
Prestação de contas 2021 

 

Entre as principais entregas apresentadas no Relatório de Execução Anual de Ações 

Governamentais 2021 estão: 

 

 

Saúde 

 Conclusão as obras de construção ou reconstrução de novas sedes de 27 Centros de 

Saúde, por meio da PPP da Atenção Primária; 

 

 Ampliação para 595 equipes de Saúde da Família (3 novas em 2021), registrando a 

cobertura da atenção básica de 100% e cobertura pelas equipes da Estratégia de Saúde da 

Família de 81% da população de Belo Horizonte; 

 

 Implantação de agendamento on-line para cirurgia de castração animal; • Instalação de 

1.322 câmeras que registram as imagens em tempo real, com monitoramento das unidades 

de saúde pelo COP-BH; 

 

  Continuação da implantação da Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de 

Regulação (SIGRAH), que garantirá a disponibilização das informações do cidadão-

paciente (prontuário eletrônico único) em todos os pontos da rede assistencial do SUS-BH. 

 

 

Educação 

 

 Ampliação para 220 instituições parceiras, com o credenciamento de 9 creches em 2021; 

 

  Cadastro Escolar da Educação Infantil, com atendimento de mais de 90% da demanda por 

vagas, sendo 100% na faixa de 2 a 5 anos; 

 

 Realização de concurso para professores da Educação Infantil, do 1º e 2º ciclos e para 

professores de inglês, geografia, matemática e educação física e bibliotecário (provas 

realizadas em 20/02/22); 

 

 Oferta de vagas em tempo integral atingiu 33,6 mil alunos na Educação Infantil (41,6%). 

 

 

Proteção Social e Esportes 

 

 Implantação do CREAS Oeste em sede própria; 

 



 15,2 milhões de refeições servidas nas Unidades Educacionais; 6,1 milhões de refeições nas 

Unidades de Acolhimento Institucional, 2,1 milhões de refeições nos Restaurantes e 

Refeitórios Populares e 387,19 toneladas de alimentos doados pelo Banco de Alimentos; 

 

 População de Rua: o Centro POP Leste teve atendimento ampliado de 600 para cerca de 

900 pessoas por mês. Também foram disponibilizadas 600 vagas em Acolhimento 

Institucional (Casa de Passagem para Adulto) e 649 vagas em Abrigo para Crianças e 

Adolescentes; 

 

 Implantação de 5 novos sistemas agroecológicos em áreas públicas de 4 regionais, 

destinados a hortas comunitárias, agroflorestas e sistemas de compostagem e 

Implementação da Feira de Agricultura Urbana com pontos na rua Goiás e em 6 regionais; 

 

 Concessão de 3 novos campos de futebol, com obras iniciadas, totalizando 7 campos de 

várzea com investimentos privados em 4 regionais; 

 

 Retomada do Programa BH é da Gente, com 21 edições realizadas em 2021. 

 

 

Segurança 

 

 Ativação de Unidade de Segurança Preventiva na região da Lagoinha como complemento 

das ações de prevenção e ordem pública municipal; 

 

 Automatização no BH-Digital do Sistema de Gestão de Operações da GCMBH operados 

por meio de dispositivos móveis (tablets) instalados nas viaturas da corporação, agilizando 

o atendimento às demandas da população; 

 

 O COP-BH acessa imagens de mais de 3.000 câmeras da cidade; em 2021 atendeu mais 

de 12 mil ocorrências e participou de mais de 1.200 operações integradas. 

 

 

Mobilidade Urbana 

 

 Segurança no trânsito: implantadas travessias seguras na porta de 20 escolas por meio de 

tratamentos e melhorias de sinalização; e quatro Zonas 30 (áreas replanejadas para limite 

de velocidade de veículos de 30km/h). 

 

 Finalizados 58 km de projetos de faixas exclusivas/preferenciais para viabilizar Intervenções 

para Priorização do Transporte Coletivo. 

 

 Obras Concluídas:  



 

• Boulevard Arrudas III: obra de urbanização, Meta 3 (Trecho R. 21 de Abril à R. Rio de 

Janeiro);  

 

• Via 710: trecho empreendedores (próximo à Av. Cristiano Machado). 

 

 

Sustentabilidade Ambiental 

 

 Implantação e operacionalização do primeiro Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte 

para tutores de baixa renda; 

 

 Ampliação para 48 bairros na coleta seletiva porta a porta, com a inclusão de 3 novos 

bairros em 2021 (Lourdes, Santo Agostinho e Barro Preto); 

 

 Implantação de projetos-piloto de jardim de chuva em logradouro e do Jardim de Chuva no 

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, em parceria com o ICLEI, por meio do Projeto 

INTERACT-BIO. 

 

 Obras Concluídas:  

- Córrego do Nado (Córregos Lareira e Marimbondo): construção de duas bacias 

de concreto armado no Córrego Lareira para reter água e controlar a vazão, e 

várias intervenções no Córrego Marimbondo, com destaque para a construção 

subterrânea de um mini túnel na rua José Maria Botelho (concluídas em janeiro de 

2022); 

- Córrego Vilarinho e Nado: concluídas as obras do reservatório de confluência e 

12% das obras dos reservatórios profundos Nado 1 e Vilarinho.  

- Recuperação Ambiental da Bacia do Bonsucesso: o trecho V teve a obra 

concluída, entre a Rua Dr. Cristiano Resende e o Anel Rodoviário. 

- Obra da Bacia de Detenção do Bairro das Indústrias: concluída a obra de 

regularização do leito natural com tratamento de fundo de vale (Regional Barreiro). 

 

 

Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano 

 

 Destinação de R$ 394 milhões para investimento em obras e manutenção da cidade em 

2021; 

 

 Conclusão do Vila Viva Cemig e do Vila Viva Aglomerado da Serra; 

 

 Conclusão de 41 empreendimentos do Orçamento Participativo; 

 



 Provisão Habitacional:  

- 84 Unidades Habitacionais concluídas para reassentamento de famílias;  

- 428 Unidades Habitacionais concluídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.  

 

 Regularização Fundiária: 376 famílias beneficiadas com títulos de propriedade de moradias 

dos Conjuntos Habitacionais. 

 

 

Cultura 

 

 Edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC) em 2021: • R$ 25,9 milhões (R$ 11,9 

milhões em editais do Fundo Municipal de Cultura e R$ 14 milhões em editais do Incentivo 

Fiscal); • 259 propostas selecionadas nos editais Fundo Multilinguagens 2021, BH nas 

Telas 2021, Descentra 2021 e Zona Cultural Praça da Estação 2021. 

 

 

Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 

 Ofertadas 694 vagas do curso de Programação WEB para o público feminino e 6.674 vagas 

em cursos de TICs presenciais e à distância para a população em áreas de vulnerabilidade 

social; 

  

 Ofertadas 3 mil vagas no Curso de Empreendedorismo Digital; 

 

 Sala do Empreendedor: 5.030 pessoas atendidas, totalizando 16.138 serviços solicitados;  

formalização de 140 novos empreendedores; 

 

 Realização do Hackathon da Economia Criativa, premiando os três melhores projetos nas 

áreas de Artesanato, Gastronomia e Design. 

 

 

 

O relatório completo pode ser verificado neste link.  

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/2021/relatorio_acoesgovernamentais_completo_web.pdf

