
 
 

Página 1 de 23 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL (PDST) 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal 

Nome do Empreendimento: Residencial Manaus N° da Operação: 409.252-00 

Endereço: Rua 328, nº 1981 e nº 1993 - Bairro Vera Cruz, Regional Leste de Belo Horizonte - MG 

Bairro: Granja de Freitas Município: Belo Horizonte UF: Minas Gerais 

 

2. CARACTERÍSITICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1. TIPOLOGIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

 

Apartamento 180 Casa Térrea 0 Casa Sobreposta 0 

 

2.2. PARCELAMENTO DO SOLO 

 

Loteamento - Condomínio Sim 

 

 

3. DADOS DO TRABALHO SOCIAL 

 

3.1. EXECUÇÃO 

 

Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte / Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte Tel: (31) 3277-6415               e-mail: habitacao@pbh.gov.br 

Pessoa de Referência: Flaviano Luiz Milagres Araújo 

Tel.: (31) 3277-6947                                                               E-mail: flaviano.luiz@pbh.gov.br 
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3.2. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: Alessandra Duarte Rodrigues Pereira 

Formação: Psicologia                                                      Registro Profissional: 04/23519 

Tel.: (31) 3277-1107                                                        E-mail: aleduarte@pbh.gov.br 

 

3.3. EXECUÇÃO 

 

PTS-P  Direta  Indireta  

PTS 
Direta 

 
Indireta 

 

PDST 
Direta 

    
Indireta 

X 

 

3.4. PRAZOS 

 

Duração do PDST: 15 meses                              

 

3.5. VALORES 

 

 Valor de Recursos do 

FAR 

Recursos previstos 

de aporte do 

Município 

% do Valor Total 

PDST R$ 95.550,001 R$ 287.123,05 100% 

Total   100% 

 

 

 

 

                                                           
1
 O valor da planilha de orçamento com recursos do FAR ficou em R$95.549,76. Por questões de composições de 

preços unitários dos itens da planilha não foi possível alcançar o valor arredondado de R$95.550,00.  



 
 

Página 3 de 23 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A Política Municipal de habitação de Belo Horizonte (PMH) prevê duas linhas de atuação: 
urbanização de assentamentos precários e produção de novas moradias. Desde 2009, Belo 
Horizonte iniciou a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida, no eixo Produção de 
Novas Moradias, com o objetivo de garantir o atendimento de famílias com renda de até 
R$1.800,00, moradoras do município há mais de 5 anos e que não possuam casa própria. 

Em 2013, foi realizado um processo de recadastramento de famílias que já haviam preenchido os 
formulários de levantamento de demanda habitacional em 2009 e, também foi feita a abertura de 
novas inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida. Tal processo proporcionou o 
recadastramento de 33.570 candidatos, além de serem feitas 84.164 novas inscrições, totalizando 
117.734 famílias inscritas. Dentre estas famílias, foram selecionadas/sorteadas 180 famílias para 
residirem nas unidades habitacionais do residencial aqui tratado.  

O trabalho social, PTS-P e PTS, foram de execução direta pelo Município, por meio da 
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel no âmbito do Convênio 
firmado em 2017. Algumas ações do PTS, vinculadas ao fortalecimento da gestão local e ao 
desenvolvimento socioeconômico ainda continuam em andamento, sendo uma preparação do 
território também para o início do Plano de Desenvolvimento Sócioterritorial – PDST, objeto deste 
Plano de Trabalho.   

O Trabalho Social, por meio do PDST, deverá buscar o fortalecimento da participação e da 
cidadania desta população, bem como sua inserção nos novos espaços de vivência e integração 
com as comunidades do entorno. A ênfase deste trabalho deverá focar na constituição de canais 
de exercício de direitos básicos e de cidadania, com o objetivo de promover participação 
comunitária e o desenvolvimento sócio-organizativo da população da macroárea de intervenção 
do Empreendimento, incluindo a criação e fortalecimento de organizações populares nesta 
macroárea, bem como o desenvolvimento social, econômico e da própria cidadania junto a esta 
população. 

 

5.  HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA MACROÁREA DO RESIDENCIAL MANAUS 

A macroárea de influência do Residencial Manaus é a inserida no polígono delimitado pela linha 
de cor azul no mapa da página a seguir (Figura 01). 

Segundo material produzido pelo Ministério das Cidades em curso realizado em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina uma macroárea para o trabalho social em intervenções 
destinadas à demanda aberta é uma: 

“região relativamente homogênea de vulnerabilidades e riscos 
sociais, que inclui uma ou mais áreas de intervenção física, próximas 
ao seu entorno com o qual tal(ais) área(s) de intervenção interage(m) 
para acesso aos serviços e equipamentos públicos, ao mercado de 
trabalho, à organizações sociais (comunitárias, ONGs e movimentos 
sociais).” (p. 238)2 

A macroárea de abrangência do Residencial Manaus foi delimitada considerando-se os 
equipamentos públicos, especialmente as áreas de abrangência dos centros de saúde, dos 
Centros de Referência em Assistência Social - CRAS, da Educação e do transporte público, bem 

                                                           
2
 Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação 

Curso de capacitação : trabalho social em programas de habitação de interesse social / Ministério das Cidades, 

Secretaria Nacional de Habitação . – 2. ed. Brasília: MCidades/SNH ; [Florianópolis] : NUTE/UFSC, 2014. 
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como as áreas de comércio que concentram os moradores da região e o tipo de ocupação 
predominante na mesma. 

Neste sentido, a macroárea do residencial coincide integralmente com a área de abrangência do 
CRAS, incluindo todo o polígono do Bairro Granja de Freitas e dois trechos do Bairro Taquaril 
fronteiriços com aquele Bairro. A área se caracteriza pela predominância da ocupação por 
residenciais verticalizados de habitação de interesse social, com exceção dos dois trechos do 
Bairro Taquaril, que foram incluídas por nelas se localizarem áreas de comércio frequentemente 
acessadas pela população da área. Além disso, à macroárea também se inclui a área de 
abrangência do Centro de Saúde Granja de Freitas que possui características similares quanto 
aos serviços públicos e ao perfil socioeconômico da população. 

O Bairro Granja de Freitas surgiu com a implantação de conjuntos habitacionais construídos no 
âmbito da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte a partir do final da década de 1990 e 
anos 2000. Em função disto, o Bairro apresenta uma baixa densidade demográfica e uma divisão 
de ruas e glebas bem definidas, com muitos espaços vazios, áreas verdes e etc., ao contrário do 
Conjunto Taquaril, que possui alto adensamento, ruas e lotes irregulares e pouco espaço aberto. 

Segundo o Plano Global da Urbel, o Conjunto Taquaril é dividido em 14 setores, sendo que parte 
do setor 12 e os setores 13 e 14 pertencem à região conhecida como Castanheiras, município de 
Sabará. Antes da sua ocupação esta área pertencia à antiga Fazenda Taquaril, que seria 
destinada a construção de um condomínio de luxo no final da década de 1970, mas o projeto foi 
inviabilizado devido ao relevo acidentado do local. 

A partir de então, a ocupação teve início em 1981 na área que pertencia a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais (CODEURB), até então parcelada em sítios.  
De acordo com moradores mais antigos, por volta de 1984 iniciou-se um grande movimento de 
luta por moradia na região. No Centro de Ação Comunitária do Bairro Alto Vera Cruz (CAC – Vera 
Cruz) – ícone desta luta – reuniram-se cerca de oito mil famílias carentes “sem-casa”, oriundas de 
todas as regiões de Belo Horizonte em busca do direito à moradia. 

Após esta ocupação inicial, o Conjunto cresceu desordenadamente, com ocupações em áreas 
verdes, margens de córregos e áreas de risco geológico iminente, problema agravado pelo tipo de 
solo do local (filitoso, que é bastante susceptível à erosão, quando diretamente exposto às 
intempéries). O adensamento também se deu pela subdivisão informal de lotes, que atualmente 
comportam duas ou mais famílias cada. 

Em função da origem de seus moradores – população beneficiada pela PMH no Bairro Granja de 
Freitas e a própria luta que constituiu o Bairro Taquaril – há muitas lideranças populares e 
movimentos organizados na macroárea, por exemplo, muitos movimentos de luta pela moradia 
tem sede neste bairro. 
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Figura 01 – Macroárea de Abrangência do Residencial Manaus 
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6. CARACTERÍSTICAS DO RESIDENCIAL MANAUS 

O Residencial Manaus foi construído em uma área total de 8.711,53 m², na Rua 328, nº 1981 e nº 
1993 - Bairro Vera Cruz, Regional Leste de Belo Horizonte - MG. 

De acordo com a Figura 02 observa-se que o Residencial Manaus foi construído em uma área 
muito próxima aos residenciais Amazonas e Orgulho de Minas II, também do Minha Casa Minha 
Vida faixa 1. Isto possibilita a integração de muitas atividades do trabalho social dos três 
residenciais, bem como de demais residenciais construídos no território pela Política Habitacional 
de Belo Horizonte por meio de outros programas, tais como Pró-Moradia do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC.  

O Residencial Manaus está situado na porção leste do Bairro Granja de Freitas, no limite com a 
porção norte do Bairro Conjunto Taquaril. Estes bairros se localizam na Regional Leste de Belo 
Horizonte e limitam-se ao sul com os Bairros Castanheiras e Cidade Jardim Taquaril, a leste com 
os Bairros Alto Vera Cruz e Taquaril, ao norte com o Bairro Vila da Área e a oeste com o 
Município de Sabará. Esta área pertencia a Sabará e sua ocupação é relativamente recente. 

Para efeito de caracterização socioeconômica serão considerados estes dois bairros, pois as 
populações de ambos estão no entorno do empreendimento.  

“O projeto arquitetônico construiu dois condomínios residenciais multifamiliares, com o total de 
180 unidades, distribuídas em 09 blocos de 05 pavimentos, com 20 unidades cada. As edificações 
possuem apartamentos de 02 quartos, sala, banho social, cozinha e área de serviço e são 
atendidas com sistema individualizado de medição do consumo de água e energia, sendo o 
abastecimento de gás realizado por botijões exclusivos a cada apartamento. O empreendimento 
possui via interna pavimentada com 67 vagas de estacionamento e centros comunitários.  
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Figura 02 - Residenciais Manaus e Amazonas 

 

7. OBJETIVO 

 

7.1. GERAL 

O objetivo geral do PDST é após a conclusão das ações previstas do PTS atuar na macroárea do 
Residencial Manaus, conforme delimitação da Figura 01, executando diagnóstico e plano de 
ações de curto, médio e longo prazo, de forma articulada e intersetorialmente, para promoção do 
fortalecimento da organização social local em prol da busca de melhoria das condições de vida 
dos habitantes da macroárea, estabelecendo-se ainda durante o período de execução do mesmo, 
as ações prioritárias a partir do envolvimento ativo da comunidade e de negociações em curso 
com os órgãos públicos ou iniciativa privada que forem condizentes com as resoluções das 
necessidades identificadas e hierarquizadas. 

 

7.2. ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste Projeto são: 

 Fomentar a organização comunitária visando à autonomia da comunidade na busca de 
melhoria das condições de vida locais; 

 Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços sociais comunitários, 
por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento da população ao local; 

Res. Amazonas ao fundo 

Res. Manaus (Bloco 05) 
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 Criação de um Comitê de Articulação para catalisar o processo de construção e 
implementação do PDST com fins de produzir maior empoderamento de suas ações de curto, 
médio e longo prazo pela comunidade; 

 Realizar diagnóstico socioterritorial da macroárea utilizando-se de metodologias que 
incentivem e promovam a participação ativa da comunidade; 

 Identificar todas as potencialidades locais por meio do mapeamento de organizações da 
sociedade civil com atuação na macroárea, bem como do mercado de trabalho existente, este 
último principalmente para melhor entendimento do funcionamento da economia local; 

 Elaborar propostas que estabeleçam diretrizes e prioridades para focalização nas principais 
melhorias de serviços ou infraestruturais das quais carecem a macroárea para que o plano 
não se transforme numa lista de demandas não exequíveis, considerando-se um calendário a 
ser acordado com as áreas temáticas apontadas no diagnóstico;  

 Buscar a elaboração do PDST de forma negociada com as secretarias temáticas afins para 
que as propostas possuam perspectivas reais de execução e indicação de prazo, firmando um 
protocolo de intenções perante as iniciativas propostas no documento final apresentado; 

 Promover a articulação com as demais políticas públicas e ações de saúde, saneamento, 
educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda, e com os conselhos 
setoriais e de defesa de direito, associações e demais instâncias de caráter participativo de 
forma a inserir a população beneficiária nestas políticas pelos setores competentes;  

 Articular e promover programas e ações de geração de trabalho e renda; 
 Buscar parcerias com iniciativa privada, além das secretarias temáticas municipais, para 

execução de ações coordenadas e pactuadas, em prol da melhoria da qualidade de vida dos 
moradores da macroárea.  
 

 

8. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

O valor a que se refere o item 3.5 deste Plano será utilizado exclusivamente na fase de pós-obras, 
no âmbito do PDST.  

Para a elaboração e execução do PDST será contratada, por meio de licitação nos termos da 
legislação aplicável, empresa especializada na execução dos serviços no âmbito de programas de 
habitação de interesse social. 

O PDST a ser elaborado e executado por empresa terceirizada deverá versar, de forma detalhada 
e precisa, sobre todas as atividades, materiais e serviços (incluindo mão-de-obra) necessários e 
suficientes à consecução dos objetivos elencados no item anterior e será finalizado em estrita 
conformidade com as exigências precisas e objetivas inseridas pela Urbel no documento de 
Orientação Técnica da Licitação – previamente aprovado pela Caixa. 

Considerando as diretrizes da Orientação Operacional nº 01/2014/DHAB/SNH/MCIDADES, o valor 
ao qual se refere o item 3.5 (R$ 95.550,00) refere-se a recursos do FAR repassados para a 
realização do trabalho social, mais especificamente o PDST, na macroárea de implantação das 
180 unidades habitacionais do Residencial Manaus. 

Em função de se tratar de um produto novo a partir da Portaria 21 de 2014 do Ministério das 
Cidades, foi necessário elaborar uma planilha de orçamento e orientações técnicas específicas. A 
composição de custos elaborada necessitou de complemento de recursos do Município, no 
valor de R$ 287.123,05, os quais foram aprovados pelo Ofício CCG/SMOBI nº 675 de 29 de 
agosto de 2018 e revalidado pelo Ofício CCG/SMOBI nº 158 de 27 de fevereiro de 2019.  

As composições de preços unitários dos recursos FAR e dos recursos do Município estão 
detalhadas nos Anexos 01 e 02 deste documento.  

A seguir apresenta-se o detalhamento dos tipos de custos que serão utilizados: 
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1. Custos com recursos materiais e serviços Valores 

Material de Consumo/pedagógico/comunicação  R$ 37.284,14 

Transporte3 (Veículo e combustível) – com itens específicos em planilha orçamentária  R$ 1.125,00 

Eventos (Seminários, Lanches e Componentes do Teatro4)  R$39.957,20 

Serviço de Terceiros/Consultoria (Incluso itens 81.01.01, 81.03.02, 81.03.03, 81.07.01, 81.07.02)  R$ 137.213,15 

Despesas Indiretas5 - 

Subtotal ( 1 )  R$ 215.579,49 

2. Custos com Recursos Humanos  Valores 

Profissionais   

Profissional de nível médio   R$ 49.329,00 

Profissionais de nível superior e superior sênior  R$ 117.764,32 

 Subtotal ( 2 )  R$ 167.093,32 

TOTAL GERAL (Subtotal 1 + 2)  R$ 382.672,81 

                                                           
3
 Gastos com transporte, além do especificado, estão inclusos nas composições de custos de vários produtos existentes nas planilhas orçamentárias, podendo ser 

verificado nas Composições de Preços Unitários dos Anexos 01 e 02.  

4
  Os componentes do teatro em planilha orçamentária incluem os itens 81.09.13, 81.09.14, 81.09.15 e 81.09.16. 

5
 O BDI considerado é de 25% e está incluso no custo de cada um dos itens componentes do orçamento. 
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9.  DESCRIÇÃO METODOLÓGICA DO PDST 

Para aplicabilidade do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST a ser desenvolvido, o 
mesmo deverá considerar ações tendo como referência os 04 eixos básicos, conforme Manual de 
Instruções do Trabalho Social do Ministério das Cidades:  

 Mobilização, Organização e Fortalecimento Social: que prevê processos de informação, 
mobilização, organização e capacitação da população beneficiária visando promover a 
autonomia e o protagonismo social bem como o fortalecimento das organizações existentes no 
território a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de 
participação e controle social. 

 Acompanhamento Social e Gestão Social da Intervenção: visa promover a gestão das 
ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a 
negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como, preparar e 
acompanhar a comunidade para compreensão deste, de modo a minimizar os aspectos 
negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do 
processo, contribuindo para sua implementação. 

 Educação Ambiental e Patrimonial: visa promover mudanças de atitude em relação ao meio 
ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população 
sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores 
sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível 
alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção. 

 Desenvolvimento econômico: objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio à 
implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, 
econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da 
qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de 
desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.  

A metodologia do Trabalho Social é dividida em três tempos metodológicos: Anterior às obras, 
Durante as obras e Posterior às obras. 

 

 

Figura 03: Tempos Metodológicos do Trabalho Social 
Fonte: Raichelis, Oliveira, Paz, 2006. 
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O PDST é realizado na fase pós-obras e ao final do PTS, ampliando-se a área de atuação do 
trabalho social para a macroárea do Residencial como uma estratégia para o desenvolvimento 
territorial, sendo um importante produto para a consolidação e sustentabilidade das famílias que 
se mudaram para o território em função da implantação de conjuntos habitacionais.  

As divisões em eixos são meramente sugestivas da maior correlação de determinadas ações e 
atividades com algum eixo específico. No entanto, entende-se que com o PDST estaremos 
desenvolvendo ações concomitantemente nos 04 eixos norteadores do trabalho social.  

 

9.1. Mobilização, organização e fortalecimento social:  

9.1.1 Criação e Fomento do Comitê de Articulação do PDST, por meio do qual são 

estabelecidas ações de fortalecimento das bases participativas e de gestão compartilhada no 

território. Principais ações: 

 Realizar levantamento prévio das instituições e representantes da população local que 
poderão formar o Comitê de Articulação; 

 Realizar a mobilização setorial com grupos específicos sobre o conteúdo e a importância do 
PDST e o papel do Comitê de Articulação como instância central do Plano, de forma a 
conscientizar a população e instituições da macroárea para a importância do trabalho a ser 
realizado; 

 Utilizar formas de comunicação e de mobilização condizentes com cada fase de 
desenvolvimento do PDST, incluindo-se meios audiovisuais, impressos, bem como esquetes 
teatrais; 

 Organizar seminário de lançamento do PDST mobilizando toda a comunidade da macroárea 
para a sua participação; 

 Criação do Comitê de Articulação a partir de reuniões setoriais nas quais serão retirados os 
representantes das instituições públicas em seus diferentes setores, privadas e da população 
local, incluindo membros de entidades da sociedade civil organizada e pessoas que não 
representam instituições organizadas; 

 Executar o serviço de secretaria do Comitê de Articulação durante os 15 meses de 
implantação do PDST, registrando as reuniões realizadas. 

 

9.1.2 Mapeamento de Entidades Governamentais e não Governamentais que atuam na 

macroárea, com o objetivo de identificar fraquezas e potencialidades destas organizações que 

possam impactar positiva ou negativamente no desenvolvimento territorial em prol da melhoria da 

qualidade de vida de seus moradores. Principais ações: 

 Desenvolver a metodologia, incluindo elaboração de roteiro para a pesquisa de campo; 

 Levantar as entidades que executam projetos, sua natureza institucional (se são associações, 
cooperativas, entidades religiosas, ONG’s, Sindicatos, entre outros) e descrever os seus 
projetos; 

 Realizar um breve levantamento histórico das entidades e sua situação jurídica: se possuem 
estatuto registrado e CNPJ; 

 Listar os conselhos os quais as entidades são pertencentes; 

 Mapear e descrever a situação da sede (se é própria, alugada, doada, comodato, entre 
outros). No mesmo mapeamento deve constar os setores de atuação das entidades 
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(educação, saúde, cultura, esporte e lazer, trabalho e qualificação profissional, meio ambiente, 
assistência social, entre outros); 

 Pesquisar sobre o custo mensal das entidades e as modalidades de contratação dos 
colaboradores (termo de voluntariado, prestação de serviços, CLT, entre outros); 

 Realizar levantamento sobre a origem do apoio financeiro das entidades (órgão público 
federal, órgão público estadual, órgão público municipal, empresas, instituições privadas sem 
fins lucrativos, entre outros) e sobre as modalidades de repasse dos recursos financeiros 
(convênio, doação mensal, etc); 

 Fazer o levantamento sobre as perspectivas das entidades e as principais dificuldades por 
elas encontradas; 

 Fazer uma análise da capacidade de atendimento destas entidades em suas respectivas 
áreas de atuação e da efetividade de sua atuação. 

 

9.1.3 Elaboração e Implementação de Diagnóstico Urbano Participativo com o objetivo de 

identificar fraquezas e potencialidades da macroárea, bem como suas áreas mais críticas, que 

demandam ações prioritárias para seu desenvolvimento, possibilitando também o fortalecimento 

da comunidade nesse processo a partir de seu envolvimento ativo em sua produção. Principais 

ações: 

 Desenvolver a metodologia do Diagnóstico Urbano Rápido Participativo; 

 Realizar um levantamento histórico da ocupação; 

 Mapear os equipamentos e programas sociais públicos ou privados nas áreas de saúde, 
educação, assistência social e segurança, bem como do sistema de segurança pública; 

 Elaborar tabela de comparação entre as subáreas da área de intervenção dos seguintes 
aspectos: extensão e população, localização e acesso, ambiente e ocupação, equipamentos 
públicos, trabalho e renda, demografia, escolaridade e renda; 

 Definir e mapear áreas críticas do ponto de vista da infraestrutura, transporte, segurança 
pública, serviços, indicadores sociais e outros a serem sugeridos pelo Comitê de Articulação; 

 Fazer um levantamento fotográfico; 

 Mapear e descrever a situação atual das áreas verdes e cursos d’água da macroárea; 

 Envolver Comitê de Articulação em seu desenvolvimento; 

 Realizar Seminário de Devolução do DRUP; 

 Realizar pesquisa quantitativa, a partir de método amostral, bem como pesquisa qualitativa 
(entrevistas e grupo focal) para subsidiar diagnóstico; 

 Elaborar texto final de entrega do subproduto do Diagnóstico Urbano Rápido Participativo. 

 

9.2.  Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção: 

9.2.1 Planejamento e Acompanhamento da Elaboração e Implementação do PDST, por 

meio de supervisão e consultoria em todas as etapas e subprodutos do plano para que as 

etapas de mapeamentos, diagnósticos e propostas tenham correlação com as diretrizes e 

objetivos necessários para melhoria da qualidade de vida da macroárea. Principais ações: 
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 Supervisionar a implantação das diversas etapas do PDST do diagnóstico à elaboração de 
propostas, visando garantir o alcance dos seus objetivos; 

 Ofertar consultoria necessária, com profissionais especializados, conforme a necessidade da 
etapa, principalmente nas fases de diagnóstico e elaboração de propostas; 

 Manter documentado as reuniões e encaminhamentos do Comitê de Articulação, bem como 
de outros espaços participativos; 

 Desenvolver estratégias de condução do PDST para estabelecer a partir do levantamento de 
várias necessidades e demandas as propostas mais viáveis para detalhamento em matriz de 
prazos e responsabilidades; 

 Desenvolver propostas de ações de curto, médio e longo prazo, conforme protocolo de 
intenções estabelecidas com as secretarias temáticas; 

 Supervisionar a elaboração da redação final do PDST, garantindo a compatibilização com os 
diagnósticos, mapeamentos, propostas, matriz de responsabilidades e prazos. 

 

9.2.2 Criação de Mecanismos de Apropriação do PDST, com o objetivo de garantir maior 

participação da comunidade, para além do Comitê de Articulação, no reconhecimento da situação 

atual e nas propostas desenvolvidas, para garantir a manutenção da mobilização em torno das 

ações futuras, principalmente as acordadas como sendo de médio e longo prazos. Principais 

ações: 

 Realizar seminários de devolução das propostas elaboradas à comunidade; 

 Realizar seminários temáticos ao longo da construção do Plano para discutir a situação atual e 
a demanda por serviços e melhorias infraestruturais na macrorregião e dar retorno sobre os 
compromissos assumidos pelos órgãos responsáveis. 

 Realizar oficinas para elaboração de matriz de responsabilidades e prioridades com a 
comunidade, entidades locais e secretarias afins; 

 Realizar reuniões de acompanhamento de ações de médio e longo prazo durante a vigência 
do contrato de execução do PDST; 

 Capacitar os membros do Comitê de Articulação para atuarem como promotores do PDST de 
forma proativa e qualificada, inclusive preparando-os para organizarem fóruns ou outros 
eventos periódicos de acompanhamento do status das ações indicadas no PDST para a 
macroárea; 

 Identificar ou formar e capacitar lideranças da macroárea, bem como pessoas em geral 
interessadas nas capacitações considerando o número de vagas ofertadas em cada curso ou 
evento; 

 Buscar estratégias para que as ações do PDST sejam, de fato, representativas dos interesses 
dos diferentes setores e microáreas inseridas na macroárea, desde a composição do Comitê 
de Articulação ao levantamento de demandas e sugestões diretamente com a população 
interessada e não apenas por meio do Comitê; 

 Participar das reuniões e órgãos participativos já existentes na macroárea de forma a inserir 
os temas do PDST nestas instâncias de acordo com o tema específico de cada uma destas 
instâncias; 

 Planejar e realizar reuniões com a rede de parceiros e colaboradores e com a população para 
subsidiar a busca ou criação de espaços participativos para o desenvolvimento e manutenção 
do PDST; 
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 Construir uma Matriz de prioridades e responsabilidades com a participação e concordância 
de todos os envolvidos que deverão assumir algum papel na execução posterior dos produtos 
levantados no PDST; 

 Preparar o Comitê de Articulação como o espaço de monitoramento das metas do PDST após 
a conclusão do documento final; 

 Organizar um fórum macrorregional de encerramento do PDST e articular para que o Comitê 
de Articulação realize fóruns periódicos enquanto todas as ações não forem executadas para 
o repasse sobre o andamento do Plano, bem como para a definição de estratégias de busca 
de recursos para a realização das ações e obras que ainda estiverem pendentes; 

 Articular juntos aos serviços públicos ou privados sediados no território da macroárea a 
disponibilização de um espaço físico e estrutura para a que o Comitê de articulação se reúna 
após o encerramento do PDST para monitorar as metas do PDST. 

 

9.2.3 Elaboração de Propostas do PDST, considerando-se integração dos serviços existentes, 

implementação de serviços necessários e melhorias infraestruturais, todas com matriz de 

responsabilidades e prazos distinguindo-se ações de curto, médio e longo prazos. Principais 

ações: 

 Analisar as possibilidades de integração dos serviços públicos ou privados inexistentes ou 
deficitários na macroárea; 

 Levantar os serviços públicos ou privados inexistentes ou deficitários na macroárea; 

 Elaborar uma proposta de locais para a implantação dos serviços necessários considerando 
os espaços disponíveis e a fragilidade das áreas; 

 No caso dos serviços que não demandam a implantação de estruturas na macroárea, também 
elaborar propostas das melhorias necessárias, tais como novos horários e rotas de ônibus, 
estratégias para melhoria da segurança pública, entre outros a serem levantados junto à 
população e o Comitê de Articulação; 

 Levantar as melhorias infraestruturais necessárias na macroárea, considerando, entre outros 
aspectos a serem levantados durante os Diagnósticos Participativos, a elaboração de uma 
proposta de aproveitamento da área remanescente onde se situa atualmente a Vila da Área e 
uma solução estrutural para o problema da descaracterização do Conjunto Granja IV; 

 Estimar os custos das melhorias infraestruturais necessárias na macroárea; 

 Apontar os agentes e órgãos responsáveis por cada uma destas melhorias; 

 Hierarquizar com a participação da comunidade, as melhorias infraestruturais necessárias na 
macroárea; 

 Buscar o compromisso dos agentes responsáveis para a realização das melhorias 
infraestruturais necessárias em prazo que considere a complexidade da obra e a 
disponibilidade orçamentária; 

 No caso das melhorias que dependam do orçamento público deverão ser buscadas 
estratégias políticas (lato senso) junto ao ente responsável para a inserção no planejamento 
orçamentário da disponibilidade de recursos para a execução daquelas obras acordadas com 
o Comitê de Articulação, considerando a prioridade das obras e a disponibilidade de recursos 
e locais. 
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9.3.  Educação Ambiental e Patrimonial: 

9.3.1 Fomento à Consolidação dos Condomínios da Macroárea a partir da compreensão 

de que os problemas das microáreas (conjuntos habitacionais) podem ser um ponto 

desfavorável para a mobilização da comunidade em prol das necessidades da macroárea, 

sendo esta uma estratégia importante de educação ambiental e patrimonial para 

sustentabilidade da moradia e para o fortalecimento da comunidade. Principais ações: 

 Realizar cursos de capacitação de síndicos, entendendo que estes podem ser potenciais 
lideranças para a elaboração e implementação do PDST nos territórios e a organização dos 
condomínios é um fator primordial para envolvimento dos moradores da macroárea já que esta 
é formada em sua maioria por moradias verticalizadas em conjuntos habitacionais; 

 Realizar consultoria jurídica e contábil para o condomínio para fortalecimento de sua 
organização interna, compreendendo que o ambiente interno sadio contribui para que o 
interesse possa se voltar para o ambiente externo, entendido como a macroárea. 

 

9.4. Desenvolvimento Socioeconômico: 

9.4.1 Mapeamento do Mercado de Trabalho da Macroárea visando contribuir para o 

desenvolvimento da economia local, por meio da identificação de forças e fraquezas. Principais 

ações: 

 Realizar pesquisa e mapeamento sobre as entidades e os respectivos projetos relacionados à 
geração de trabalho e renda existentes na macrorregião. Esta pesquisa deverá ocorrer nos 
mesmos moldes do mapeamento de entidades que atuam na macroárea e deverá ser 
concomitante com aquela. Apenas será dado um enfoque específico e produzido um item 
exclusivo no PDST com as informações mais relevantes sobre as entidades que fomentam 
geração de trabalho e renda devido à relevância deste tema; 

 Pesquisar as instituições e as empresas (sociedades empresariais, empresários individuais) 
atuantes na macroárea que geram empregos, bem como fazer o levantamento destas vagas 
geradas por tipo de atividade, e qualificação exigida; 

 Além disso, deverão ser feitos levantamentos primários e secundários sobre Pessoas em 
Idade Ativa (PIA), Pessoas Economicamente Ativas (PEA), Pessoas Ocupadas (PO), 
participação dos homens e mulheres no mercado de trabalho, taxa de desemprego entre 
homens e mulheres e evolução do emprego por setor de atividade (e por subsetor), 
destacando o tipo de escolaridade/qualificação e experiências exigidas. 

 

 

10. ORÇAMENTO DO PDST 

 

ANEXOS 03 E 04 A ESTE DOCUMENTO. 
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11.  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA6  

 

Função Formação Acadêmica Produto 
Números de horas 

disponibilizadas (Soma) 

01 Consultor  Ciências Sociais  81.01.01 240 horas 

01 Consultor Arquitetura e Urbanismo 81.01.01 240 horas 

01 Estagiário  Ciências Sociais 81.01.01 1.200 horas 

01 Auxiliar 
Administrativo/Mobilizador 

Social 
Nível Médio 

81.01.02 
81.02.03 
81.03.06 
81.06.01 

1.232 horas 

01 profissional de nível 
superior 

Ciências Sociais, Serviço 
Social ou Geografia 

81.02.04 
81.03.04 
81.03.05 
81.04.01 
81.04.02 
81.05.01 
81.05.02 
81.05.03 
81.05.04 
81.06.02 
81.06.03 
81.08.01 

928 horas 

01 profissional de nível 
superior sênior 

Ciências Sociais  

81.02.03 
81.03.01 
81.03.05 
81.03.06 
81.04.01 
81.04.02 
81.05.01 
81.05.02 
81.05.03 
81.05.04 
81.06.01 
81.06.02 
81.08.01 

426 horas 

01 profissional de nível 
superior 

Jornalista 81.09.04 100 horas 

01 profissional de nível 
superior 

Design Gráfico 81.09.05 100 horas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Nesta tabela não foram considerados os serviços de terceiros referentes aos itens 81.03.02, 81.03.03, 81.07.01 e 

81.07.02 visto que podem ser desenvolvidos por profissionais externos ao Acompanhamento e Execução do PDST 

propriamente dito. Ainda, materiais, transporte e teatro não foram considerados para construção desta tabela já que a 

mesma visa discriminar a equipe técnica que deverá estar disponível para o projeto de forma continua ou em algumas 

de suas etapas.  
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12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PDST 

 

      ANEXO 05 A ESTE DOCUMENTO.  

 

13. APONTAMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DA MACROÁREA 

 

O Bairro Granja de Freitas, macroárea do Residencial Manaus foi parcelado em 1999, época em 
que foi elaborado seu Plano Diretor e definido o zoneamento dividido em algumas áreas como 
Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS 2, outras como Zonas de Adensamento Restrito – ZAR 
2 e algumas como Zonas de Preservação Ambiental – ZPAM.  

Além do zoneamento, o Plano Diretor também apresentava propostas para melhorais do sistema 
viário, construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, destinação de áreas 
para atividades comerciais, criação de usina de reciclagem, criação de um polo econômico 
industrial e de desenvolvimento de tecnologia gráfica, editorial e de informática, construção de 
equipamentos de uso coletivo, tais como escolas, centros de saúde, praças e creches, bem como 
preservação de cursos d’água.  

Para o diagnóstico socioterritorial é importante considerar as propostas já efetivadas, em curso ou 
canceladas do Plano Diretor, visto que este é um instrumento que poderá ser utilizado pelo 
Comitê de Articulação do PDST para alinhavar as propostas de ações do plano, para além de um 
protocolo de intenções, visto compromissos que podem já ter sido firmados desde o parcelamento 
do terreno que deu origem ao Bairro Granja de Freitas. 

Consonante com o desenvolvimento comercial da região é importante destacar e acompanhar 
durante o desenvolvimento do PDST o projeto “Vila Produtiva Granja de Freitas” que está sendo 
elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte e Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 
Horizonte. O mesmo tem por objetivos principais a implantação de um Centro de Comércio 
Popular (Vila Produtiva) específico para assentamento de comerciantes afetados pela remoção de 
famílias de áreas de risco, bem como a implantação de um supermercado para atendimento à 
população dos bairros Granja de Freitas e Alto Vera Cruz. 

Para viabilizar o projeto “Vila Produtiva Granja de Freitas”, a Prefeitura planeja realizar a venda de 
uma área pública de aproximadamente 11.800m², mediante prévia licitação, para a implantação 
de empreendimento imobiliário. A venda seria condicionada à construção, no terreno de 11.800m², 
de uma loja com área mínima de 1.500m² destinada à atividade de comércio supermercadista no 
sistema de varejo. Sendo assim, aliada à venda deste terreno seriam gerados benefícios sociais, 
tais como: construção de Centro Comercial Popular (Vila Produtiva), construção de praça anexa 
ao Centro Comercial Popular e melhorias na infraestrutura do campo de futebol existente. 

O Projeto “Vila Produtiva Granja de Freitas” ainda está em estudo de viabilidade. No entanto, é um 
importante indicativo para ser considerado na elaboração e implementação do PDST, 
ponderando-se obviamente o interesse dos moradores locais e a manutenção dos benefícios de 
sua realização na comunidade. 

Por fim, a que se destacar as potencialidade dos arranjos institucionais locais para a elaboração, 
implementação e monitoramento das ações do PDST ao longo do tempo, já que possivelmente 
várias de suas propostas serão de execução a longo prazo, com término posterior à finalização do 
Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 
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Está em andamento à construção de um trabalho em rede dos bairros Alto Vera Cruz, Taquaril, 
Granja de Freitas e Castanheiras para constituição de um espaço permanente de articulação, 
discussão, proposição e deliberação com a finalidade de fortalecer ações nos referidos territórios. 
A Rede Aberta, como está sendo conhecida, tem como objetivo geral fomentar a participação 
comunitária e articulação dos atores envolvidos com vistas a ampliar o acesso das comunidades 
aos projetos, políticas públicas e eventos comunitários. Ainda, como objetivos específicos definem 
o fortalecimento de iniciativas e projetos já desenvolvidos no território; a identificação de 
problemas e demandas em comum, bem como potencialidades locais.  

Este é um exemplo de um arranjo institucional muito promissor em desenvolvimento no território 
que pode ser um espaço de articulação do PDST para além do Comitê a ser implantado, conforme 
metodologia apresentada.  

Outra organização promissora no Bairro Granja de Freitas é o “Movimento Viva o Granja” formado 
a partir de 2017 por moradores e lideranças com foco em reivindicar junto ao poder público o 
desenvolvimento socioterritorial, através de melhorias em transporte, segurança, iluminação, 
esporte, saúde, educação e lazer, bem como manutenções em obras já realizadas Este grupo já 
vem trabalhando em parceria com a Urbel no desenvolvimento dos planos de ações do PAC 
Grandes Encostas, considerando-se que o bairro Granja de Freitas é área de abrangência e de 
reassentamento das famílias removidas da Vila da Área, uma das áreas com obras de 
estabilização de encostas. 

Assim como a Rede Aberta L4, o Movimento “Viva o Granja” poderá ser outro espaço de 
articulação e monitoramento das ações do PDST.  

 

 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

_____________________________ 

Flaviano Luiz Milagres Araújo 

Chefia de Divisão Social – DVSO/DHR/URBEL 

Pessoa de Referência 

 

 

 

 

_____________________________ 

Alessandra Duarte Rodrigues Pereira 

Gestora dos Convênios de Trabalho Social do PMCMV 

Responsável Técnica 
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ANEXO 02 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS  

TESOURO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 21 de 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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