

contemplar essa importante necessidade. 

 

Vera Cristina de Sousa Lima 
Fiscal do Contrato 

Supervisora de Planos Urbanísticos – SUPL-UB 
 

 

Karla Maria Vilas Marques 

Chefe da Divisão de Planejamento – DVPL-UB 

 

 

Maria Cristina Fonseca Magalhães 

Diretora de Planejamento e Gestão – DPL-UB 


