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LISTA DE SIGLAS
Tabela 1: Lista de siglas utilizadas no MOP

BIRD
BHTrans
CD
CEML
CEPAC
COAFI
COFIEX
COFIS
EAPD
ET
IBGE
IFR
IPTU
LDO
LOA
LUOS
M&A
ME
MOP
MPOG
ODP
PAD
PDP
PBH
PGFN
PPA
PPSD
SDP
SEAIN
SMOBI
STEP
SUDECAP
SUPLAN
TCE-MG
TR
UEP
URBEL
UGP

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A.
Conta Designada
Comissão Especial Mista de Licitação
Certificado de Potencial Adicional de Construção
Coordenadoria Administrativo Financeiro
Comissão de Financiamento Externo / SEAIN / MP
Coordenadoria de Fiscalização
Estratégia de Aquisição para Projeto de Desenvolvimento
Especificação Técnica
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório Financeiro Não Auditados
Imposto Territorial sobre a Propriedade Urbana
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária Anual
Lei de Uso e Ocupação do Solo
Monitoramento e Avaliação
Ministério da Economia
Manual Operacional do Projeto
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Objetivos de Desenvolvimento do Projeto
Project Appraisal Document (Documento de Avaliação do Projeto)
Plano Diretor Participativo
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Plano Plurianual
Project Procurement Strategy for Development (Estratégias de Licitações do
Projeto)
Solicitações de Propostas
Secretaria de Assuntos Internacionais / Sec. Esp. de Comércio
Exterior e Assuntos internacionais (SECINT) / Ministério da Economia /
Governo Federal
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Sistema de Acompanhamento em Aquisições
Superintendência de Desenvolvimento da Capital
Subsecretaria de Planejamento Urbano
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Termo de Referência
Unidade Executora do Projeto
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
Unidade de Gestão do Projeto
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APRESENTAÇÃO
O presente manual é um instrumento para orientar a implementação do Projeto de Melhoria da
Mobilidade e a Inclusão Urbana no Corredor Amazonas em Belo Horizonte. Aqui são descritos
os procedimentos técnicos e operacionais a serem seguidos para execução do projeto com
eficiência e qualidade. O Projeto caracteriza-se pela multissetorialidade envolvendo a
mobilidade e inclusão social, com a finalidade de obter aporte de recursos financeiros e
técnicos que contribuam para a melhoria na oferta dos serviços públicos para a população.
A gestão geral do Projeto está centralizada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura SMOBI promovendo a articulação com todos os órgãos envolvidos, assegurando, portanto, a
efetiva execução das ações propostas.
Como forma de garantir plena execução, acompanhamento e avaliação do Projeto, foi
construído o Manual Operacional do Projeto -MOP aqui apresentado. Este documento deve ser
entendido em articulação e complementaridade ao Documento de Avaliação do Projeto (Project
Appraisal Document - PAD). É fruto de um trabalho coletivo, contendo a descrição do Projeto,
estabelecendo a organização, procedimentos, termos e condições que orientam sua execução
neste projeto financiado pelo BIRD.
O MOP contém linguagem acessível e estrutura definida em tópicos, de fácil identificação e
consulta. Dirigido aos agentes internos - executores do projeto, e externos – a sociedade. É um
instrumento dinâmico, que pode e deve, ao longo da implementação do Projeto, sofrer os
ajustes necessários para informar as equipes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH
sobre os mecanismos, instrumentos e procedimentos que garantam correta gestão e execução
do Projeto, em alinhamento com as premissas definidas e em resposta às exigências do órgão
financiador.
Não se pode deixar de aplicar quaisquer regramentos aqui definidos, pois o MOP é parte
integrante dos documentos da operação de crédito. Sempre que necessário ele será atualizado
e apresentado novamente ao BIRD, para sua aprovação.
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HISTÓRICO DAS DATAS-CHAVE
CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO

E

DAS

Tabela 2: Histórico das datas-chaves e das condições de empréstimo

DESCRIÇÃO
Elaboração da carta-consulta e submissão à COFIEX
Autorização para preparação do Projeto
Preparação do Projeto
Pré-avaliação / Pré Appraisal
Avaliação /Appraisal
Pré-negociação do contrato
Negociação do contrato
Aprovação interna no Board / BIRD
Aprovação no senado federal
Assinatura do contrato
Efetividade do contrato
Revisão de meio termo
Encerramento

DATA-CHAVE

AGO/2019
JAN/2020
FEV/2020
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LINKS DE DOCUMENTOS DO PROJETO
Banco Mundial: descrição e resumo dos dados operacionais do Projeto
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169134
Banco Mundial: documentos-chave disponibilizados ao público
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/documentdetail/P169134?type=projects
Documentos de Aquisições Padrão BIRD (Editais)
https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/brief/Brazil-procurement-documents-procedures
Normas Ambientais e Sociais do Projeto: Instrumento de Gestão de Riscos Sociais e Ambientais
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-einfraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%2
0e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
Plano de Compromisso Ambiental e Social – PCAS
https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/544801583273249594/environmental-and-social-commitment-planescp-improving-mobility-and-urban-inclusion-in-the-amazonas-corridor-in-belo-horizontep169134
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de
Investimento - Aquisições em Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Bens,
Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria.
http://pubdocs.worldbank.org/en/813421487104372186/Procurement-Regulations-for-IPFBorrowers-portuguese.pdf
Sistema de Acompanhamento em Aquisições – STEP do BIRD
http://step.worldbank.org
Plano de Equidade - Pequi

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/publicacoes/plano-equidadepequi
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1. MANUAL OPERACIONAL DO PROJETO –
MOP
1.1. DESCRIÇÃO
O Manual Operacional do Projeto – MOP estabelece a organização, processos, procedimentos,
termos e condições que orientam a execução do projeto financiado pelo BIRD. Orienta seus
executores na metodologia de operacionalização e nas responsabilidades pela condução da
operação e dos documentos a serem utilizados, considerando as condições estabelecidas no
Acordo de Empréstimo e em consonância com as diretrizes do BIRD.
Atua como instrumento essencial ao disciplinar as regras de implementação do Projeto, ao
tempo em que orienta os executores quanto à sua concepção, metodologia de
operacionalização e no uso de instrumentos administrativos, gerenciais e financeiros a serem
adotados no planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações a serem
desenvolvidas, é, portanto, um instrumento de consulta permanente e obrigatória de todos os
órgãos da PBH na implementação do Projeto de Melhoria da Mobilidade e Inclusão Social no
Corredor Amazonas em Belo Horizonte.
O MOP contém linguagem acessível e estrutura definida em tópicos, de fácil identificação e
consulta. Dirigido aos agentes internos - executores do projeto, e externos – a sociedade. É um
instrumento dinâmico, que pode e deve, ao longo da implementação do Projeto, sofrer os
ajustes necessários para informar as equipes da PBH sobre os mecanismos, instrumentos e
procedimentos para uma correta gestão e implementação do Projeto, em alinhamento com as
premissas definidas e em resposta

1.2. REVISÃO DO MOP
A UGP deverá, com o apoio dos órgãos vinculados ao Projeto, selecionar, implementar,
monitorar e avaliar cada atividade elegível do Projeto, em obediência às políticas,
procedimentos, instrumentos, fluxos, rotinas e relatórios aplicáveis, de acordo com a
documentação legal do Projeto e com as disposições desse Manual. Contudo, em função de
eventuais novas circunstâncias ou condições (técnica, econômica, política e/ou administrativa)
que venham a se apresentar durante a execução do Projeto, atualizações, adaptações e/ou
modificações periódicas ao MOP poderão vir a ser necessárias. Cabe exclusivamente a UGP
qualquer alteração no MOP.
As demandas por tais alterações poderão partir tanto da UGP como do BIRD. Contudo,
quaisquer revisões deverão ser submetidas previamente a não-objeção e aprovação final do
BIRD.
Tabela 3: Quadro Controle de Revisões do MOP
REVISÃO Nº

DESCRIÇÃO

DATA

1.3. QUADRO DE CONTATOS
Os contatos a seguir relacionados têm por finalidade facilitar a execução deste Projeto quando se tratar
de conteúdo específico de cada área. Porém, caberá exclusivamente a UGP o controle de toda e qualquer
revisão deste manual.
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Tabela 4: Quadro de contatos
ÓRGÃO

Cargo

CONTATO

SMOBI

Coordenador Geral da UGP

Leandro César Pereira
Tel: (31) 3277-5152
E-mail: leandroc.pereira@pbh.gov.br

SMOBI

Coordenador Administrativo
Financeiro

Mateus de Faria Damasceno
Tel: (31) 3277-8039
E-mail: mateus.damasceno@pbh.gov.br

SMOBI

Coordenador de
Monitoramento e Controle

Adriana Luiza Nigri Ribeiro
Tel: (31) 3277-5277
E-mail: adriana.l.ribeiro@pbh.gov.br

BHTRANS

Especialista em Mobilidade
Viária

Elizabeth Gomes de Moura
Tel: (31) 3379-5750
E-mail: egomes@pbh.gov.br

URBEL

Especialista em Urbanização
Integrada em Vilas e Favelas

Junia Naves Nogueira
Tel: (31) 3377-6402
E-mail: junia@pbh.gov.br

SUDECAP

Especialista em Mobilidade
Viária

Marcelo Alves Mourão
Tel: (31) 3277- 8256
E-mail: mmourao@pbh.gov.br

SMPU

Especialista em Planejamento
Urbano

Gisella Cardoso Lobato
Tel: (31) 3346-0017
E-mail: gisella.lobato@pbh.gov.br

E-mail institucional (provisório) do Projeto para comunicação externa à PBH: grisa@pbh.gov.br
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
A contextualização aqui apresentada contém os dados do momento da construção da carta consulta.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH engloba 34 municípios e possui hoje mais de 5,2
milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. Belo Horizonte é o núcleo central e tem uma população
total de 2,4 milhões de pessoas, em uma extensão territorial de 331 km².
Belo Horizonte foi uma cidade planejada e construída para ser a capital política e administrativa do
Estado de Minas Gerais. Desde a época da fundação da capital mineira, como alternativa de moradia para
uma parcela da população de mais baixa renda, passaram a surgir favelas e, posteriormente, os
loteamentos populares precários.
Hoje, cerca de 20% da população da cidade são moradores de vilas, favelas, conjuntos habitacionais e
loteamentos irregulares de interesse social que ocupam uma área aproximada de 24,6 km²,
correspondendo a 7,4% do território do município.
O avanço da informalidade; a carência por infraestrutura, equipamentos e serviços; a exposição a riscos;
e a baixa conectividade entre as áreas de habitação e emprego são apenas alguns dos desafios setoriais
enfrentados por Belo Horizonte, que aprofundam os aspectos de pobreza e desigualdade, demandando,
assim, uma atuação integrada e estratégica por parte do poder local.
A mobilidade urbana é um importante instrumento para promover a integração dessas áreas à cidade
formal, facilitando o acesso das populações nelas residentes aos polos de serviços e empregos. Desde a
década de 1990 o sistema de transporte coletivo vem sofrendo inúmeras transformações, a partir da
implementação do BHBUS - Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo de Belo
Horizonte, com a introdução de serviços tronco-alimentados, a integração com o metrô (CBTU), sistema
de bilhetagem eletrônica, implantação de estações de integração e do sistema BRT em dois corredores,
implantação do serviço de atendimento a linhas de vilas e favelas, além da integração tarifária entre as
linhas municipais e delas com o metrô. A priorização da circulação do transporte coletivo possibilitou a
redução dos tempos de viagens em até 50%, com acréscimo de 14% do número de passageiros
transportados. As linhas do BRT foram as únicas linhas que apresentaram aumento de demanda nos
últimos anos. Estes dados evidenciam a importância de implantar faixas/pistas exclusivas para transporte
público na cidade.
Por outro lado, o crescimento da frota de automóveis e motos e de sua utilização, provocou o aumento
dos níveis de congestionamento e queda do nível de serviço do transporte público, menor velocidade
operacional, aumento expressivo nos tempos de viagem, redução na confiabilidade do sistema, com a
consequente redução da demanda pelo transporte coletivo e o crescimento significativo das viagens por
modos individuais. Enquanto entre 2002 e 2012 as viagens no município tiveram um crescimento de 67%
atingindo um total de cerca de 6,3 milhões de viagens/dia, as viagens pelo transporte coletivo tiveram um
incremento de apenas 8%. Assim, ocorreu uma significativa alteração na repartição modal em favor do
transporte individual - autos e motos. A repartição modal observada nas pesquisas Origem e Destino (OD)
é apresentada com a inversão na utilização dos modos, com as viagens por veículos privados
ultrapassando as realizadas pelo transporte coletivo.
Esses dados demonstram a necessidade urgente de fortes investimentos na melhoria da infraestrutura do
sistema de transporte coletivo, tornando-o mais atrativo para os usuários e revertendo a tendência de
migração para o transporte individual. Isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida na
cidade, inclusive nas questões ambientais.
É importante assinalar que à medida que são realizadas obras de infraestrutura referentes a melhorias de
acesso nas vilas e favelas, são também implantadas linhas de atendimento local com tarifa diferenciada
para deslocamentos internos e integradas ao sistema convencional. Atualmente estão em operação 16
dessas linhas com a utilização de micro-ônibus, que transportam em média 505.000 passageiros por mês,
melhorando a acessibilidade a essas áreas.
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As estratégias específicas do município para atingir as populações em áreas de assentamentos
irregulares têm sido importantes, mas ainda insuficientes; daí a relevância, como uma solução realmente
integradora entre mobilidade, estruturação e conectividade de assentamentos informais, que tenha um
efeito multiplicador pelo impacto positivo dos investimentos.

2.2. ESCOLHA DAS ÁREAS
2.2.1. CORREDOR AMAZONAS
O Corredor Amazonas possui o maior número de passageiros transportados na cidade e em sua
área de influência operam 36 linhas municipais e 86 linhas metropolitanas. As linhas municipais
realizam um total de 5.803 viagens/dia (46,2%) enquanto as linhas metropolitanas realizam
6.757 viagens/dia (53,8%). Parte do sistema de transporte coletivo que atende a região é
troncalizado nas Estações de Integração Diamante e Barreiro. Embora o serviço de transporte
coletivo seja operado em faixa preferencial ao longo da Avenida Amazonas, ele sofre
interferências do tráfego geral, principalmente em função das conversões à direita e dos
problemas de operação nos pontos de embarque e desembarque dado o grande número de
linhas que se utilizam do corredor, reduzindo a velocidade dos veículos, hoje de cerca 13 km/h
nos horários de pico e a atratividade do sistema.
O fluxo de veículos ao longo do dia na Avenida Amazonas é de 65.000 veículos, e no horário de
pico no trecho mais carregado é de 4.300 veículos. O tempo médio de viagem pelo transporte
coletivo vem aumentando na cidade, passando de 38 minutos em 2002 para 60 minutos em
2012. Em 2016 ocorreram 443 acidentes no corredor Amazonas provocando, além das vítimas,
prejuízos materiais e contribuindo para a redução da fluidez do trânsito. Esses dados
demonstram a necessidade de tratamento do corredor.
Conforme a Pesquisa de Origem e Destino de Belo Horizonte realizada em 2012, a principal
origem das viagens municipais de transporte coletivo do Corredor Amazonas tem origem na
regional Barreiro e destino na região central de Belo Horizonte, onde a maioria dos empregos
formais são localizados. Entretanto a demanda específica no próprio corredor é bastante
acentuada, com cerca de 141.000 embarques e desembarques diários. O total de
passageiros/dia nas linhas municipais que operam neste corredor é de 423.656 e representa
30% dos passageiros do sistema municipal como um todo. As linhas intermunicipais atendem
415.280 passageiros/dias, o que representa 44% dos passageiros do sistema intermunicipal
como um todo.

2.2.2. VILA CABANA PAI TOMÁS
O surgimento da Vila Cabana Pai Tomás se deu no início dos anos 60, sendo uma das maiores,
ocupando uma área de 54,46ha. Nela residem 7.039 famílias com cerca de 20.000 habitantes.
Das grandes vilas e aglomerados de Belo Horizonte, a Vila Cabana Pai Tomás é a única que ainda
não foi alvo do Programa Vila Viva, que prevê a urbanização integrada do assentamento.
A Vila é bastante adensada, com 720 hab./ha, e está delimitada como Zona de Especial
Interesse Social 1 - (ZEIS 1) na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de
Belo Horizonte.
Devido a sua grande dimensão e diversidade socioespacial, foi dividida em 8 (oito) áreas
denominadas setores: Alto da Antena, Alto Vista Alegre, Boa Vista, Cabana Central, Fundo da
Colina, Monsenhor Paulo Brasil, Pai Joaquim e Pedreira.
A oferta de transporte coletivo se concentra em apenas uma via que atravessa o assentamento
no sentido Norte/Sul e na Avenida Amazonas. No entanto, para acessar o sistema de transporte
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coletivo, os serviços e equipamentos coletivos no entorno, os moradores precisam percorrer
grandes distâncias a pé no interior da Vila, situação agravada pelas dificuldades nos percursos
devido ao relevo acidentado, à pequena largura dos becos e a outras precariedades da malha
viária interna.

2.3. OBJETIVOS DO PROJETO
2.3.1. OBJETIVOS GERAIS





Melhorar o serviço de transporte público e a mobilidade urbana do Município de Belo
Horizonte e da Região Metropolitana;
Qualificar parte significativa do assentamento de interesse social Vila Cabana Pai Tomás;
Elaborar projetos estratégicos para determinadas regiões da cidade visando a qualificação e
o desenvolvimento urbano destes territórios.
Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte para alavancagem de
recursos e atuação integrada na área de mobilidade, desenvolvimento urbano e inclusão
social.

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

















Melhorar a acessibilidade das regiões Oeste e Barreiro, bem como da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, com a implantação do Corredor de Transporte Coletivo na Avenida
Amazonas;
Ampliar o acesso às redes de transporte coletivo à população de assentamentos de
interesse social envolvidos no Programa;
Reduzir os tempos de viagem, através da melhoria de tempos de parada, sincronismo dos
semáforos e eliminação de gargalos operacionais;
Ampliar as opções de destinos para os usuários do transporte coletivo;
Promover acessibilidade e circulação com conforto e segurança para todos os usuários,
preferencialmente os pedestres;
Reduzir o número de acidentes no trânsito urbano na área de influência do projeto
proposto, através da sinalização de travessias semaforizadas seguras;
Melhorar as condições de espera e a operação dos pontos de embarque e desembarque de
passageiros com implantação e requalificação dos Pontos de Transferência;
Reduzir a emissão de gases de efeito estufa com ganhos ambientais pelo aumento de
velocidade operacional dos ônibus e redução do número de ônibus e viagens, consequência
da tronco-alimentação;
Reduzir o volume de tráfego na Avenida Amazonas;
Reduzir a poluição sonora;
Aumentar o percentual de transporte coletivo na matriz de mobilidade da cidade;
Reestruturar física e ambientalmente parte significativa da Vila Cabana Pai Tomás,
integrando-a ao Corredor Amazonas e à cidade formal;
Elaborar Plano de Estruturação Urbana da Região do Jatobá visando a integração das
políticas e especificidades presentes no território com foco na sustentabilidade e no
desenvolvimento econômico;
Preparar banco de projetos estratégicos, viários e de saneamento, em áreas de interesse
social das regiões norte e nordeste, integrando-as à rede de transporte coletivo existente;
Elaborar estudos e projetos de mobilidade, resiliência e desenvolvimento urbano na região
oeste.
Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, para possibilitar a
captação de recursos no futuro.
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2.4. BENEFICIÁRIOS
Os Principais Beneficiários do Projeto Incluem 815.000 Usuários do Corredor Amazonas e
aproximadamente 20.000 Moradores de Baixa Renda da Vila Cabana Pai Tomás (10.760
Mulheres). Eles também incluem a população do Jatobá (38.000) e a população nas quatro
comunidades de baixa renda Montes Claros, Maria Tereza, Novo Lajedo e Jardim Getsêmani
(13.611 pessoas).
Os Beneficiários Indiretos deste Projeto incluirão toda a cidade de Belo Horizonte (2.5 milhões
de habitantes), que se beneficiarão com as externalidades positivas da redução de
congestionamentos, da poluição e dos acidentes de trânsito no Corredor Amazonas, um
corredor que transporta a maior quantidade de pessoas que se deslocam na cidade. As diversas
instituições públicas e agências setoriais envolvidas neste Projeto se beneficiarão, tais como: (i)
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS; (ii) Companhia
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL; e (iii) todo o município de Belo
Horizonte, através do monitoramento da implementação do Componente 1 e do fortalecimento
da capacidade através dos Componentes 2 e 3. A população também se beneficiará com a
melhora do planejamento, de políticas e com a implementação de Projetos mais sustentáveis
em termos ambientais e sociais nos setores de transporte e habitação relacionados com o
Componente 2.

2.5. INFORMAÇÕES GERAIS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO
2.5.1. CATEGORIA DE DESEMBOLSO
O Projeto terá somente uma Categoria de Desembolso, ou seja: (1) Bens, obras, serviços de não
consultoria, serviços de consultoria, Capacitação e Custos Operacionais.

2.5.2. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO
PROJETO
As atividades do projeto incluem desenhos, obras civis, equipamentos e estudos para
implementação do Corredor Amazonas e modernização urbana de Cabana e para apoiar os
planos de renovação urbana de Jatobá e desenhos de engenharia de quatro outras áreas de
assentamento informal identificadas como prioridades. Conforme definido no Plano de
Compromisso Ambiental e Social (PCAS), todos os projetos de engenharia e obras civis incluirão
um processo sólido de envolvimento dos cidadãos bem como considerações para melhorar a
segurança e a acessibilidade para todos os usuários (incluindo necessidades de gênero e
deficiência). Estas atividades estão agrupadas segundo os seguintes quatro componentes,
elencados a seguir.

2.5.2.1.

COMPONENTE 1: IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR AMAZONAS

Esse componente visa melhorar a qualidade do serviço para usuários de transporte público e a
acessibilidade a oportunidades, incluindo oportunidades de emprego, para usuários de
transporte público na área de influência do Corredor Amazonas e as áreas vizinhas de baixa
renda de Vila Cabana do Pai Tomás e Jatobá.
Os custos para execução desse componente estão estimados em US$ 43,73 milhões, sendo US$
42,95 milhões com financiamento do BIRD e US$ 0,78 milhões de contrapartida da PBH,
contemplando: (i) a restauração e construção de vias urbanas, calçadas e estações de ônibus;
(ii) a implementação de ciclovias; (iii) a instalação de equipamentos e tecnologia em apoio à
segurança do corredor; e (iv) estudos e projetos de engenharia relacionados, supervisão e
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assistência técnica para implementar as atividades do PCAS - Plano de Compromisso Ambiental
e Social.

2.5.2.2.

COMPONENTE 2: MELHORIA URBANA DA VILA CABANA DO PAI TOMÁS

Esse componente visa melhorar as condições de vida urbanas da comunidade pobre de Vila
Cabana do Pai Tomás, bem como sua interconexão com o Corredor Amazonas. Neste
componente, aproximadamente 308 famílias (3,5% da população local) serão reassentadas, seja
porque vivem atualmente em áreas de risco geológico/geotécnico ou para assegurar direito de
passagem para a intervenção. Todas as compensações em espécie relacionadas com o
reassentamento e a assistência monetária vinculada aos Planos de Ação de Reassentamento
(PAR) (incluindo aquisição de terra, se necessário) serão plenamente financiados por fundos da
contrapartida da PBH.
Os custos para execução desse componente estão estimados em US$ 47,85 milhões, sendo US$
28,63 milhões com financiamento do BIRD e US$ 19,22 de contrapartida da PBH,
contemplando: (i) o desenvolvimento de projetos e obras de infraestrutura; (ii) a construção e
reabilitação de vias e becos; (iii) a construção de unidades habitacionais e comerciais para a
realocação de famílias e negócios, que incorporarão características de design resistente ao
clima; (iv) intervenções para mitigar riscos geológicos e/ou geotécnicos, em áreas selecionadas
da Vila Cabana do Pai Tomás; e (v) suporte técnico, supervisão e assistência técnica
relacionados para implementação das atividades do PCAS - Plano de Compromisso Ambiental e
Social.

2.5.2.3.

COMPONENTE 3: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA MOBILIDADE
URBANA E MELHORIA DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

Esse componente visa fortalecer a capacidade de transporte e planejamento urbano do
município em apoio à integração de comunidades selecionadas ao Corredor Amazonas e para
abordar a falta de ferramentas integradas de planejamento estratégico e de prontidão para
implementação do projeto.
Os custos para execução desse componente estão estimados em US$ 5,65 milhões, totalmente
financiados do BIRD, contemplando: (i) um plano de desenvolvimento urbano estratégico para a
Região de Jatobá; (ii) estudos técnicos e projetos de engenharia para maior resiliência e para
prestar serviços rodoviários e de saneamento em assentamentos precários selecionados e
interconectá-los à rede de transporte público; (iii) estudos estratégicos de mobilidade e
tecnologia; e (iv) assistência técnica para implantação das atividades do PCAS - Plano de
Compromisso Ambiental e Social.
Além das ações acima descritas outras foram identificas e comporão o elenco desse
componente, conforme descrito a seguir:
A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) também identificou
previamente quatro áreas informais localizadas nas regiões norte e nordeste de BH a serem
apoiadas pelo projeto: Montes Claros, Maria Tereza, Novo Lajedo e Jardim Getsêmani. Para
essas áreas, a URBEL pretende elaborar estudos e projetos de engenharia para melhorar o
acesso ao transporte, fornecer serviços de água e saneamento e abordar riscos geológicos e
geotécnicos.
Por fim e também por meio desse componente, a BHTRANS deverá liderar a elaboração de um
conjunto de estudos estratégicos na área de mobilidade e desenvolvimento urbano, entre os
quais se destacam: (i) estudos de apoio à estruturação da PPP e das inovações de TOD a serem
adotadas na Estação de Integração Salgado Filho e Nova Suíça, no Corredor Amazonas; (ii)
inovações tecnológicas para o transporte nas áreas de nova mobilidade e BIG DATA37 para
19

melhor monitoramento e planejamento; e (iii) estudos e projetos sociais, técnicos ou
ambientais para melhorar a conectividade do sistema de transporte, segurança, desempenho
operacional, inclusão, adaptação e/ou mitigação e qualidade da infraestrutura, incluindo
considerações transversais sobre gênero e envolvimento do cidadão.

2.5.2.4.

COMPONENTE 4:
INSTITUCIONAL

GESTÃO

DO

PROJETO

E

FORTALECIMENTO

Com custos estimados em US$ 2,77 milhões, totalmente desembolsados pelo BIRD, esse
Componente visa o apoio geral para a gestão do Projeto, assistência técnica e a supervisão,
contemplando: (i) a conformidade com o PCAS; (ii) a implementação da estratégia de
comunicação do Projeto; (iii) o desenvolvimento e monitoramento de um plano de ação de
gênero; (iv) a implementação de mecanismos de queixas; (v) as atividades administrativas e
fiduciárias da Unidade de Gestão do Projeto (UGP); (vi) a implementação do PAPI; (vii) as
iniciativas de treinamento e avaliações de impacto do Projeto; e (viii) a realização de auditorias
de projeto.

2.5.3. RECURSOS FINANCEIROS DO BIRD E DE CONTRAPARTIDA
O Projeto envolve recursos da ordem de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares
americanos), sendo: US$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares americanos a serem
financiados através de empréstimo tomado pela Prefeitura de Belo Horizonte, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial ou BIRD) e US$
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos) de contrapartida da própria PBH.
A contrapartida será na forma de bens e serviços e deverá ser monetariamente mensurável e
efetivamente comprovada.
O Quadro Resumo, a seguir apresentado, ilustra a distribuição dos recursos, por Categoria e
Componentes.
Tabela 5: Recursos Financeiros do BIRD e de Contrapartidas

CATEGORIA

COMPONENTE

(1) Bens, obras, serviços de não
consultoria, serviços de consultoria,
Capacitação e Custos Operacionais
TOTAL

COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
COMPONENTE 4

VALOR ESTIMADO POR FONTE
DE RECURSOS (US$ MILÕES)
BIRD
PBH
42,95
0,78
28,63
19,22
5,65
0
2,77
0
80
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CUSTO TOTAL
(US$ MILÕES)

% DE PARTICIPAÇÃO

43,73
47,85
5,65
2,77

BIRD
98,22%
59,83%
100,00%
100,00%

PBH
1,78%
40,17%
0,00%
0,00%

100

80,00%

20,00%

NOTA:
Front-End-Fee (Taxa Inicial) a ser desembolsada pela PBH, em até 60 dias após a data de
entrada em vigor do Acordo de Empréstimo, equivalentes a 0,25% (zero virgula vinte e
cinco por cento) do valor da operação de crédito, ou seja, US$ 200.000,00 (duzentos mil
dólares americanos).
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2.5.4. CRONOGRAMA
2.5.4.1.

CRONOGRAMADE DESEMBOLSO ANUAL DO PROJETO
Tabela 6: Cronograma de desembolso anual do Projeto estimado

2.5.4.2.

CRONOGRAMA MACRO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
Tabela 7: Cronograma macro de implementação do Projeto estimado

DESCRIÇÃO

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2° T 3° T 1º T 2° T 3° T 4º T 1º T 2° T 3° T 4º T 1º T 2° T 3° T 4º T 1º T 2° T 3° T 4º T 1º T 2° T 3° T 4º T 1º T 2° T 3° T 4º T

PREPARAÇÃO/PLANEJAMENTO
ASSINATURA DO EMPRÉSTIMO
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
COMPONENTE 4
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2.5.4.3.

CRONOGRAMA MESTRE DE IMPLEMENTAÇÃO POR SUBPROJETO (PREVISÃO)
Tabela 8: Cronograma mestre de implementação

COMPONENTE

DESCRIÇÃO

AÇÃO

MÊS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Estudos e Projetos Executivos de Engenharia Licitação
do Corredor Amazonas
Execução
Apoio à Gestão de Projetos/Obras – Corredor Licitação
Amazonas (“o Engenheiro”)
Execução

(1) Implementação do
Corredor Amazonas

Projetos Executivos de Arquitetura e
Engenharia das Estações de Transferência

Licitação
Execução

Obras do Corredor Amazonas (Incluindo
Estações)

Licitação
Execução

Sistema de Gerenciamento de Tráfego SCATS

Licitação
Execução

Mobiliário Semafórico

Licitação
Execução

Botoeiras Sonoras

Licitação
Execução

Rede de Dados

Licitação
Execução

Planos Funcional Estações Salgado Filho e
Licitação
Nova Suíça e Estudos para PPP – Modelagem Execução

(2) Melhoria Urbana da
Vila Cabana do Pai Tomás

Inovações Tecnológicas: Plataforma para
Serviço Noturno “Sob Demanda”

Licitação
Execução

Inovações Tecnológicas: Pesquisa OrigemDestino

Licitação
Execução

Trabalho em Campo Social na Cabana

Licitação
Execução

Obra de demolição na Cabana

Licitação
Execução

Apoio à Gestão de Obras – Cabana
(“O Engenheiro”)

Licitação
Execução

Melhoria Urbana e Unidades Habitacionais
na Cabana

Licitação
Execução

Estudos e desenhos complementares da
Cabana

Licitação
Execução

Plano de Estruturação Urbana para a região
do Jatobá

Licitação
Execução

Estudos Urbanos Estação Diamante

Licitação
Execução

(3) Planejamento
Planos Funcional Estações de Ônibus e
Licitação
Estratégico para
Estudos para PPP (Diversos)
Execução
Mobilidade Urbana e
Inovações Tecnológicas - Plataforma para
Licitação
Melhoria de
Assentamentos Informais Serviço Noturno de Acordo com a Demanda Execução
Licitação
Inovações Tecnológicas - Pesquisa de OD
Execução
Certificações/Treinamentos/Melhoria
Tecnológica/Capacitação (Diversos)
(4) Gestão do Projeto

Licitação
Execução

Contratações Diversas (quando necessário)/ Licitações
Consultores Individuais
Execução
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2.5.5. RESUMO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO
Tabela 9: Resumo das condições contratuais do empréstimo
PROJETO

Melhoria da Mobilidade e a Inclusão Urbana no Corredor Amazonas
em Belo Horizonte

ÓRGÃO FINANCIADOR

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD
(Banco Mundial)

MUTUÁRIO

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH

GESTOR

SMOBI

DURAÇÃO

5 anos

VALOR DO PROJETO

US$100.000.000

VALOR DO FINANCIAMENTO

US$80.000.000

PRAZO DE AMORTIZAÇÃO

18 anos

PRAZO DE CARÊNCIA

5 anos

PRAZO PARA DESEMBOLSO

5 anos

JUROS

Libor de 6 meses em US$ + margem variável (0,54 + 0,55) 1,09% a.a.

COMISSÃO DE COMPROMISSO
(sobre o saldo não desembolsado)
MOEDA

USD (dólar americano)

COMISSÃO DE ABERTURA DE
CRÉDITO

0,25% do valor da operação
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3. INDICADORES DE RESULTADO
3.1. INDICADORES DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Tabela 10: Indicadores dos objetivos de desenvolvimento do Projeto
NOME DO INDICADOR
Melhoria na qualidade do serviço para usuários de transporte público na área de influência do Corredor Amazonas
Média de velocidade comercial do serviço de ônibus na Avenida Amazonas no horário de pico
Emissões de GEE’s no Expresso Amazonas
Beneficiários satisfeitos com a qualidade do serviço de transporte público no Expresso Amazonas (cobertura, confiabilidade, segurança e segurança pessoal), diferenciados por
renda e gênero
Mulheres beneficiárias satisfeitas com a qualidade do serviço de transporte público ao longo do Expresso Amazonas (cobertura, confiabilidade, segurança e segurança pessoal)
Beneficiários de baixa renda satisfeitos com a qualidade do serviço de transporte público ao longo do Expresso Amazonas (cobertura, confiabilidade, segurança e segurança
pessoal)
Melhoria na acessibilidade a oportunidades para usuários em trânsito na área de influência do Corredor Amazonas
Oportunidades de emprego acessíveis em menos de 60 minutos na área de influência do Corredor Amazonas
Oportunidades de empregos acessíveis em menos de 60 minutos para residentes de Cabana
Empregos acessíveis em menos de 60 minutos para residentes de Jatobá
Acessibilidade ponderada a oportunidades de emprego em menos de 60 minutos para as mulheres do Cabana em comparação com os de homens
Melhoria das condições de vida urbana dos pobres em assentamentos precários selecionados
Pessoas com melhores condições de vida urbana (CRI)
Pessoas com melhores condições de vida urbana – Mulheres (requerimento de RMS) (CRI)
Beneficiários que relatam satisfação com os principais aspectos do processo de envolvimento do cidadão na Região de Jatobá

UNIDADE

PARÂMETRO

META

Km/h
ton

13,00
1.448.890,00

20,00
1.388.047,00

%

26,00

60,00

%

30,00

60,00

%

30,00

60,00

UN
UN
UN
UN

371.332,00
376.108,00
50.099,00
225.665,00

436.042,00
498.494,00
75.472,00
299.096,00

UN
UN
-

0,00
0,00
A ser determinado

20.000,00
10.634,00
A ser determinado

UNIDADE

PARÂMETRO

META

%
Km
Km
%
UN
%
%
%
UN
Minutos
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,00
8.890.229,00
3,00

100,00
26,20
26,20
100,00
3,00
100,00
100,00
100,00
25,00
6.771.527,00
10,00

m
m
m
m
2
m
UN
%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.500,00
2.500,00
950,00
1500,00
22.500,00
252,00
10,00

%
UN

0,00
0,00

100,00
4,00

3.2. INDICADORES INTERMEDIÁRIOS DE RESULTADO POR COMPONENTE
Tabela 11: Indicadores intermediários de resultado por componente
NOME DO INDICADOR
Componente 1: Implementação do Corredor Amazonas
Desenhos detalhados para 42,3 km do Corredor Amazonas, incluindo ciclovias
Vias reabilitadas (CRI)
Vias reabilitadas – não rurais (CRI)
Avanço físico na construção do Corredor Amazonas
Estações construídas com área de pagamento antes do embarque no trecho de 26,2 km do Corredor Amazonas
Estações de ônibus construídas ou renovadas no trecho de 26,2km do Corredor Amazonas, incluindo acesso para pessoas portadoras de deficiências
Reabilitação de calçadas no trecho de 26,2 km do Corredor Amazonas
Aquisição de semáforos e câmeras de monitoramento para o trecho selecionado do Corredor Amazonas
Pessoas mortas ou com ferimentos graves em acidentes de trânsito na Avenida Amazonas
Redução do tempo total gasto pelas mulheres em seus deslocamentos diários
Porcentagem de mulheres empregadas nas obras civis do Corredor Amazonas
Componente 2: Melhoria Urbana da Vila Cabana do Pai Tomás
Extensão da rede de abastecimento de água substituída e/ou suplementada na Vila Cabana Pai Tomás
Esgoto substituído e/ou suplementado na Vila Cabana Pai Tomás
Vias para pedestres implantadas e/ou melhoradas na Vila Cabana Pai Tomás
Vias veiculares, incluindo calçadas, implantadas e/ou melhoradas na Vila Cabana do Pai Tomás
Área com ausência e/ou deficiência de rede de drenagem recuperada na Vila Cabana Pai Tomás
Pessoas que se beneficiaram da mitigação de riscos geológicos e geotécnicos em áreas selecionadas na Vila Cabana do Pai Tomás
Porcentagem de mulheres empregadas em obras de construção de habitações na Vila Cabana do Pai Tomás
Componente 3: Planejamento Estratégico para Mobilidade Urbana e Melhoria de Assentamentos Informais
Execução do Plano Estratégico do Jatobá (Porcentagem)
Desenhos estratégicos para intervenções de infraestrutura em quatro assentamentos precários
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Estudos Estratégicos Sobre Mobilidade Urbana
Estudos para fornecer serviço de ônibus sob demanda à noite por meio de aplicativos
Estudos para implementar inovações tecnológicas no Estudo Origem-Destino

UN
-

0,00
Não
Não

3,00
Sim
Sim

Componente 4: Gestão do Projeto e Fortalecimento Institucional
Revisão do Protocolo de Resposta para abordar casos de assédio sexual
Queixas relacionadas com o projeto registradas no sistema GRM que são processadas e comunicadas à parte interessada em questão em menos de 20 dias úteis

%

Não
0,00

Sim
80,00

3.3. PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: INDICADORES DOS ODP
Tabela 12: Indicadores dos ODP
NOME DO INDICADOR

Velocidade comercial
média do serviço de
ônibus na Avenida
Amazonas no horário de
pico

Emissões de GEE no
Corredor Amazonas

Beneficiários satisfeitos
com a qualidade do
serviço de transporte
público no Corredor
Amazonas (cobertura,
confiabilidade,
segurança, segurança
pessoal), diferenciado
por renda e sexo

Beneficiárias satisfeitas
com a qualidade do
serviço de transporte
público na extensão do
Corredor Amazonas
(cobertura,
confiabilidade,
segurança pública,
segurança pessoal)
Beneficiários de baixa
renda satisfeitos com a
qualidade do serviço de

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO
Este indicador mede o ganho
médio na velocidade do
ônibus depois da
implementação do Corredor
Amazonas na Avenida
Amazonas (seção de
aproximadamente 8 km do
Corredor Amazonas que liga o
centro da cidade à Região de
Barreiro no horário de pico.
Este indicador mede as
emissões de GEE no Corredor
Amazonas. A Base de
Referência reflete as
estimativas de emissões
brutas para o corredor com e
sem o projeto

FREQUÊNCIA

Bianual (durante a
implementação) e
no final do projeto
(por um período de
um ano – 2
semestres).

FONTE DE DADOS

METODOLOGIA PARA COLETA DE DADOS

RESPONSABILIDADE
PELA COLETA DE DADOS

Dados da BHTRANS.

O valor da Base de Referência foi obtido a partir de avaliações realizadas durante a preparação do
PlanMob. Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã
(atualmente definidos entre 6:00 e 9:00 h) e os horários de pico da tarde (atualmente definidos entre as
14:00 e 19:00h). Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o
trecho da Avenida Amazonas entre a Praça Rui Barbosa e o Anel Rodoviário. As medidas ocorrerão em
dias úteis típicos (terças, quartas e quintas-feiras), evitando feriados e períodos de férias, ou dias com
condições adversas, como condições meteorológicas ou eventos que possam comprometer as
velocidades. As medidas devem ser coletadas durante os meses de abril e outubro. O resultado final
será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.

BHTRANS

A estimativa da redução de emissão baseia-se nos resultados do software AIMSUM de microssimulação
para o horário de pico da tarde. Estas emissões foram expandidas para o período anual e foram
avaliadas por taxas especificadas pela autoridade ambiental CETESB (PM, NOX e VOC), e o BIRD
2
recomendou como preço-sombra de carbono do CO o valor de US$ 40/ton, em 2020 a US$ 71/ton, em
2046, para o limite inferior, e de US$ 80/ton a US$ 143/ton, para o limite superior, ajustado a uma taxa
de câmbio de R$ 4,15/US$. As emissões apresentaram uma taxa de crescimento anual de 0,5% após o
aumento previsto de passageiros.
O valor da Base de Referência foi obtido a partir da Pesquisa de Satisfação de 2019. Este valor se refere
à satisfação do usuário de transporte público com toda a rede de transporte público de BH. A BHTRANS
tem uma metodologia de pesquisa domiciliar da satisfação de usuários e não usuários, atualmente
realizada para as regionais da cidade. Nesta metodologia, as pesquisas são implementadas em datas
representativas (dias úteis típicos) com usuários de transporte público em horário de pico e fora dele
(entre as 10 e 21 horas). A BHTRANS realizará uma pesquisa resumida para a área de influência do
projeto e das regiões da Vila Cabana e Barreiro. Uma escala de 5 pontos será usada para medir a
satisfação (1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Bom; 5 - Ótimo). Para serem contadas como
"satisfeito", as respostas devem ser 4 ou 5, de acordo com a escala acima. A pesquisa será expandida
para incluir perguntas sobre cobertura, confiabilidade e segurança pessoal e preocupações específicas
para as mulheres, envolvendo assédio sexual. A BHTRANS também realizará pesquisas de interceptação
com passageiros depois de acessarem estações com pagamento antes do embarque ou em paradas de
ônibus. As pesquisas devem ser representativas do total de validações em estações selecionadas.

No final do projeto

Dados da BHTRANS

BHTRANS

Este indicador mede o grau de
satisfação de usuários do
transporte público com o
transporte fornecido no
Corredor Amazonas, incluindo
cobertura, confiabilidade,
segurança, segurança pessoal
diferenciado por renda e
sexo.

Anual

Pesquisas

Igual ao indicador original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original. A porcentagem será calculada a partir do número total de mulheres
pesquisadas a partir de amostra representativa.

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original
Beneficiários de baixa renda
são usuários de serviços de

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original. A porcentagem será calculada a partir do número total de pessoas de baixa
renda pesquisadas a partir de amostra representativa

Igual ao indicador
original

BHTRANS
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transporte público na
extensão do Corredor
Amazonas (cobertura,
confiabilidade,
segurança pública,
segurança pessoal)

Oportunidades de
emprego acessíveis em
menos de 60 minutos na
área de influência do
Corredor Amazonas

Oportunidades de
emprego acessíveis em
menos de 60 minutos
para residentes de
Cabana
Empregos acessíveis em
menos de 60 minutos
para residentes de
Jatobá
Acessibilidade
ponderada a
oportunidades de
emprego em menos de
60 minutos para
mulheres de Cabana em
comparação com os dos
homens
Acessibilidade
ponderada a
oportunidades de
emprego em menos de
60 minutos para
mulheres de Jatobá em
comparação com os
homens
Pessoas com melhores
condições de vida
urbana

transporte público com uma
renda máxima de 2 salários
mínimos.

Este indicador mede o grau de
acesso a oportunidades de
emprego em menos de 60
minutos com transporte
público, na área de influência
do Corredor Amazonas
(Centro da Cidade, Avenida
Amazonas, Cabana do Pai
Tomás e Região de Barreiro).

Após a conclusão
das obras

IPEA / RAIS / OTP /
GTFS

Com o Planejador Aberto de Viagens (OTP) é possível gerar uma matriz de tempo de deslocamento com
transporte público. Tempo total de deslocamento é definido como a soma do tempo de acesso ao
sistema de transporte público, o tempo de espera pelo veículo de transporte público, o tempo dentro do
veículo e o tempo de acesso ao destino. A análise contempla a integração já existente entre os sistemas
MOVE, ônibus e Metrô. A partir desta matriz de tempos de deslocamento e dados espaciais de
empregos, é possível analisar a acessibilidade a oportunidades de emprego formal em Belo Horizonte.
Os insumos da análise de acessibilidade são: a Especificação de Alimentação de Trânsito Geral, a GTFS
(General Transit Feed Specification), disponibilizado pela BHTRANS e a RAIS espacial (Lista de Interesse
Social Anual). A acessibilidade ao emprego antes do Corredor Amazonas – base de comparação – foi
calculada de acordo com a seguinte metodologia: todas as oportunidades de emprego foram
adicionadas aos centroides dos hexágonos aos quais pertencem. Devido à falta de dados sobre o
mercado informal, esta análise levou em conta apenas empregos formais. A velocidade de 15 km/h foi
adotada por toda a rede de transporte público e 23 km/h no Corredor Amazonas. Assim, calculou-se a
acessibilidade antes e depois do Corredor Amazonas. Um ano depois do começo da operação, a
acessibilidade ao emprego será calculada a partir da Cabana do Pai Tomás e da Região de Jatobá com
dados atualizados do GTFS, correspondentes à rede de transporte depois da operação do Corredor
Amazonas e dados atualizados sobre emprego. O resultado desta análise permitirá fazer a comparação
entre a Base de Referência e o valor alvo. A Base de Referência e a meta são a média da acessibilidade
adicional para a área ponderada pela população.

Igual ao indicador original
Igual

Igual ao indicador
original
Igual

Igual ao indicador
original
Igual

Igual ao indicador original, mas selecionando apenas residentes de Cabana. Neste caso, a Base de
Referência e a meta são calculadas a partir de um único ponto (central) localizado na Vila Cabana, sem
ser ponderado pela população, como no indicador original

Igual ao indicador
original
Igual

Igual ao indicador original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original, usando apenas residentes de Jatobá.
Neste caso, a Base
de Referência e a meta são calculadas a partir de um único ponto (central) localizado na Região de
Jatobá, sem ser ponderado pela população, como no indicador original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original. Mulheres de Cabana usam o sistema de ônibus com maior frequência do que
os homens. Portanto, o aumento das velocidades do sistema de ônibus melhora mais as a acessibilidade
das mulheres do que dos homens. Este indicador é a parcela da acessibilidade ponderada pela
porcentagem de mulheres que usam o sistema de ônibus. No Cabana do Pai Tomás, 60% dos usuários de
transporte público são mulheres.

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original. As mulheres de Jatobá usam o sistema de ônibus com mais frequência do
que os homens. Portanto, o aumento das velocidades do sistema de ônibus melhora mais a
acessibilidade das mulheres do que dos homens. Este indicador é a parcela da acessibilidade ponderada
pela porcentagem de mulheres que usam o sistema de ônibus. Na Região do Jatobá, 75% dos usuários
de transporte público são mulheres.

Igual ao indicador
original

Anual

Cadastro /
Relatórios de
Supervisão

A URBEL avaliará a quantidade de pessoas moradoras da Cabana do Pai Tomás com melhores condições
de vida. A medida deste indicador levará em conta os Indicadores de Resultado Intermediários do
Componente 2 e relatórios de avanço desenvolvidos pelos empreiteiros responsáveis pelos serviços
descritos nestes indicadores intermediários.

URBEL

Igual ao indicador original

Igual ao indicador original

-

Igual ao indicador
original

BHTRANS
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Mulheres com melhores
condições de vida
urbana (requerimento
de RMS)
Beneficiários que
relatam satisfação com
aspectos principais do
processo de
envolvimento do
cidadão na Região de
Jatobá

-

O indicador mede o nível de
satisfação com o processo de
consulta dos moradores da
Região de Jatobá durante a
preparação e a
implementação

Igual ao indicador
original

Semestral

Igual ao indicador
original

Igual ao indicador original. A meta foi obtida multiplicando-se a quantidade de pessoas com melhores
condições de vida urbanas pela porcentagem de mulheres que vivem na Vila Cabana (Censo de 2010)
(20.000 x 53,17% = 10.634).

Igual ao indicador
original

Pesquisa

Participantes de atividades de envolvimento das partes interessadas na Região de Jatobá preencherão
pesquisas depois de cada atividade de envolvimento das partes interessadas. As pesquisas conterão
perguntas relacionadas com a satisfação do cidadão no que diz respeito aos aspectos principais do
processo de envolvimento do cidadão. A metodologia da pesquisa será definida numa etapa posterior,
mas incluirá aspectos como disponibilidade de informações, facilidades para consulta, processos de
facilitação, comunicação, quantidade de reuniões, entre outros). A SMPU fornecerá a Base de
Referência, a meta e a metodologia atualizadas.

URBEL e SMPU
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4. ARRANJOS INSTITUCIONAIS E DE
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
4.1. MUTUÁRIO DO
OPERAÇÃO

EMPRÉSTIMO

E

GARANTIDOR

DA

O Mutuário do empréstimo é o Município de Belo Horizonte. O Garantidor da operação de
crédito internacional é a República Federativa do Brasil. O executor do Programa, perante o
BIRD, é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Belo Horizonte SMOBI.

4.2. COORDENAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO
A SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte será o organismo executor do Projeto, onde estará localizada a Unidade da Gestão do
Programa – UGP.

4.3. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO – UGP
A UGP, localizada na SMOBI tem por objetivo principal executar, coordenar, administrar e
supervisionar as atividades relativas ao Projeto, financiado BIRD.
A UGP tem finalidade específica e existência transitória, vinculada ao período de execução do
Projeto, a qual compete:
•
•
•
•
•
•
•

Executar, coordenar, administrar e supervisionar a execução do Programa com base no
contrato de empréstimo firmado entre a PBH e o BIRD;
Monitorar e avaliar a execução do programa, assim como de seus resultados;
Planejar a administração orçamentária e contábil financeira
Encaminhar ao BIRD, as solicitações de desembolsos de recursos, juntamente com a
respectiva documentação comprobatória;
Adotar o presente MOP e atualizá-lo ou revisá-lo sempre que necessário;
Recepcionar, coordenar, acompanhar e assessorar as missões de supervisão do e as
visitas das auditorias externas;
Exercer outras atividades correlatas.

4.3.1. LOCALIZAÇÃO/CONTATO – UGP
O Projeto contará com e-mail próprio, que deverá ser um importante canal de comunicação. A
Coordenação designará a um dos membros da UGP a tarefa de verificá-lo diariamente,
encaminhando a quem de interesse / responsabilidade as mensagens recebidas, para as devidas
providências. Por momento, a UGP conta com o e-mail provisório do Projeto: grisa@pbh.gov.br
Localização física:
SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Rua Guajajaras, nº 1.107, 17º Andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 31.080-105
Telefone: 31- 3277-5277
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4.3.2. COMUNICAÇÕES COM O BIRD
A comunicação do Projeto com o BIRD, em todas as suas instâncias e interlocutores, estará,
obrigatoriamente, centralizada na UGP, que providenciará o envio através de meio eletrônico
ou Postal, quando for o caso.
A UGP ficará responsável por manter cópias das correspondências emitidas e recebidas do
BIRD.
Todas as correspondências a serem emitidas pelo Projeto, para áreas técnicas de apoio do BIRD
(Aquisições, Financeiro, Meio ambiente, etc.), obrigatoriamente serão copiadas para a (o) Task
Team Leader do Projeto pelo BIRD. Essa medida nivela informações e tende a evitar o acúmulo
de pendências e providências a serem tomadas.

4.3.3. ESTRUTURA FUNCIONAL DA UGP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenador (a) Geral da UGP
Coordenador (a) Administrativo Financeiro
Coordenador (a) de Gestão e Monitoramento
Especialista em Mobilidade Viária
Especialista em Empreendimentos Viários
Especialista em Urbanização Integrada em Vias e Favelas
Especialista em Planejamento Urbano
Especialista em Gênero e Mobilidade
Especialista em Aquisições
Especialista Jurídico

As competências de alguns dos cargos que compõem a UGP ficam assim definidas:

A. COORDENADOR GERAL DA UGP
Designado: Leandro César Pereira
E-mail: leandroc.pereira@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277-5152; 31 - 99801-8271
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Liderar o diálogo com os gerentes do projeto do BIRD em relação ao Projeto;
Responder as demandas operacionais do BIRD necessárias para preparação, implementação
e fechamento do Projeto;
Implantar as ações do Projeto, cumprindo e fazendo cumprir as exigências do Contrato de
Empréstimo e o MOP, assegurando a correta aplicação dos recursos;
Analisar os planos, estudos, projetos e atividades relativas à execução do Projeto;
Promover a articulação da UGP com os demais órgãos participantes do arranjo institucional
do Projeto com o BIRD;
Preparar as correspondências oficiais relativas ao Projeto aos agentes financeiros e
gerentes do projeto, tanto aquelas de ordem técnica quanto de processos de aquisições e
financeira;
Garantir a realização dos processos de avaliação periódica do desempenho dos integrantes
da UGP e tomar medidas gerenciais voltadas para a superação das deficiências detectadas;
Aferir a disponibilização dos meios técnicos e logísticos necessários ao bom desempenho
dos membros da UGP e demais profissionais relacionados com o Projeto;
Supervisionar as atividades das unidades divisionais integrantes da UGP, buscando criar
sinergias nos trabalhos por elas desenvolvidos;
Analisar os informes periódicos sobre as atividades desenvolvidas pela UGP;
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•

Verificar a execução dos termos de cooperação técnicas e convênios firmados no âmbito do
Projeto.

B. COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Designado: Mateus de Faria Damasceno
E-mail: mateus.damasceno@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277-8192; 31 - 99701-7650
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Assessorar o Coordenador Geral da UGP em assuntos relacionados à gestão financeira,
desempenhando as atividades demandadas;
Apoiar as setoriais a preparar relatórios administrativos e financeiros específicos de cada
setor;
Elaborar os Relatórios de Gastos nos Programas de Gastos Elegíveis na frequência e modelo
determinados no Contrato de Empréstimo, e sempre que solicitado pelo Coordenador Geral
da UGP ou pelo BIRD, observado o modelo acordado com o Banco e apresentado no
presente MOP;
Providenciar relatórios financeiros intermediários não auditados do Projeto – IFR’s,
abrangendo o período, forma e conteúdo aceitáveis pelo BIRD;
Acompanhar a execução orçamentária dos órgãos do Município participantes do Projeto,
informando ao Coordenador Geral da UGP sobre potencial descumprimento dos requisitos
para desembolso dos recursos;
Coordenar o processo de atesto para os pagamentos relativos a obras, serviços e bens
contratados sob a égide do Projeto de acordo com as normas pertinentes;
Acompanhar a execução física, contábil e financeira de atividades no âmbito do Projeto,
assegurando a utilização das fontes orçamentárias adequadas para a implantação das ações
que compõem o Projeto;
Elaborar outros relatórios que venham a ser demandados pelo Coordenador Geral da UGP;
Servir de contato entre o Auditor e o Coordenador Geral da UGP e acompanhar a execução
das auditorias anuais;
Monitorar o risco de eventual não utilização do recurso internalizado, conforme
metodologia constante do MOP;
Apoiar a operacionalização de projetos permanentes de capacitação profissional dos
integrantes da equipe da UGP, visando o aperfeiçoamento no cumprimento das respectivas
atribuições.

C. COORDENADORA DE GESTÃO E MONITORAMENTO
Designada: Adriana Luiza Nigri Ribeiro
E-mail: adriana.l.ribeiro@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277-5277; 31 - 9994-8823
•
•

•
•
•
•
•

Executar o planejamento do trabalho a ser realizado para atender às necessidades do
Projeto de acordo com as diretrizes e instrumentos acordados com o BIRD;
Apoiar tecnicamente as setoriais a preparar Termos de Referência, memórias de cálculo,
relatórios das aquisições e do sistema de monitoramento e avaliação do programa,
específicos de cada setorial;
Coordenar pessoas e recursos de acordo com os planos estabelecidos;
Garantir que os objetivos do programa sejam atendidos, através do acompanhamento e
medição do progresso dos projetos, e da tomada de ações corretivas quando necessárias;
Assegurar que os requisitos previstos estão sendo atendidos;
Assegurar que os prazos e custos estão sendo mantidos dentro do planejado;
Assegurar que os produtos dos projetos e ações atendam aos critérios de qualidade e que
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estejam de acordo com os padrões estabelecidos;
Coordenar o trabalho das equipes do programa e avaliar as tarefas e atividades realizadas,
conforme determinações do Coordenador Geral da UGP;
Formalizar a aceitação dos produtos de fases ou etapas dos projetos;
Realizar a prospecção de tecnologias e avaliar a viabilidade de sua implementação;
Facilitar e coordenar o contato com os órgãos setoriais integrantes do Programa,
fornecedores e pessoal dos projetos em consonância com o Coordenador Geral da UGP;
Analisar relatórios de avaliação e de acompanhamento da situação do Projeto;
Participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do Projeto;
Coordenar todas as ações relacionadas com o sistema de monitoramento e avaliação do
programa, a partir da consolidação dos indicadores de impactos estratégicos;
Monitorar o desempenho do Projeto, a partir dos levantamentos de dados de mensuração
definidos nas metas pactuadas;
Alimentar o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Projeto, no que lhe
couber.
Reportar ao Banco Mundial, sempre que ocorrer, acidentes, incidentes ou fatalidades
associadas às atividades do Projeto

D. ESPECIALISTA EM MOBILIDADE VIÁRIA
Designado: Marcelo Alves Mourão
E-mail: mmourao@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277- 8256
Designada: Elizabeth Gomes de Moura
E-mail: egomes@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3379-5750
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Estabelecer as diretrizes para mobilidade urbana dos componentes do Programa;
Acompanhar a elaboração do Termo de Referência para a execução dos projetos viários;
Acompanhar a elaboração do Termo de Referência para a execução dos projetos das
estações de transferência;
Acompanhar a elaboração dos Termos de Referência para execução dos projetos de
inovação tecnológica;
Acompanhar o levantamento de custos/orçamentos relativo a suas aquisições;
Acompanhar a elaboração do termo de referência dos estudos de viabilidade das Estações
Salgado Filho e Nova Suíça pré-viabilidade para implantação da Estação Salgado Filho
através de Parceria Público Privada;
Acompanhar a elaboração dos Termos de Referência para as aquisições dos equipamentos
para monitoramento e gestão do trânsito, do Corredor Amazonas;
Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas nas Normas e Regulamentos do Projeto;
Apoiar a SMOBI na elaboração dos editais de suas aquisições.

E. ESPECIALISTA EM EMPREENDIMENTOS VIÁRIOS
Designado (a): a definir
•
•
•
•
•
•

Elaborar o plano de aquisições de projetos, obras e supervisão social e ambiental;
Acompanhar o levantamento de custos/orçamentos relativo a suas aquisições;
Acompanhar a elaboração dos Termos de Referência, de projetos e obras do Corredor
Amazonas;
Acompanhar a execução dos projetos e as obras do Corredor Amazonas
Acompanhar a elaboração dos Termos de Referência do Projeto de interseção da Rua Tupã
Acompanhar a elaboração do projeto de interseção da Rua Tupã;
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•
•
•
•

Apoiar a SMOBI na elaboração dos editais de suas aquisições;
Acompanhar a Realização da supervisão Ambiental e social em consonância com as
diretrizes previstas nos documentos que subsidiam este Programa;
Acompanhar o gerenciamento cronograma-físico financeiro;
Realizar o acompanhamento dos empreendimentos viários.

F. ESPECIALISTA EM URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM VIAS E FAVELAS
Designada: Júnia Naves Nogueira
E-mail: junia@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3377-6402
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar o plano de aquisições de obras e supervisão social e ambiental de todas ações
elencadas no Projeto;
Acompanhar o levantamento de custos/orçamentos relativo às referidas aquisições;
Acompanhar a elaboração das Especificações Técnicas das obras e Termos de referência
dos serviços de consultoria das ações elencadas no Projeto;
Acompanhar a execução das obras elencadas no Projeto;
Acompanhar a execução dos projetos viários e de saneamento dos elencados no Projeto;
Apoiar nas diretrizes para o plano estratégico do Jatobá, no que se refere ao parque das
ocupações;
Apoiar a SMOBI na elaboração dos editais;
Acompanhar a supervisão e execução do Plano de Compromisso Ambiental e Social do
Projeto;
Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas nas Normas e Regulamentos do
Programa.

G. ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO URBANO
Designada: Gisella Cardoso Lobato
E-mail: gisella.lobato@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3346-0017
•
•
•
•
•
•

Elaborar o plano de aquisições do plano de desenvolvimento estratégico da região do
Jatobá;
Acompanhar o levantamento de custos/orçamentos relativo a suas aquisições;
Acompanhar a elaboração dos Termos de Referência do plano de desenvolvimento
estratégico da região do Jatobá;
Estabelecer as diretrizes urbanísticas para os estudos de viabilidade das estações;
Apoiar a SMOBI na elaboração dos editais de suas aquisições;
Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas nas Normas e Regulamentos do
Programa.

H. ESPECIALISTA EM GÊNERO E MOBILIDADE
Designada: Letícia Pinheiro Rizério Carmo
E-mail: leticia.rizerio@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277-5277; 31 – 99246-3580
•
•

Elaborar o Plano de Equidade de Gênero, atendendo às necessidades do Projeto de acordo
com as diretrizes e instrumentos acordados com o BIRD;
Apoiar tecnicamente as setoriais a preparar Termos de Referência, memórias de cálculo,
relatórios das aquisições e do sistema de monitoramento e avaliação do programa,
específicos de cada setorial;
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•
•
•
•

Apoiar tecnicamente a elaboração do termo de referência dos estudos de viabilidade das
Estações Salgado Filho e Nova Suíça através de Parceria Público Privada;
Coordenar as ações relacionadas às questões de gênero a partir da consolidação dos
indicadores de impactos estratégicos;
Coordenar pessoas e recursos de acordo com os planos estabelecidos;
Participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do Projeto;

I. ESPECIALISTA EM LICITAÇÕES/AQUISIÇÕES
Designado: Theophilo do Amaral Castellões Junior
E-mail: theophilo.amaral@pbh.gov.br
Telefones: 31 - 3277-5277; 32 - 98833-1953
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Manter atualizado e revisado, quando necessário, o Plano de Aquisições;
Inserir no Sistema de Acompanhamento em Aquisições – STEP, do BIRD, todos os
documentos e dados dos processos licitatórios e aquisições;
Apoiar e subsidiar a atuação da UEP e Comissões de Licitações na realização de todos os
processos licitatórios estabelecidos no Plano de Aquisições;
Receber e avaliar os Termos de Referências e Especificações Técnicas elaborados pelos
órgãos componentes da UEP e responsáveis pela implementação dos projetos;
Apoiar a equipe técnica dos projetos na elaboração dos critérios para avaliação dos
portfólios e propostas técnicas e julgamento das propostas apresentados pelos licitantes;
Manter contato direto com o especialista em licitações designado pelo BIRD, lotado em
Brasília, visando esclarecimentos e instruções para elaboração dos documentos de
convocação dos certames;
Manter contato e apoio direto às Comissões de Licitações durante os processos licitatórios,
esclarecendo dúvidas das próprias Comissões e Licitantes, quando demandado;
Elaborar os Avisos de Manifestação de Interesse a serem publicados;
Elaborar os Editais de Licitações nos métodos estabelecidos no Plano de Aquisições;
Proceder revisões e adaptações dos Editais, quando necessário;
Apoiar a UEP na divulgação e publicidade dos Processos Licitatórios.

J. ESPECIALISTA JURÍDICO
Designado (a): a definir
•
•

•
•
•

Prestar auxílio técnico-jurídico às atividades processuais e extraprocessuais do Projeto;
Elaborar minutas de peças processuais, pareceres e outras manifestações próprias da
função de execução, além de análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios e trabalhos de
natureza jurídica atinentes a feitos judiciais ou procedimentos administrativos inerentes ao
Projeto;
Auxiliar na realização de audiências, reuniões e sessões, referentes à execução de
atividades processuais ou extraprocessuais do Projeto;
Apoiar as Comissões de Licitações na análise documentação das propostas naquilo que lhe
concerne;
Auxiliar e emitir parecer sobre os Termos dos Contratos e Aditivos do Projeto.

4.3.4. APOIO À UEP/UGP PARA GESTÃO DO PROJETO
Tendo em vista o pioneirismo e a magnitude do Projeto, a equipe da UGP/UEP será reforçada
com a contratação, através de processos licitatórios, pelos métodos do BIRD, de empresas de
consultoria e consultores individuais para suprir as necessidades de expertises, tais como, mas
não se limitando a:
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4.3.4.1.

APOIO AO MONITORAMENTO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

A. TRABALHO SOCIAL:
Será realizado através de empresa a ser contratada, sob a fiscalização da URBEL (membro da
UEP com expertise) e terá como objetivo: promover a participação social, a melhoria de
condições de vida, à efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e sustentabilidade das
intervenções, alinhado com as diretrizes do BIRD, através das ações de:
•
•

Mobilização, organização e fortalecimento social: processos de informação, mobilização e
organização, buscando autonomia e controle social;
Acompanhamento e gestão social: acompanhamento da comunidade da execução da obra,
minimizando conflitos e interferências, garantindo a apropriação e entendimento da
intervenção e seus benefícios;

Especificamente para a obra na Vila Cabana, serão realizados os serviços de:
•

Educação ambiental e patrimonial: atividade de educação ambiental visando à mudança de
atitude em relação ao ambiente, ao patrimônio, buscando a sustentabilidade ambiental e
social, realização de campanhas educativas, ações para apropriação e preservação das áreas
do empreendimento;

•

Desenvolvimento Socioeconômico: ações voltadas para geração de trabalho e renda,
buscando incremento da renda familiar e melhoria da qualidade de vida da população,
buscando um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio/longo prazo.

•

Remoção e Reassentamento: acompanhamento de todo o processo de identificação dos
imóveis e das famílias atingidas, cadastro, definição de encaminhamentos, apoio social,
negociação com as famílias e monitoramento em processos de remoção e reassentamento
em função da obra. Inclui também ações de pré e pós morar para unidades habitacionais
produzidas no âmbito do empreendimento.

B. SUPERVISÃO AMBIENTAL:
Ambas as unidades executoras (URBEL e SUDECAP), possuem, em sua estrutura organizacional,
departamentos responsáveis pela parte ambiental dos empreendimentos que farão a
supervisão dos serviços. A inspeção e monitoramento ambiental “in loco” ficarão a cargo do “O
Engenheiro”, realizando o controle dos riscos, implementação das medidas mitigadoras e
cumprimento das condicionantes ambientais. Essas ações terão como base a legislação local e o
Instrumento de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais do Programa.

4.3.4.2.
•
•

APOIO À GESTÃO DO PROJETO

Contratação de Consultores Individuais especialistas em processos licitatórios pelos
métodos do BIRD.
Contratação de empresa de consultoria para apoiar a gestão propriamente dita do Projeto.
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4.4. ARRANJOS
TRABALHO

INSTITUCIONAIS

–

PROCESSOS

DE

4.4.1. COORDENAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO
A UGP, liderada pela SMOBI, criada para coordenação e gestão interórgãos do projeto, atuará
como interlocutora entre o BIRD e os órgãos públicos envolvidos ou que intervenham no
programa. A UGP é responsável por:

•
•
•
•

Coordenar e supervisionar a implementação do programa;
Buscar, sempre que possível, conciliar e integrar as ações que os diferentes órgãos
propuserem;
Acompanhar a implementação, harmonização, união, integração e otimização da
operacionalização das ações do programa;
Implementar o sistema de Monitoramento e Avaliação - MA do Projeto.

A UGP será composta por representantes da SMOBI, BHTRANS, URBEL, SUDECAP, SMPU e
CTGM. Cada órgão municipal terá um objetivo específico na UGP.
A UGP será composta por equipes de nível de gestão de todos os órgãos envolvidos, incluindo a
BHTRANS (responsável pelos projetos de mobilidade no Componente 1, bem como pelas
intervenções de mobilidade no Componente 3), a URBEL (responsável pela modernização
urbana e por intervenções de reassentamento no Componente 2, bem como pelas intervenções
nos assentamentos precários do Componente 3) a SUDECAP (responsável pelas obras civis no
Componente 1); a Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN) da SMPU (responsável pelo
planejamento urbano de Jatobá e Cabana); e a Controladoria-Geral do Município (CTGM).
O Coordenador Geral da UGP na SMOBI é responsável por:
•
•
•
•

Coordenar diferentes órgãos para priorizar investimentos;
Promover o diálogo unificado com o Banco Mundial;
Implementar o MA;
Elaborar relatórios sobre o monitoramento e avaliação do Projeto, conforme definido no
Quadro de Resultados.

A UEP, por sua vez, é responsável por:
•

•
•
•
•

Apoiar a elaboração de processos licitatórios, incluindo processos administrativos e técnicos
(por exemplo, Termos de Referência e Especificações Técnicas) e outros documentos de
aquisição necessários;
Preparar relatórios de supervisão e avaliação do Projeto;
Monitorar as atividades físicas e financeiras relativas aos componentes do Projeto;
Participar da fase de liquidação de despesas (por exemplo, requisitos de pagamentos e
autorização e emissão de recibos e certificados de serviços e produtos);
Manter atualizada a documentação técnica, jurídica e financeira do Projeto.

A participação de todos os órgãos da PBH, competências e responsabilidades, está estabelecida
através do “Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte – SMOBI/BH e as
Unidades Executoras”, datado de xx/xx/2021. Anexo 2
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O BIRD realiza, regularmente, treinamentos para o pessoal dos mutuários nas áreas de
Aquisições, STEP, Contabilidade, Gestão, além de outros treinamentos que costuma oferecer
aos seus clientes. A UEP/UGP, sempre que possível, visando a capacitação do seu pessoal,
deverá indicar para realizar esses treinamentos seus componentes alocados ao Projeto, em
número de vagas a ser acordado com o BIRD.
Caso seja necessário e amplamente justificado, a UEP poderá ser reforçada por profissionais
especializados que poderão ser contratados para prestação de Serviços de Consultoria, com
recursos do Projeto através da modalidade Consultor Individual.

4.4.2. TRANSPARÊNCIA/DIVULGAÇÃO
A UEP/UGP dará ampla transparência e divulgará, através da página da SMOBI na WEB, as
notícias do Projeto, dos processos licitatórios, bem como disponibilizará para download os
documentos dos certames (Avisos, Atos Convocatórios, Adiamentos, Resultados, etc.) e
Relatórios Financeiros Não Auditados (IFR’s)

4.5. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO PROJETO
A gestão financeira do Projeto será exercida pela SMOBI, através da UGP e da UEP, com a
designação de um membro como Coordenador Financeiro e Administrativo que será o principal
responsável por coordenar as demandas financeiras/contábeis com o apoio de um especialista
em Gestão Financeira que será contratado exclusivamente para o Projeto, assim que ele for
efetivado. As funções contábeis serão realizadas pela Subsecretaria de Contadoria Geral.
A SMOBI tem as principais responsabilidades fiduciárias de gestão financeira do Projeto em
relação ao BIRD, tais como:
•
•
•
•
•

Coordenar e supervisionar a implementação do projeto;
Enviar solicitações de desembolso e documentação dos gastos ao Banco;
Elaborar e enviar relatórios financeiros provisórios (IFR’s) ao BIRD;
Preparar e fornecer toda a documentação financeira e relatórios/informações do Projeto
solicitados por auditores externos e pelo pessoal do BIRD;
Preparar e atualizar o MOP e garantir que todos os executores do projeto o sigam.

Além do atendimento às demandas do BIRD na execução do Projeto, a SMOBI dispõe na sua
estrutura de pessoal necessário para cumprir três atividades: (i) Orçamento, (ii) Procedimentos
Orçamentários e (iii) Contabilidade.

4.5.1. ORÇAMENTO
•
•
•

Cumprimento dos dispositivos estabelecidos na lei orçamentária da PBH.
Obtenção anual dos créditos do Orçamento de contrapartida da PBH e da fonte de
financiamento externo - BIRD, para todos os componentes do Projeto.
Realizar os empenhos dos contratos vinculados ao Projeto, por fonte de recursos.

4.5.1.1.

PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

A. Orçamento Total
O orçamento total reflete a totalidade dos montantes a executar durante todo o Projeto,
conforme Plano de Aquisições estabelecido no Acordo de Empréstimo.
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B. ORÇAMENTO ANUAL
O Orçamento anual é utilizado para gerar as dotações orçamentárias e a estrutura detalhada de
compromissos e desembolsos.

4.5.1.2.

CONTABILIDADE

A seguir estão descritos os principais processos e ferramentas da área de contabilidade.

A. Plano de Contas do Projeto
O meio para classificar os dados contábeis para uma melhor administração e alcance de uma
prestação de contas mais significativa é canalizado através do plano de contas, que reflete os
componentes do Projeto, por fontes de financiamento e movimentos de fundos. As principais
classificações dos dados contábeis são as receitas, despesas, ativos, passivos, recursos próprios
e externos. O método contábil adotado de registro é conhecido como regime de caixa que
registra os efetivos recebimentos.

B. Processos Contábeis
Os processos de pagamento, com todos os registros contábeis serão feitos pela área contábil
ficarão sob a guarda da UGP, que também será responsável por realizar as conciliações
bancárias.

C. Documentação de Apoio
A UGP terá um arquivo com a documentação de apoio de todos os pagamentos contabilizados
em um sistema de registro que facilite a contabilidade e a apresentação dos relatórios
financeiros, controles internos, gestão do Projeto e posterior auditoria.
Esses documentos ficarão disponíveis para análise do Banco Mundial, pelo prazo de 2 (dois)
anos após o encerramento do Projeto ou 1 (um) ano após a aceitação do Banco da auditoria
Final do Projeto, o que acontecer primeiro.

4.5.1.3.

FLUXO DE RECURSOS E ARRANJOS DE DESEMBOLSO

Figura 1: Diagrama do fluxo de recursos e arranjos de desembolso

O desembolso dos recursos do Projeto será processado de acordo com os procedimentos do
BIRD, conforme estipulado no Acordo Legal e na Carta de Desembolso e Informações
Financeiras. Os recursos serão desembolsados em relação às despesas elegíveis incorridas ou a
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serem incorridas no projeto e serão desembolsados de acordo com os percentuais de
financiamento acordados.
O principal método de desembolso será o adiantamento. O Projeto também poderá processar
reembolsos e pagamentos diretos, se necessário. O fluxo de recursos contará com sistemas
existentes do município (ou seja, do país): todos os pagamentos serão feitos pela SMOBI
utilizando o sistema SOF e, posteriormente, pelo sistema GRP, uma vez que as obrigações de
pagamento tenham sido comprometidas e verificadas.
Fluxo de recursos para o método de desembolso adiantamento:
•

Os recursos serão transferidos para uma conta bancária específica (a ser aberta
especificamente para o projeto), segregada (Conta Designada - CD), administrada pelo
Tesouro Municipal. Esta conta será aberta em banco comercial aceitável para o BIRD (Banco
do Brasil). A conta será denominada em Reais (BRL). Os pagamentos do projeto serão feitos
da conta operacional para as contas dos beneficiários.

•

Os processos de pagamento serão registrados no SOF/GRP (após a implementação) pela
SMOBI e os registros serão conciliados no fim de cada mês.

•

A SMOBI preparará os IFR’s - Relatório Financeiro Não Auditados, com informações
disponíveis no SOF/GRP (após a implementação), que serão sustentadas pelos registros
contábeis. A SMOBI prepara os IFR’s para desembolsos em Reais (BRL), uma vez que esta é
a moeda da Conta Designada

•

O teto da Conta Designada será variável. O tamanho mínimo de um pedido para pagamento
direto ou de reembolso o equivalente a US$ 1.000.000. Este montante mínimo de aplicação
não se aplica às despesas retroativas de WA. A frequência para a apresentação de despesas
elegíveis, pagas a partir da Conta Designada, é de no mínimo uma vez a cada seis meses.

•

O Projeto prestará contas (documentada) do uso dos recursos adiantados da conta
designada e solicitará reembolso por meio dos Pedidos de Saque, respaldados por IFR’s.

•

Os pedidos de pagamentos diretos serão respaldados por cópias das notas fiscais emitidas
pelo prestador do serviço e beneficiário dos pagamentos.

•

A SMOBI somente prestará contas (documentada) ao Banco das despesas reais e
efetivamente realizadas.

•

Não deverá ser feito saque para pagamentos realizados antes da data do Acordo Legal,
exceto no caso de saques de até um valor agregado não superior a US$ 16 milhões para
pagamentos de despesas elegíveis, conforme estabelecido no Acordo Legal, realizados
antes da data de assinatura, mas, nunca, mais de um ano antes da data de assinatura.

4.5.2. RELATÓRIOS
Durante a execução do Projeto serão elaborados e emitidos diversos Relatórios, cujos
conteúdos e frequências estão a seguir indicados.

4.5.2.1.

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO FINANCEIRA

A SMOBI preparará e enviará ao BIRD os IFR’s semestrais, no prazo máximo de 45 dias após o
final de cada período. Estes IFR’s serão produzidos com informações extraídas do SOF/GRP
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(após a implementação) e consolidarão os dados financeiros do Projeto, no que se referem a
todos os componentes, usando a base de caixa.
Ao final de cada exercício financeiro, a SMOBI elaborará as demonstrações financeiras anuais do
projeto, as quais serão auditadas. Os IFR’s do segundo semestre, juntamente com as notas de
explicativas, servirão como as demonstrações financeiras anuais do projeto a serem auditadas.
Os seguintes IFR’s semestrais (a serem elaboradas em Reais) serão preparadas para fins de
monitoramento e gestão de projetos e serão submetidas ao BIRD:
•

•

•

IFR 1-A - Fontes e usos dos recursos por categoria de desembolso (período atual, ano atual
e acumulado do Projeto) mostrando valores orçados versus despesas reais, (isto é, despesas
documentadas), incluindo uma análise de variação dos valores;
IFR 1-B - Usos de recursos por componente do Projeto (período atual, ano atual e
acumulado do Projeto) mostrando valores orçados versus despesas reais, (isto é, despesas
documentadas), incluindo uma análise de variação dos valores;
IFR 1-C - Conciliação bancária da Conta Designada, acompanhada de extratos bancários e da
previsão de fluxo de caixa para o próximo período.

Até a implementação do SOF/GRP, os IFR’s serão preparados em planilhas eletrônicas do Excel,
conforme modelos a seguir, e serão respaldados pelos demonstrativos contábeis e respectivas
documentação fiscal.
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Figura 2: Modelo de planilha para IFR’s
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RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES - IFR 1 B
RELATÓRIO SEMESTRAL
_º TRIMESTRE: __/__/____ a __/__/____
NO SEMESTRE
PLANEJADO

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

CONTRA
PARTIDA

BIRD

NO ANO

EXECUTADO
TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

VARIAÇÃO (2)

PLANEJADO

TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

ACUMULADO (1)

EXECUTADO
TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

VARIAÇÃO (2)

EXECUTADO

TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

TOTAL

CONTRA
PARTIDA

BIRD

SALDO A
DESEMBOLSAR (3)
TOTAL

Componente 1:
1.a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.d.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COMPONENTE 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Componente 2
2.a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.d

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COMPONENTE 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Componente 3
3.a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.d

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COMPONENTE 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Componente 4
4.a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.d

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COMPONENTE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total do Projeto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado
(3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R$ na data de apresentação do IFR 1B subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).
Elaborado por: _______________________________________

Revisado por: _______________________________________

Certificado por: _______________________________________

Figura 3: Modelo de planilha para IFR’s
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Figura 4: Modelo de planilha para IFR’s

4.5.2.2.

RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO/PROGRESSO DO PROJETO

Semestralmente, até 30 dias após o término do período, a UGP emitirá um Relatório Gerencial
de Progresso do Projeto que terá a seguinte estruturação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução/Descrição do Projeto;
Objetivos do Projeto;
Plano de Aquisições (Avaliação/Readequação);
Previsão Orçamentária;
Quadro Resumo dos Gastos do Projeto (IFR’s);
Quadro de Desembolso (Previsto X Realizado);
Quadro de Utilização dos Recursos (BIRD e Contrapartida);
Quadro Resumo dos Pedidos de Desembolso;
Resumo dos principais gargalos, desvios e soluções;
Quadro de Acompanhamento de Índices de Monitoramento

do

Projeto
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•
•
•
•

(Avaliação/Readequação);
Relatório de andamento dos Processos Licitatórios;
Relatório de Progresso dos Contratos em Andamento;
Contratos Concluídos;
Anexos: Relatório de Possíveis Impactos Ambientais e Sociais Potenciais durante a Fase de
Obras e Implementação do Projeto; e Relatório de Serviços de Solução de Queixas.

4.5.2.3.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA OU DE MEIO TERMO

Até 30 de junho de 2023, ou em outra data a ser acordada com o BIRD, o mutuário, por
intermédio do UGP, deverá: (a) realizar, em conjunto com o Banco, uma análise intermediária,
que abrangerá o progresso realizado na implementação do projeto; e (b) após essa análise
intermediária, agir pronta e diligentemente para tomar quaisquer medidas corretivas a serem
acordadas com o BIRD.

4.5.2.4.

RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

A auditoria externa do projeto será realizada pelo TCE-MG seguindo os Termos de Referência
acordados aceitáveis para o BIRD e de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria,
emitidas pelo Conselho Internacional de Normas e Garantias – IAASB (sigla e inglês) da
Federação Internacional de Contadores – IFAC (sigla em inglês) ou normas nacionais de
auditoria se, conforme determinado pelo BIRD, estes não se afastarem significativamente das
normas internacionais.
As demonstrações financeiras auditadas serão elaboradas de acordo com normas contábeis
aceitáveis para o BIRD (ou seja, as normas de contabilidade nacionais ou IPSAS, quando,
conforme determinado pelo BIRD, não se afastarem significativamente das normas
internacionais). Os Termos de Referência devem ser elaborados pela SMOBI e aprovados pelo
BIRD (em até 3 meses após a data de assinatura).
O relatório de auditoria (e qualquer carta de gestão que o acompanhe) deve ser apresentado ao
BIRD no máximo seis meses após o término do exercício financeiro. O BIRD analisará o relatório
de auditoria e determinará periodicamente se suas recomendações estão sendo
implementadas de modo satisfatório. O BIRD também exige que a PBH divulgue as
demonstrações financeiras auditadas de forma aceitável pela instituição. Após receber
formalmente estas declarações da PBH, o BIRD também as disponibilizará ao público de acordo
com sua Política de Acesso à Informação.
Uma exceção em termos de auditoria para combinar as auditorias de 2019 e 2020 (ou 2021)
pode ser necessária, dependendo da data de assinatura do Acordo de Empréstimo.

4.5.2.5.

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PARA EMISSÃO DO ICR

Ao final do Projeto, a UGP elaborará o Relatório de Encerramento, que terá as informações
completas e detalhadas, com a estruturação, preliminar, a seguir indicada:
•
•

•
•
•

Contextualização;
Objetivos e Componentes do Projeto:
 Objetivos Originais;
 Objetivos Revistos;
 Componentes Originais;
 Componentes Revistos;
Fatores que afetaram a implementação e os resultados;
Avaliação dos resultados;
Avaliação de risco para o resultado de desenvolvimento;
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•
•
•
•

Lições aprendidas;
Comentários
sobre
assuntos/temas
apontados
Implementadora/Outros;
Equipes envolvidas (Banco Mundial e Mutuário);
Anexos:
 Custos e Finanças do Projeto;
 Resultado por Componente;
 Resultados de Pesquisas;
 Relatórios;
 Documentação comprobatória.

4.5.2.6.

pelo

Mutuário/Agencia

OUTROS RELATÓRIOS/PRODUTOS

Outros produtos e relatórios poderão ser produzidos e farão parte do acervo de documentos
gerados durante a implementação do Projeto, tais como, mas não se limitando a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atas e Ajudas Memória de reuniões com contratados, beneficiários, comunidades e outros
atores que por ventura venham a integrar o Projeto direta ou indiretamente;
Ajudas Memória das Missões de Supervisão do Banco Mundial;
Relatórios de Audiências Públicas;
Pareceres;
Relatório de Ouvidoria de Queixas e Soluções, sempre que ocorrer;
Relatórios Socioambientais excepcionais, sempre que necessário, para informar ao Banco
Mundial de ocorrências e providências tomadas;
Relatórios de Andamento das Obras, com frequência trimestral;
Relatório de Resolução de Conflitos, sempre que houver.

4.6. GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROJETO
A gestão ambiental e social visa orientar, monitorar e fiscalizar a execução dos
empreendimentos de impacto, garantindo o cumprimento da legislação vigente, das medidas
de segurança e da implantação de ações socioeducativas à população atingida, desde o
processo de contratação dos serviços.
O acompanhamento das obras, sob o ponto de vista ambiental, é um procedimento sistemático,
que atua na implementação de medidas preventivas e corretivas sempre que necessário, além
de garantir o cumprimento de ações mitigadoras de impacto ambiental e das condicionantes
que forem apresentadas no processo de licenciamento ambiental.
As intervenções previstas no Projeto irão transformar as dinâmicas sociais, econômicas e
ambientais nas áreas de intervenção do Corredor Amazonas e Vila Cabana Pai Tomás. A
execução das intervenções também causará impactos sociais e ambientais devido à
implantação e operação dos canteiros de obras, sobretudo nas proximidades das áreas de
vizinhanças adensadas. Após o fim das obras e com a estruturação territorial, haverá alterações
nas dinâmicas urbanas que também poderão causar impactos negativos.
O objetivo é de que esses impactos produzidos a partir das ações previstas sejam neutralizados.
Ainda que inicialmente não se alcance a neutralização, este é um horizonte que deve ser
perseguido progressivamente. Pretende-se tratar as externalidades negativas com medidas que
evitam que custos sociais, urbanos, ambientais ou financeiros sejam imputados tanto à área de
abrangência do Projeto quanto a outras do Município.
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A gestão ambiental e social do Projeto é abordada nos “Instrumentos de Gestão de Riscos
Ambientais e Sociais “ disponível no Portal PBH na página da SMOBI, cujo link de acesso é
indicado abaixo:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-einfraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%2
0e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
Eles apresentam uma análise dos impactos decorrentes da implementação do Projeto e as
medidas a serem adotadas para evitar, mitigar e compensar tais impactos, bem como as
estruturas, legislação, normas e políticas existentes que contribuem para alcançar os objetivos
propostos.

4.6.1. MEDIDAS
MITIGADORAS,
POTENCIALIZADORAS

COMPENSATÓRIAS

E

A seguir serão apresentados os planos e programas com medidas preventivas com relação aos
riscos do Projeto. A metodologia consiste na elaboração de uma matriz de impactos e medidas
urbanísticas e ambientais a partir da seguinte classificação das informações: os impactos são
efeitos adversos decorrentes das obras e dos resultados das intervenções do Componente 1 e
2. Os riscos são situações previstas ou imprevistas que podem prejudicar a execução e
consecução dos planos e projetos. Os planos e programas contemplam as medidas mitigadoras,
compensatórias e adaptativas para os impactos identificados, bem como medidas preventivas
para os riscos de execução do Projeto, também abrangendo as medidas potencializadoras dos
benefícios almejados.
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Tabela 13: Matriz de impactos, planos, programas e benefícios da otimização do sistema de drenagem – Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro

SÓCIO-ORGANIZACIONAL

EIXOS

TEMA

A. IMPACTOS E RISCOS

Gestão
democrática

 Insatisfação da
sociedade civil com o
processo de
participação popular;
 Exclusão de grupos
vulneráveis dos
processos de
participação;
 Não atendimento das
expectativas e
demandas da
comunidade
envolvida no plano.

Indivíduos ou
Grupos
Desfavorecidos ou
Vulneráveis

 Exclusão ou
insatisfação de
indivíduos ou grupos
desfavorecidos ou
vulneráveis dos
processos de
participação popular.

Iniciativas e
parcerias público,
privadas e
populares

 Descaracterização de
ações comunitárias a
partir da
interferência do
poder público;
 Projetos inacabados
ou sem manutenção
por problemas
oriundos das
parcerias;
 Indefinição ou não
cumprimento das
corresponsabilidades;
 Desistência ou
ausência de
parceiros.

B. PLANOS E PROGRAMAS

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social.

 Programa de
Comunicação e
Mobilização Social.

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de Educação
Ambiental.

C. BENEFÍCIOS

D. INSTRUMENTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS

ABRANGÊNCIA
DOS IMPACTOS
E BENEFÍCIOS

 Ampliação e qualificação dos espaços, processos e instrumentos
de participação popular na formulação de políticas públicas;
 Elaboração de propostas adequadas às demandas dos grupos
sociais envolvidos no plano.
















Conselho Municipal de Habitação;
Conselho Municipal de Política Urbana;
Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Conselho Municipal de Saneamento;
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial;
Conselho Municipal de Educação;
Conselho Municipal de Saúde;
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência;
Conselho Municipal da Juventude;
Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

Área de
Influência
Direta

 Fortalecimento da representatividade política de grupos
vulneráveis (mulheres, crianças, idosos, pessoas de baixa renda,
pessoas pretas, LGBTQ+ e outros);
 Fortalecimento das ações promovidas por grupos vulneráveis.
















Conselho Municipal de Habitação;
Conselho Municipal de Política Urbana;
Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Conselho Municipal de Saneamento;
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial;
Conselho Municipal de Educação;
Conselho Municipal de Saúde;
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência;
Conselho Municipal da Juventude;
Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

Área de
Influência
Direta

 Ampliação do número, diversificação e integração dos agentes
envolvidos em planos, projetos e iniciativas para região do
entorno das obras.
















Conselho Municipal de Habitação;
Conselho Municipal de Política Urbana;
Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Conselho Municipal de Saneamento;
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial;
Conselho Municipal de Educação;
Conselho Municipal de Saúde;
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência;
Conselho Municipal da Juventude;
Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

Área de
Influência
Direta e
Indireta
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Parcelamento,
ocupação e uso do
solo

 Saturação viária;
 Necessidade de
desapropriações;



INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS




Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias;
Programa de
Educação Ambiental.
Plano Urbanístico;
Plano de Prevenção e
Controle da Poluição e
dos Riscos Ambientais.

Saneamento
Ambiental

 Remanejamento dos
sistemas de
abastecimento de
água, de
esgotamento
sanitário, de coleta
de resíduos, de
manejo das águas
pluviais com
interrupções
temporárias e locais
na oferta dos
serviços;
 Degradação das
condições ambientais
ou emissão e
lançamento de
poluentes.

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Programa de
Remanejamento da
Infraestrutura.

Rede de Energia

 Remanejamento da
rede energia elétrica

 Programa
Comunicação e

 O desadensamento das áreas decorrentes da ordenação
urbanística na Vila Cabana Pai Tomás trará inúmeros benefícios
ambientais: maior ventilação, iluminação natural, criação de áreas
de convívio e áreas permeáveis;
 Melhoria das infraestruturas viárias, de saneamento e de energia
elétrica.
 Cumprimento da função social da propriedade conforme
diretrizes e parâmetros definidos pelo Plano Diretor;
 Melhoria da qualidade de vida da comunidade;
 Ajustes de geometria e alterações do desenho urbano;
 Respeito aos afastamentos mínimos entre as edificações,
incidência solar e ventilação, com o objetivo de minimizar o
consumo de energia e otimizar as condições de ventilação e
iluminação naturais, proporcionando maior conforto ambiental.
 Todas as adequações e modificações realizadas em função das
etapas das obras serão divulgadas a população residente no
entorno da área que sofrerá interferência, de forma a trazer o
menor transtorno. Desse modo, a supervisão da obra deverá
trabalhar em conjunto com as concessionárias de serviços
públicos procurando definir com antecedência as interferências
existentes e planejar as adequações necessárias;
 Instalação dos sistemas de abastecimento d'água, de coleta de
resíduos, de manejo das águas pluviais de forma a contemplar as
áreas não atendidas na Vila Cabana Pai Tomás, promovendo o uso
mais eficiente dos recursos, já que a informalidade atual das
redes propicia o desperdício e o mau uso;
 Abertura e adequação do sistema viário para permitir a
compatibilidade dos sistemas de distribuição de água, além de
promover o desadensamento urbano na Vila Cabana Pai Tomás;
 Implantação de redes de esgotamento sanitário adequado
promoverá o sistema separatista de drenagem e esgotos,
contribuindo para despoluir os cursos d’água, que atualmente
recebem os efluentes;
 Redução do uso, combate ao desperdício, aproveitamento,
reutilização e reciclagem de insumos com segregação e
destinação final correta dos resíduos gerados pelas obras do
Corredor Amazonas e Vila Cabana Pai Tomás;
 Prevenção, monitoramento e avaliação da contaminação do solo
ou água pelos resíduos gerados durante as obras civis do
Programa;
 Estimulo para a população, que ainda não o fez, realizar a
interligação das residências à rede de coleta de efluentes
sanitários;
 O canteiro de obras deverá ter sua rede de coleta de efluentes
interligada à rede coletora de esgoto ou ser equipado com
banheiros químicos, os quais deverão ser fornecidos por empresa
especializada e devidamente regularizada para o fornecimento
desses equipamentos e a destinação de seus efluentes;
 Para as obras do Corredor Amazonas, avaliação a viabilidade
técnica da implantação de sistema de reuso das águas servidas
(águas cinzas), já que o canteiro de obras poderá ser deslocado
de acordo com a evolução da obra.
 Todas as adequações e modificações realizadas em função das
etapas das obras serão divulgadas a população residente no

 Lei nº 11.181/19: Regras, Modalidades e Parâmetros de Parcelamento;
Zoneamentos, Parâmetros de Ocupação e Benefícios Urbanísticos;
Outorga Onerosa do Direito de Construir; Convênios Urbanísticos de
Interesse Social; Concessão Urbanística; Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios; Reajustes de Terrenos;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Lei nº 6.038/1991: Arborização dos logradouros públicos nos projetos de
parcelamento do solo;
 Lei nº 6.248/1992: Plantio de árvores frutíferas em parques a serem
criados em projetos de parcelamento;
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores;
 Lei nº 9.505/2008: Controle de ruídos, sons e vibrações.

Área de
Influência
Direta

 Lei nº 11.181/2019: Licenciamento de Empreendimentos de Impacto;
Desenvolvimento Orientado para o Transporte Sustentável; Outorga
Onerosa do Direto de Construir; Operações Urbanas Simplificadas e
Consorciadas;
 Lei nº 8.260/2001: Plano Municipal de Saneamento;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Política Municipal de Gestão de Águas Urbanas de Belo Horizonte;
 Lei nº 9.068/2005: Coleta, recolhimento e destinação final de resíduo
sólido;
 Lei nº 6.819/94, alterada pela Lei nº 9.464/2007: Obrigatoriedade de
retenção e sedimentação de areias e sólidos grosseiros e separação de
óleos e graxas.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Lei nº 11.181/2019: Regras, Modalidades e Parâmetros de Parcelamento.

Área de
Influência
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com interrupções
temporárias e locais
na oferta dos
serviços.

Mobilização Social;
 Programa de
Remanejamento da
Infraestrutura.







Implantação de
equipamentos

 Degradação por
ausência ou
insuficiência de
manutenção ou
depredação;
 Gentrificação em
função da valorização
de imóveis e
aumento de aluguéis;
 Degradação das
condições ambientais
ou emissão e
lançamento de
poluentes;
 Aumento do número
de acidentes de
trânsito;
 Aumento do número
de acidentes de
trabalho.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias;
 Programa paisagístico e
de recomposição
vegetal;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Plano de
gerenciamento de
resíduos da construção
civil;
 Programa de trabalho
para realização de
movimento de terra;
 Programa de
Segurança do Trabalho.

entorno da área que sofrerá interferência, de forma a trazer o
menor transtorno. Desse modo, a supervisão da obra deverá
trabalhar em conjunto com as concessionárias de serviços
públicos procurando definir com antecedência as interferências
existentes e planejar as adequações necessárias;
Instalação da rede de energia elétrica de forma a contemplar as
áreas não atendidas;
Abertura e adequação do sistema viário para permitir a
compatibilidade dos sistemas de distribuição energia elétrica,
além de promover o desadensamento urbano na Vila Cabana Pai
Tomás;
Respeito aos afastamentos mínimos entre as edificações,
incidência solar e ventilação, com o objetivo de minimizar o
consumo de energia e otimizar as condições de ventilação e
iluminação naturais, proporcionando maior conforto ambiental,
nas obras de habitação social na Vila Cabana Pai Tomás;
Nas novas unidades habitacionais, a implantação de redes oficiais
de energia elétrica em detrimento às clandestinas, proporcionará
a manutenção mais eficiente pela Concessionária e o controle da
distribuição evitando mal-uso e desperdício.

 Ampliação e melhoria do acesso e do atendimento dos serviços e
equipamentos públicos da população na área de influência do
Corredor Amazonas;
 Implantação de projeto urbanístico e paisagístico nas áreas
remanescentes da Vila Cabana Pai Tomás e ao longo do Corredor
Amazonas para uso da população do entorno;
 Valorização da Vila Cabana Pais Tomás e Corredor Amazonas e
melhoria da qualidade de vida;
 Redução do desperdício, reaproveitamento e reciclagem de
insumos com segregação e destinação adequada dos resíduos.

Direta

 Lei nº 11.181/2019: Unidades de Vizinhança Qualificada; Concessão
Urbanística; Convênios Urbanísticos de Interesse Social; Operações
Urbanas Simplificadas e Consorciadas;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores;
 Lei nº 8.262/2001: Monitoramento e controle do ar;
 Lei nº 9.505/2008: Controle de ruídos, sons e vibrações;
 Lei nº 9.068/2005: Coleta, recolhimento e destinação final de resíduo
sólido;
 Lei nº 6.819/94, alterada pela Lei nº 9.464/2007: Obrigatoriedade de
retenção e sedimentação de areias e sólidos grosseiros e separação de
óleos e graxas;
 Lei nº 9.604/2008: Gestão ambiental dos resíduos gerados pelos serviços
de reparação de veículos e motocicletas.

Área de
Influência
Direta e
Indireta
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Mobilidade

 Saturação viária, com
aumento do tempo
de deslocamento por
transporte
motorizado em
função da execução
das obras;
 Interrupção da
circulação viária no
entorno das obras;
 Aumento da
demanda por
transporte coletivo;
 Aumento de
acidentes envolvendo
pedestres, ciclistas ou
outros modais de
mobilidade ativa
durante as obras.

Obras de
infraestrutura do
Corredor Amazonas
e estruturação
urbana da Vila
Cabana Pai Tomás

 Aumento da
circulação de pessoas
e veículos com
possível saturação
das infraestruturas
urbanas e dos
serviços públicos e
privados;
 Degradação das
condições ambientais
ou emissão e
lançamento de
poluentes;
 Circulação de pessoas
que não mantém
relações de
vizinhança com o
local;
 Aumento do número
de acidentes de
trabalho;
 Aumento do número
de acidentes de
trânsito;
 Prejuízo financeiro
com o
desaparecimento de
materiais,
equipamentos e
maquinário e
impactos no
cronograma de
trabalho devido a
furtos e roubos nos

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Plano de Mobilidade
Urbana;
 Programa de Alteração
da Circulação Viária

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias;
 Programa paisagístico
para as áreas do
empreendimento;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Plano de
gerenciamento de
resíduos da construção
civil;
 Programa de trabalho
para realização de
movimento de terra;
 Programa de
Segurança do Trabalho.

 Planejamento dos horários e comunicação à população das
alterações de trânsito decorrentes da execução das obras com
sinalização adequada e garantia da circulação de pedestres e,
quando possível, de veículos;
 Adequação de geometria e pavimentação do sistema viário;
 Melhorias das infraestruturas e estímulos à mobilidade ativa e
garantia da acessibilidade universal;
 Redução de congestionamentos e do tempo de deslocamento
após conclusão das obras do Corredor Amazonas;
 O projeto pode possibilitar a elaboração de novos processos
operacionais, a ampliação de serviços à população, o
desenvolvimento de novos modelos de negócio e a produção de
informação estratégica, além de criar cultura de gestão com foco
em mobilidade limpa;
 Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, o qual se
caracteriza pelo acompanhamento da execução da obra pela
comunidade, minimizando conflitos e interferências, garantindo a
apropriação e entendimento da intervenção e seus benefícios,
incluindo minimização dos riscos durante a execução das obras
viárias.
 Implantação e melhoria de infraestrutura urbanas e serviços
públicos;
 Provisão de habitações de interesse social salubres, seguras e
acessíveis na Vila Cabana Pai Tomás;
 Geração de postos de trabalho;
 Contratação de trabalhadores locais;
 Valorização da região e melhoria da qualidade de vida;
 Os produtos utilizados nas obras devem ter procedência legal,
adquiridos de fornecedores devidamente cadastrados e
registrados no órgão ambiental e obtida licença ou autorização de
funcionamento do órgão ambiental competente;
 As empresas contratadas para execução das obras são obrigadas
a utilizarem material proveniente de jazidas licenciadas pelo
órgão ambiental e que esteja o mais próximo possível do local das
obras, a fim de minimizar os custos com transporte e o impacto
ambiental proveniente deste;
 Na área de implantação dos empreendimentos, o material a ser
utilizado para acertos de greide e preparação de base e sub-base
das adequações viárias também será oriundo do próprio material
do corte e do bota-fora/empréstimo;
 Realização de campanhas educativas para evitar acúmulos de
lixos domésticos nos locais de obra;
 As contratadas para a execução das obras devem recolher, triar,
transportar e dar destinação adequada aos resíduos sólidos da
construção civil, independente de sua natureza. Além disso, é
exigido que os locais de disposição final dos resíduos gerados
sejam devidamente licenciados pelos órgãos ambientais
competentes.
 Manutenção e divulgação de plantão social, visando facilitar o
acesso da comunidade e agilidade nos encaminhamentos para
problemas relacionados à execução das obras;
 Qualquer obra contratada deverá estar cercada com tapumes
adequados, bem balizados para pedestres e veículos, e com as
vias de trânsito internas desobstruídas e iluminadas;

 Lei nº 12.587/2012: Política Nacional de Mobilidade Urbana;
 Lei nº 11.181/2019: Desenvolvimento Orientado para o Transporte
Sustentável; Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
 Lei nº 8.262/2001: Monitoramento e controle do ar.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000;
 Lei nº 11.181/2019: Regras, Modalidades e Parâmetros de Parcelamento;
Zoneamentos, Parâmetros de Ocupação e Benefícios Urbanísticos, etc.;
 Decreto Municipal nº 17.266/2020: procedimentos para licenciamento de
empreendimentos ou intervenções urbanísticas de impacto;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores;
 Lei nº 8.262/2001: Monitoramento e controle do ar;
 Lei nº 9.505/2008: Controle de ruídos, sons e vibrações;
 Lei nº 9.068/2005: Coleta, recolhimento e destinação final de resíduo
sólido;
 Lei nº 6.819/94, alterada pela Lei nº 9.464/2007: Obrigatoriedade de
retenção e sedimentação de areias e sólidos grosseiros e separação de
óleos e graxas;
 Lei nº 9.604/2008: Gestão ambiental dos resíduos gerados pelos serviços
de reparação de veículos e motocicletas;
 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10);
 Lei nº 10.522/2012: Institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos, e dá outras providências;
 Lei nº 10.534/2012: Dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o
manejo de resíduos sólidos urbanos no Municípios;
 Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 e suas alterações:
Licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto;
 Deliberação Normativa COMAM nº 102/2020: Licenciamento ambiental de
atividades e empreendimentos de impacto no Município;
 Plano Diretor de Drenagem; Programa de Recuperação Ambiental de Belo
Horizonte (DRENURBS); Carta de Inundações; Plano Municipal de
Saneamento; Planos Diretores de Bacias Hidrográficas; Sistema de
Monitoramento Hidrológico e Alerta de Inundações; Plano de
Contingência para Enfrentamento de Desastres.

Área de
Influência
Direta e
Indireta
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 A contratada realizará em caráter permanente, até o final da
obra, campanhas preventivas de acidentes no canteiro de obras,
com a utilização de cartazes, avisos, placas, folhetos, renovados
sempre que necessário;
 Adoção de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), além de realização de palestras alertando para os riscos do
trabalho, bem como o uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI);
 Os serviços executados nas vias públicas serão obrigatoriamente
sinalizados com cones, bandeirolas, bloqueios, placas de
advertência e, se necessário, sinalização luminosa;
 As entradas do canteiro devem ser iluminadas à noite e
controladas de maneira a impedir a entrada de pessoas alheias à
atividade;
 Utilização de equipes de segurança ou vigilância
 No Trabalho Social, estão previstas no eixo Acompanhamento e
Gestão Social da Intervenção, o qual se caracteriza pelo
acompanhamento da execução da obra pela comunidade,
minimizando conflitos e interferências, garantindo a apropriação
e entendimento da intervenção e seus benefícios.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

canteiros de obra.

Empreendimentos
habitacionais de
interesse social

 Necessidade de
readaptação da
população removida
com a nova
localidade e convívio
em condomínio.

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Plano de
gerenciamento de
resíduos da construção
civil;
 Programa de trabalho
para realização de
movimento de terra;
 Programa de
Segurança do Trabalho.

Desapropriações e
remoções

 Entraves na
destinação de uso
dos terrenos devido a
processos judiciais;
 Ocupação de
terrenos vazios ou
edificações
subutilizadas.

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Ampliação da oferta de unidades habitacionais de interesse social
e redução da população sem acesso à moradia na Vila Cabana Pai
Tomás;
 Garantia de habitações com acessibilidade, salubridade e
segurança;
 Promoção o desadensamento urbano na Vila Cabana Pai Tomás.
 Respeito aos afastamentos mínimos entre as edificações,
incidência solar e ventilação, com o objetivo de minimizar o
consumo de energia e otimizar as condições de ventilação e
iluminação naturais, proporcionando maior conforto ambiental;
 A implantação de redes oficiais de água em detrimento às
clandestinas, bem como a implantação de medidores individuais
de água nos novos conjuntos habitacionais, proporcionará a
manutenção mais eficiente pela Concessionária e o controle da
distribuição evitando mal-uso e vazamentos. O mesmo pode ser
dito sobre a distribuição de energia elétrica;
 O trabalho social identificará as famílias com necessidades
especiais para promover do adequado reassentamento destas
nos locais com melhor acesso dentro do reassentamento;
 As unidades habitacionais atenderam rigorosamente as normas
de acessibilidade.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos; Convênios Urbanísticos de Interesse
Social; Concessão Urbanística; Benefício por Produção de Habitações de
Interesse Social;
 Política Municipal de Habitação (PMH);
 Resolução nº 52 do Conselho Municipal de Habitação;
 Lei nº 6.038/1991: Arborização dos logradouros públicos nos projetos de
parcelamento do solo;
 Lei nº 9.068/2005: Coleta, recolhimento e destinação final de resíduo
sólido;
 Lei nº 6.819/94, alterada pela Lei 9.464/2007: Obrigatoriedade de
retenção e sedimentação de areias e sólidos grosseiros e separação de
óleos e graxas;
 Lei 9.604/2008: Gestão ambiental dos resíduos gerados pelos serviços de
reparação de veículos e motocicletas;
 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010);
 Lei nº 10.522/2012: Institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal
de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos - PMRCC, e dá outras providências;
 Lei nº 10.534/2012: Dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o
manejo de resíduos sólidos urbanos no Município, e dá outras
providências.

Área de
Influência
Direta

 Redefinição de áreas destinadas aos usos residencial, econômico
e institucional na Vila Cabana Pai Tomás;
 Regularização de áreas remanescentes;
 Garantia de habitações com acessibilidade, salubridade e
segurança.

 Lei Federal nº 13.465/2017: Regularização fundiária agrária e urbana;
 Lei nº 11.181/2019: Regras, Modalidades e Parâmetros de Parcelamento;
Zoneamentos, Parâmetros de Ocupação e Benefícios Urbanísticos; Planos
de Regularização Urbanística; Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsórios; Reajustes de Terrenos;
 Política Municipal de Habitação (PMH);
 Resolução nº 52 do Conselho Municipal de Habitação.

Área de
Influência
Direta
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ATIVIDADES ECONÔMICAS

Economia Local

 Descaracterização de
ações comunitárias a
partir da
interferência do
poder público;
 Ausência de formas
sócio organizativas
para condução das
atividades.

 Programa de Educação
Ambiental;
 Programa de
acompanhamento da
remoção e
reassentamento de
famílias.
 Programa de Fomento
da Economia Local;
 Programa de
Segurança Alimentar e
Nutricional.

Centralidades

 Durante a
implantação das
obras: redução do
acesso aos comércios
da região devido às
intervenções
necessárias à
implantação das
infraestruturas;
 Após a conclusão das
obras: aumento da
circulação de pessoas
e veículos com
possível saturação
das infraestruturas
urbanas e serviços
públicos e privados;
 Aumento dos furtos e
roubos.

 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de
Remanejamento da
Infraestrutura;
 Programa de Alteração
da Circulação Viária;
 Programa de Fomento
da Economia Local.

Corpos hídricos

 Assoreamento de
cursos d'água em
virtude das obras de
estruturação e
urbanização;
 Risco de poluição do
lençol freático;
 Alterações na
qualidade das águas,
como o risco do
aumento da
concentração de
sólidos dissolvidos e
suspensos e,
consequentemente,
da turbidez da água,
além de óleos e
graxas.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de
monitoramento da
qualidade das águas;
 Programa de gestão de
efluentes líquidos dos
canteiros de obras;
 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de Educação
Ambiental.






Política Municipal de Meio Ambiente;
Programa Territórios Sustentáveis;
Resolução nº 52 do Conselho Municipal de Habitação;
Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Decreto nº 14.708/ 2011: Procedimentos para parcerias entre a prefeitura
e o a sociedade, no que concerne à adoção de áreas verdes públicas
(Programa Adote o Verde).

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Descentralização, diversificação, e aumento da oferta de
comércios e serviços;
 Aumento de atratividade para comércios locais;
 Possibilidade de crescimento dos empreendimentos da região;
 Geração e descentralização dos postos de trabalho;
 Contratação de trabalhadores locais.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos, Parâmetros de Ocupação e Benefícios
Urbanísticos; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Fundo de
Centralidades;
 Lei nº 9.068/2005: Coleta, recolhimento e destinação final de resíduo
sólido;
 Lei nº 6.819/1994, alterada pela Lei 9.464/2007: Obrigatoriedade de
retenção e sedimentação de areias e sólidos grosseiros e separação de
óleos e graxas;
 Lei nº 9.604/2008: Gestão ambiental dos resíduos gerados pelos serviços
de reparação de veículos e motocicletas.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Estimulo para a população, que ainda não o fez, realizar a
interligação das residências à rede de coleta de efluentes
sanitários.
 Implantação de redes de esgotamento sanitário adequado
promoverá o sistema separatista de drenagem e esgotos,
contribuindo para despoluir os cursos d’água, que atualmente
recebem os efluentes;
 Tratamento, monitoramento e avaliação da qualidade da água.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação de
Preservação Ambiental e em Conexões de Fundo de Vale e Áreas de
Diretrizes Especiais de Interesse Ambiental; Licenciamento de
Empreendimentos de Impacto;
 Lei Federal nº 9.433/1997: Política Nacional de Recursos Hídricos;
 Lei Estadual nº 13.199/1999: Política Estadual de Recursos Hídricos;
 Plano Diretor de Drenagem; Programa de Recuperação Ambiental de Belo
Horizonte (DRENURBS); Carta de Inundações de Belo Horizonte; Plano
Municipal de Saneamento; Planos Diretores de Bacias Hidrográficas;
Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta de Inundações; Plano de
Contingência para Enfrentamento de Desastres;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008: Dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências;
 Deliberação Normativa COPAM nº 216/2017: Dispõe sobre as exigências
para laboratórios que emitem relatórios de ensaios ou certificados de
calibração referentes a medições ambientais.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Oficinas de capacitação em atividades alternativas de geração de
renda;
 Geração de emprego e renda;
 Contratação de trabalhadores locais.
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Emissões
Atmosféricas

 Aumento da emissão
de gases de efeito
estufa e outros
poluentes
atmosféricos devido
ao uso de
equipamentos
movidos a motores a
diesel em mal estado
de funcionamento;

SUSTENTABILIDADE

 Aumento da emissão
de materiais
particulados em
função das
movimentações de
terra;

Solos

Flora

 Compactação e
impermeabilização
do solo devido ao seu
parcelamento,
ocupação e uso;
 Poluição do solo por
lançamento de
poluentes.

 Supressão de
vegetação.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de controle
de emissões
atmosféricas e material
particulado;
 Programa paisagístico
para as áreas do
empreendimento;
 Programa de Educação
Ambiental;
 Plano de Redução das
Emissões Atmosféricas
e de Adaptação às
Emergências
Climáticas;
 Plano de Implantação e
Manejo de Áreas
Verdes.
 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de
gerenciamento de
resíduos da construção
civil;
 Programa de gestão de
efluentes líquidos dos
canteiros de obras;
 Programa de trabalho
para realização de
movimento de terra;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa paisagístico
para as áreas do
empreendimento;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Plantio de árvores como medida compensatória poderá contribuir
para captura de gases de efeito estufa e regulação climática;
 Em relação ao Corredor Amazonas, a implantação do projeto
deverá implicar uma redução na emissão de poluentes
atmosféricos, pela ampliação e melhoria do sistema de transporte
coletivo e estímulo ao seu uso;
 Diversificação dos modais de transporte;
 Estímulo ao uso do sistema de transporte coletivo pelas obras do
Corredor Amazonas e Cabana Pai Tomás;
 Estímulos e melhoria da infraestrutura de mobilidade ativa;
 Monitoramento e manutenção periódica dos maquinários e
veículos das obras;
 Controle de particulados em suspensão via limpeza das áreas e
aspersão de água nas vias utilizadas por maquinários e veículos
das obras civis;
 Transporte adequado dos materiais das obras civis de forma a
evitar emissão de particulados, perdas de insumos e acidentes.

 Tratamento e controle de poluentes ambientais com mitigação
ou compensação de seus efeitos adversos;
 O armazenamento dos resíduos deverá ser controlado para evitar
contaminação do solo e das águas. Em especial o armazenamento
deverá ser evitado sobre o solo in natura, após a demolição do
pavimento;
 Implantação de paisagismo para ampliação e qualificação da
permeabilidade do solo em áreas verdes, parques, praças e
espaços livres de uso público;
 Implantação de soluções baseadas na natureza e infraestruturas
verdes e azuis para melhorar a permeabilidade do solo ao longo
do Corredor Amazonas.

 Incremento na arborização de praças, logradouros, espaços livres
de uso público;
 Adequação de pavimentos, mobiliários urbanos e redes energia
para minimizar interferência sobre os indivíduos arbóreos;
 Plantio compensatório, em função das supressões necessárias, de
espécies vegetais nativas em Conexões de Fundo de Vale,
Conexões Verdes, parques, praças ou espaços livres de uso
público;
 Supressão de indivíduos arbóreos com pragas, doenças, parasitas
e riscos de queda com replantio de espécies vegetais nativas;

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação de
Preservação Ambiental; Gentilezas Urbanas; Medidas de Resiliência e
Sustentabilidade; Desenvolvimento Orientado para o Transporte
Sustentável; Licenciamento de Empreendimentos de Impacto;
 Lei nº 10.175/ 2011: Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da
Mudança Climática: Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa;
Plano de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa; Estudo de
Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas; Plano de Adaptação às Mudanças
Climáticas;
 Lei nº 8.262/2001: Monitoramento e controle do ar;
 Instrução Normativa IBAMA nº 06/2010 - Estabelece os requisitos técnicos
para regulamentar os procedimentos para avaliação do estado de
manutenção dos veículos em uso;
 Resolução CONAMA nº 418/2009 e suas alterações - Dispõe sobre critérios
para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e
para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos
em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e
determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do
estado de manutenção de veículos em uso.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação; Taxa de
Permeabilidade Mínima; Gentilezas Urbanas; Medidas de Resiliência e
Sustentabilidade; Licenciamento de Empreendimentos de Impacto;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010);
 Lei nº 10.522/2012: Institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal
de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos - PMRCC, e dá outras providências;
 Lei nº 10.534/2012: Dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços e o
manejo de resíduos sólidos urbanos no Município, e dá outras
providências;
 NBR nº 10.004/2004: Resíduos Sólidos - Classificação;
 Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações: Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
 Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06);
 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação de
Preservação Ambiental e em Conexões de Fundo de Vale, Conexões
Verdes e Áreas de Diretrizes Especiais de Interesse Ambiental;
Licenciamento de Empreendimentos de Impacto; Plano Diretor de
Arborização Urbana;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Decreto nº 14.708/ 2011: Procedimentos para parcerias entre a prefeitura
e o a sociedade, no que concerne à adoção de áreas verdes públicas
(Programa Adote o Verde);
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores;
 Deliberação Normativa COMAM nº 67/2010 e suas alterações: Disciplina a
compensação ambiental nos casos de supressão de vegetação;

Área de
Influência
Direta e
Indireta

Área de
Influência
Direta e
Indireta

Área de
Influência
Direta
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 Deliberação Normativa COMAM nº 69/2010: Estabelece normas para o
plantio de árvores em logradouros públicos, em substituição à Deliberação
Normativa nº 9/1992.

Fauna

 Aumento de
acidentes com
animais peçonhentos
durante as obras;
 Proliferação de
doenças e vetores.

Ruídos e Vibrações

 Aumento do nível dos
ruídos e vibrações em
função das obras de
infraestrutura;
 Risco de danos às
estruturas de
edificações no
entorno das obras do
Corredor Amazonas e
Cabana Pai Tomás.

Patrimônios
culturais materiais
e imateriais

 Degradação dos
marcos simbólicos e
coletivos por
ausência,
insuficiência ou
inadequação da
manutenção;
 Execução de projetos
urbanos e ambientais
que comprometam
e/ou descaracterizem
os patrimônios
materiais;

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de Gestão de
Pragas;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa de Controle
de Ruídos;
 Programa de Controle
de Vibrações;
 Plano de Comunicação
e Mobilização Social.

•

Programa de Proteção
do Patrimônio
Cultural.

 Controle da fauna sinantrópica, especificamente aquelas espécies
de interesse para a saúde pública, por meio do Serviço de
Controle de Zoonoses;
 A empresa executora deverá manter o canteiro de obras limpo,
sem lixos e acúmulo de água, evitando a criação e proliferação do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores.
 Medidas preventivas de geração de ruídos, inspeção e
manutenção das máquinas, veículos pesados e equipamentos
utilizados nas obras de infraestrutura; e distribuição e educação
para uso de equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores das obras;
 Treinamento dos operadores de máquinas e operários para
exercerem suas funções com nível reduzido de vibrações;
 Execução de obras em horário comercial nas áreas residenciais ou
mistas e em horário noturno nas áreas comerciais;
 Enclausuramento das fontes geradores de ruído, sempre que
possível, e implantação de obstáculos, em especial vegetados,
para atenuação dos ruídos;
 Realização de vistorias cautelares nas construções localizadas no
entorno das áreas de intervenções. O objetivo é registrar a
situação dos imóveis antes do início das obras, criando
parâmetros de comparação para possíveis reclamações sobre
avarias devido às vibrações;
 Utilização de equipamentos para demolição que gerem o mínimo
possível de vibrações
 Divulgação das intervenções e campanhas de prevenções a
acidentes.
• As soleiras dos imóveis ao longo da Avenida serão respeitadas;
• O IEPHA-MG será previamente consultado, uma vez que o
projeto engloba áreas de preservação também estadual, quais
sejam: Praça Rui Barbosa, Praça Sete de Setembro, Praça Raul
Soares;
• Algumas calçadas possuem proteção específica por serem
originais e não poderão ser alteradas, quais sejam: Praça Raul
Soares, Av. Amazonas (quarteirão entre ruas dos Caetés e
Espírito Santo), Praça Rui Barbosa, Praça Raul Soares, calçadas
em laje de pedra originais da construção da cidade;
• As calçadas seguirão a paginação definida pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte/CDPCM-BH para a Avenida Amazonas;
• Sempre que houver falhas na arborização será executado novo
anel permeável para recomposição da arborização;
• Não será utilizado o rolo vibratório para execução de nova
pavimentação da Avenida Amazonas ao longo dos bens
tombados.

 Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06);
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação; Gentilezas
Urbanas; Medidas de Resiliência e Sustentabilidade; Licenciamento de
Empreendimentos de Impacto;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Lei nº 9.505/2008: Controle de ruídos, sons e vibrações;
 NBR nº 10151/2019 Versão Corrigida: 2020 - Acústica - Medição e
avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de
uso geral;
 Deliberação Normativa COPAM nº 216/2017 - Dispõe sobre as exigências
para laboratórios que emitem relatórios de ensaios ou certificados de
calibração referentes a medições ambientais.

Área de
Influência
Direta

•

•

Lei nº 11.181/2019: Regras, Modalidades e Parâmetros de Parcelamento;
Zoneamentos, Parâmetros de Ocupação e Benefícios Urbanísticos para
Áreas Especiais de Interesse Cultural;
Lei nº10.854/2015: Plano Municipal de Cultura.

Área de
Influência
Direta e
Indireta
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Parques, praças e
espaços livres de
uso público

 Degradação por
ausência ou
insuficiência de
manutenção e/ou
depredação;
 Aumento da
criminalidade;
 Gentrificação em
função da valorização
de imóveis e
aumento de aluguéis.

Áreas degradadas

 Proliferação de
doenças e vetores;
 Aumento da
criminalidade;
 Degradação ou
depredação de áreas
verdes
remanescentes.

 Programa de
Gerenciamento
Ambiental das Obras
(PGAO);
 Programa paisagístico
para as áreas do
empreendimento;
 Programa
Comunicação e
Mobilização Social;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Programa paisagístico
para as áreas do
empreendimento;
 Programa de Educação
Ambiental.

 Criação de praças e espaços livres de uso público nas áreas
remanescentes na Vila Cabana Pai Tomás;
 Plantio compensatório de espécimes arbóreos em parques, áreas
verdes e logradouros;
 Apropriação, manutenção e conservação dos espaços públicos
em conjunto com a comunidade.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação de
Preservação Ambiental e em Conexões de Fundo de Vale, Conexões
Verdes e Áreas de Diretrizes Especiais de Interesse Ambiental;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Lei nº 6.038/1991: Arborização dos logradouros públicos nos projetos de
parcelamento do solo;
 Decreto nº 14.708/2011: Procedimentos para parcerias entre a prefeitura
e o a sociedade, no que concerne à adoção de áreas verdes públicas
(Programa Adote o Verde);
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

 Valorização da identidade local através da identificação de
referenciais urbanos (elementos da paisagem urbana, espaços
públicos, áreas de interesse cultural e/ou ambiental);
 Apropriação, manutenção e conservação dos espaços públicos
em conjunto com a comunidade, especialmente, do entorno por
meio de atividades educacionais, culturais e recreativas.

 Lei nº 11.181/2019: Zoneamentos e Parâmetros de Ocupação para Áreas
de Diretrizes Especiais de Mirantes; Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsórios; Licenciamento de Empreendimentos de Impactos; Plano
Diretor de Arborização Urbana;
 Lei nº 4.253/1985: Política de proteção do controle e da conservação do
meio ambiente;
 Decreto nº 14.708/2011: Procedimentos para parcerias entre a prefeitura
e o a sociedade, no que concerne à adoção de áreas verdes públicas
(Programa Adote o Verde);
 Lei nº 8.327/2002: Plantio, extração, poda e substituição de árvores.

Área de
Influência
Direta e
Indireta

54

4.6.2. MECANISMO DE QUEIXAS
As demandas e reclamações podem ser abertas pela população em geral via a Ouvidoria da
PBH, que estabelece interface pelo Portal da PBH, pela Central de Atendimento 156 e pela
Central BH Resolve. Esses canais registram a demanda e encaminham para os órgãos da PBH
responsáveis, de modo que, em tempo médio de 7 a 10 dias, o demandante obtenha resposta
substanciada do seu questionamento/reclamação. Por último, há ainda o canal de registro de
demandas e atendimentos, presente também no Portal da PBH por meio da Lei de Acesso à
Informação (Sistema TAG da PBH). Esse canal atende prioritariamente, no prazo de 7 a 10 dias,
demandas de parlamentares, cidadãos que, geralmente, buscam informação qualificada acerca
de projetos, planos e estudos técnicos produzidos no âmbito da PBH.
A Prefeitura de Belo Horizonte conta com o Portal da Transparência que é uma ferramenta de
comunicação com a sociedade, possibilitando a esta exercer a cidadania participativa, e atuar na
prevenção e no combate à corrupção, acompanhando e fiscalizando o uso dos recursos
públicos, principalmente com a ajuda da tecnologia e da internet.
O direito de acesso à informação é um direito fundamental do cidadão e um dever do Estado,
conforme a Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e
Decreto Municipal nº 14.906 de 15 de maio de 2012. Caso o cidadão não encontre o que
precisa no Portal da Transparência ele poderá solicitá-la, independentemente de qualquer
justificativa ou motivo, através do canal da Ouvidoria, que irá responder num prazo máximo de
20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, caso seja necessário, mediante justificativa expressa
(transparência passiva).
Já a Subcontroladoria da Ouvidoria é um canal de comunicação direta entre o cidadão e a
Prefeitura que examina manifestações referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e
entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo, bem como de concessionário e
permissionário de serviço público municipal, conforme Decreto Municipal nº 16.738, de 6 de
outubro de 2017. Em geral, sua atuação contribui para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, entretanto não substituem os canais de atendimento de solicitação de serviços,
devendo ser acionada nos casos de reclamações, sugestões, elogios quantos aos serviços
solicitados.
A Prefeitura de Belo Horizonte também disponibiliza o aplicativo, PBH APP. A plataforma de
relacionamento voltada para smartphones oferece 30 serviços, que podem ser obtidos ou
solicitados diretamente à Prefeitura. Um dos serviços prestados pela ferramenta possibilita que
o usuário avalie a linha que está utilizando em três tópicos: motorista, ônibus e operação. As
informações coletadas são utilizadas para melhor direcionar as ações de fiscalização para
determinada linha, ou em uma faixa horária, ou em um ponto de ônibus específico. Os dados
também serão importantes no planejamento geral do sistema de transporte coletivo de Belo
Horizonte.
No caso dos assentamentos de interesse social, além do descrito acima, e considerando o
trabalho social previsto anteriormente descrito, bem como a estrutura da Urbel, órgão gestor
da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, e da PBH, que estarão envolvidos no
desenvolvimento das intervenções, podemos assim definir os mecanismos de registro e
resposta às reclamações que porventura ocorram durante a execução das intervenções.
O Trabalho Técnico Social desenvolvido pela Urbel/PBH certamente é um dos diferenciais,
devido à abertura e postura diárias para estabelecer uma relação dialógica e de construção com
as comunidades.
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Nessa direção, cabe destacar primeiramente que a equipe social tem como diretriz de trabalho
escutar a comunidade em geral, assim como as demandas específicas de cada morador. Essa
postura de escuta e diálogo se concretiza nas abordagens sociais realizadas em campo, nas
reuniões e assembleias realizadas periodicamente e também nas entrevistas/atendimentos de
moradores no Escritório Social.
A equipe social tem essa função primordial de dialogar com a comunidade, no entanto, sempre
que necessário ou mesmo demandado pela comunidade ou beneficiário, a equipe urbanística
também está disponível para esclarecer dúvidas, encaminhar demandas, verificar a possiblidade
de alterações no escopo de alguma intervenção. Há inclusive o entendimento de que não só a
postura de diálogo com a comunidade é importante, mas também a busca contínua por um
linguajar simples, objetivo e preocupado com o entendimento do morador, geralmente um
leigo em questões urbanísticas e legais. É, portanto, feito um esforço de explicar questões
técnicas, legais, burocráticas, de modo prático e viável ao entendimento do Munícipio.
O Escritório Social tem essa função precípua de abrigar as equipes técnicas no território da
intervenção, de trabalhar em conjunto e de estar disponível para o atendimento da
comunidade. O espaço físico para a implantação do escritório é escolhido, tendo em vista um
acesso fácil para a população e com o estabelecimento de um amplo horário de atendimento (8
horas diárias para atendimento presencial e por telefone). Assim, a contratação das equipes de
trabalho é realizada tendo como parâmetro o tamanho do território, da intervenção proposta e
da comunidade (moradores direta e indiretamente afetados), de forma que, haja profissionais
não só capacitados para executar a intervenção, como também oferecer atendimento de
qualidade, resolutivo e em tempo hábil. Desde a implantação do Escritório Social é destinado
um espaço para o atendimento da comunidade (sala de atendimentos) e também
disponibilizados formulários para o registro de demandas da população.
Mais especificamente, o Formulário de Registro de Demandas serve para registrar por escrito
alguma demanda do morador em relação à intervenção e unidades habitacionais. Preenchido
esse formulário, ele é direcionado ao responsável pelo equacionamento da demanda, o qual
viabilizará o atendimento dela e, inclusive, de evidenciar qual o retorno que deve ser dado ao
demandante.
Feitas essas considerações sobre o trabalho desenvolvido junto às comunidades, cabe relatar
que, certamente em função da importância das intervenções a serem executadas e da sua
interface com a cidade (ou mesmo região metropolitana) e os diversos atores que a compõe, a
Urbel/PBH também dispõe de canais de diálogo e equacionamento de demandas voltados para
a população em geral e instituições públicas ou privadas.
Apesar dos diversos mecanismos disponibilizados pela PBH, a população ainda tem a
prerrogativa de lançar mão do poder judiciário, caso não tenha sido alcançada solução para sua
queixa.

4.7. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA UGP
Tendo em vista as condições estabelecidas pelo BIRD nos Projetos que financia, no que diz
respeito a confidencialidade, fraudes e corrupção, medidas protetivas para salvaguardar a
integridade das informações do Projeto serão tomadas e instaladas pela SMOBI, conforme
descrito a seguir.

4.7.1. ESTRUTURA FÍSICA
A UGP/UEP, terá uma área física segregada, com acesso restrito, em condições suficientes e
adequadas para arquivamento, controle e guarda da documentação gerada durante a execução
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total do Projeto, tais como: processos administrativos relativos às aquisições, contratos,
pagamentos, prestação de contas, propostas, auditorias, documentação técnica, etc. Se
possível, o pessoal lotado na UGP também ficará alocado em área segregada.

4.7.2. ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
A UGP/UEP terá uma rede de informática segregada, vinculada e administrada pela Prodabel
(Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte), composta de um
servidor, central de impressão, com acesso restrito e controlado, e estações de trabalho (em
número a ser definido), conforme diagrama ilustrativo sugerido, a seguir.

Figura 5: Diagrama ilustrativo da estrutura de tecnologia da informação

4.7.3. CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO - SISTEMA DE GESTÃO DE
DOCUMENTOS – GED
A gestão e o controle de documentos administrativos e técnicos recebidos e produzidos
relativos ao Projeto, e aos diversos contratos serão realizados pela UGP/UEP, serão organizados
em arquivos físicos e digitalizados através do Portal de Gestão da PBH que permitirá a consulta
de documentos em forma de arquivo eletrônico por: tipo de documento, níveis de assuntos,
número, destinatário/remetente e data. Esses poderão ser visualizados ou baixados pela
internet. O acesso será controlado e através de login e senha, conforme sugerido:



Visitante: usuários com acesso a consulta parcial de documentos;
Usuário: usuários com acesso para lançamento de documentação; acesso irrestrito.

4.7.4. BACKUPS – ARQUIVOS DE SEGURANÇA
Semanalmente, ou sempre que necessário, a UGP realizará Backup do servidor, em HD Externo
ou nuvem, para garantir que todo o trabalho desenvolvido esteja protegido e em segurança,
com mínimos riscos de perdas dos arquivos e pastas de trabalho. Em caso de utilização de HD
Externo ele ficará protegido, sob a guarda da UGP e fora das instalações físicas da mesma.
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4.8. AQUISIÇÕES
Conforme estabelecido no Anexo 1 – Descrição do Projeto, do Acordo de Empréstimo, Seção III,
as despesas elegíveis (Aquisições) serão realizadas em apenas uma categoria, ou seja: Bens,
Obras, Serviços Não-Consultoria, Serviços de Consultoria, Treinamento e Custos Operacionais.
Conforme estabelecido na Seção 5.13 da Minuta das Condições Gerais do Acordo de
Empréstimo, todos os bens, obras e serviços necessários para o Projeto e que serão financiados
com recursos do Empréstimo devem ser adquiridos de acordo com os requisitos estabelecidos
ou referidos no Regulamento de Aquisições e as disposições do Plano de Aquisições.
Conforme definição nº 13 do Acordo de Empréstimo, “Regulamento de Aquisições" significa
"Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários de Operações de FPI", de julho
de 2016, revisado em novembro de 2017 e agosto de 2018.
NOTA:
Muito embora o BIRD esteja realizando uma avaliação do sistema nacional brasileiro de
aquisição aberta e competitiva para verificar se ele atende ao requerimento do
parágrafo 5.4 dos Regulamentos de Aquisição, o sistema brasileiro não será adotado
para o Projeto, exceto no que se refere a pequenas aquisições, previamente aprovadas,
a serem realizadas pelo método Pregão Eletrônico.
As aquisições serão realizadas pela SMOBI por intermédio de sua UEP, sendo que os
documentos técnicos (Termos de Referência, Especificações Técnicas e orçamentos) serão
elaborados, com o apoio da UGP, pelos órgãos implementadores: SUDECAP, SMPU e URBEL.
Para orientar os processos de aquisições, foram editadas, pelo BIRD, normas e critérios para
todas as modalidades de contratação. O BIRD disponibiliza, ainda, modelos de editais para
licitações internacionais (em inglês) e nacionais (em português).
No caso bens e serviços de prateleira de pequenos valores, não há edital padronizado pelo
BIRD, da mesma forma como para a contratação de Consultoria Individual, mas há regras e
etapas pré-estabelecidas, que estão definidas mais adiante.
As definições sobres os métodos, abordagem, valores estimados e análise prévia ou não, pelo
BIRD, a serem adotados nos processos de aquisição estão estabelecidas no PAD (Project
Appraisal Document, Report Nº PAD3440), datado de 03 de março de 2020, a seguir
apresentado.

4.8.1. PLANO DE AQUISIÇÕES
Tabela 14: Plano de Aquisições do Projeto
CATEGORIA

Serviços de
consultoria

Serviços de
consultoria
Serviços de

DESCRIÇÃO
Pesquisa de Tráfego
e Transporte
(simulação de
alimentadores) do
Corredor Amazonas
Estudos e desenhos
de engenharia do
Corredor Amazonas
Estudos e desenhos

VALOR (US$)

ANÁLISE DO
BANCO
MUNDIAL

ABORDAGEM DE
AQUISIÇÃO

MÉTODO
DE
SELEÇÃO

50.380,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SQC

3.657.620,00

Anterior

50.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta
Internacional
Concorrência

SMC
SQC
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consultoria

Serviços de
consultoria

Obras
Bens
Bens

Bens

complementares
em Cabana
Apoio à construção
e gestão do projeto
- Corredor
Amazonas
(‘Engenheiro’)
Obras do Corredor
Amazonas obras
(incluindo estações)
Sistema de Gestão
de Trânsito – SCATS
Mobiliário
semafórico
Aquisição de
equipamentos e
serviços de
instalação para
gestão de trânsito e
transporte público

Aberta Nacional

Concorrência
Aberta Nacional

1.450.000,00

Posterior

36.352.000,0
0

Anterior

210.875,00

Posterior

203.713,00

Posterior

1.038.461,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDO

Concorrência
Aberta
Internacional
Concorrência
Aberta Nacional
Concorrência
Aberta Nacional

SMC

SDO
SDO
SDO

Bens

Botoeira Sonora

22.546,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDC

Serviços não
de
consultoria

Trabalho de campo
social em Cabana

1.442.900,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDO

1.265.000,0

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDO

35.677.000,0
0

Anterior

Concorrência
Aberta
Internacional

SDO

1.500.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta
Internacional

SMC

1.700.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta
Internacional

SBQC

200.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SQC

800.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SMC

1.200.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SMC

265.961,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SBQC

800.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SMC

Obras

Obras

Serviços de
consultoria
Serviços de
consultoria
Serviços de
consultoria
Serviços de
consultoria

Serviços de
consultoria

Serviços de
consultoria

Serviços de
consultoria

Obras de demolição
em Cabana
Melhoria urbana e
unidades
habitacionais em
Cabana
Apoio à gestão do
projeto - Cabana
(‘Engenheiro’)
Plano de
estruturação
urbana para a
Região de Jatobá
Estudos urbanos –
Estação Diamante
Desenhos de
engenharia para
Maria Tereza e
Montes Claros
Desenhos de
engenharia para
Novo Lajedo e
Jardim Getsêmani
Planos para as
Estações Salgado
Filho e Nova Suíça e
estudos para PPP –
modelagem
Desenhos de
engenharia para
conectar a Avenida
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Serviços não
de
consultoria

Serviços de
consultoria

Bens

Bens
Serviços de
consultoria
Serviços de
consultoria

Tereza Cristina com
a Rua Tupã
Inovações
tecnológicas:
plataforma para
serviço noturno, de
acordo com a
demanda
Inovações
tecnológicas:
Pesquisa OD
Inovações
tecnológicas:
contador de
ciclistas
Treinamento,
certificações,
equipamentos e
licenças (CTGM)
Capacitação
(CTGM)
(2) Consultores
Individuais
especialistas em
Aquisições

268.700,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDO

364.721,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SQC

21.220,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDC

14.855,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SDC

36.000,00

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SQC

160.702,23

Posterior

Concorrência
Aberta Nacional

SCI

4.8.2. MÉTODOS DE SELEÇÃO POSSÍVEIS NO PLANO DE AQUISIÇÕES
•
•
•
•
•
•
•

SMC - Seleção pelo Menor Custo;
SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor;
SDO - Método de seleção denominado Solicitação de Oferta;
SDC - Método de seleção denominado Solicitação de Cotação;
SBQC - Seleção Baseada em Qualidade e Custo;
SCI – Seleção de Consultor Individual;
Pregão Eletrônico.

4.8.3. PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
VIGENTE
4.8.3.1.

REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES

Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria devem atender aos requisitos de
economia e eficiência e serão realizadas de acordo com o Regulamentos de Aquisição do Banco
Mundial para Mutuários de FPI, datados de julho de 2016 e revisados em agosto de 2018:
“Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de
Investimento - Aquisições em Operações de Financiamento de Projetos de Investimento - Bens,
Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria.”
O Regulamento acima citado pode ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico:
http://pubdocs.worldbank.org/en/813421487104372186/Procurement-Regulations-for-IPFBorrowers-portuguese.pdf
É necessário e fundamental o conhecimento do Regulamento de Aquisições, pelos
implementadores do Projeto, porque:
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•
•
•
•

Sintetizam a experiência acumulada pelo BIRD;
Representam práticas comerciais internacionalmente aceitas;
Suas disposições são obrigatórias porque estão incorporadas aos Acordos de
Empréstimos, tornando-se, portanto, parte integrante dos mesmos;
Estabelecem os procedimentos a serem utilizados para as aquisições e contratações
demandados pelos projetos financiados, no todo ou em parte, pelo BIRD.

4.8.3.2.

PREMISSAS LEGAIS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

A. Constituição Brasileira de 1988, Art. 5º, § 2º:
“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. ”
Desta forma, Os Acordos de Empréstimos que são tratados internacionais, em que a República
Federativa do Brasil é parte e que foram aprovados pelo Senado Federal, têm força de Lei,
conforme Artigo 5º, § 2º, da Constituição de 1998, transcrito acima.
•
•
•

Os Tratados celebrados pelo Brasil equiparam--se às leis.
Os Tratados revogam leis anteriores;
Os Tratados perdem aplicação mediante leis posteriores incompatíveis.

B. Acordos De Empréstimos
•
•
•
•
•

Especificam e operacionalizam cooperações previstas, genericamente;
São Acordos Executivos, ou seja, decorrentes de tratado vigente;
São recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro;
São instrumentos bilaterais mediante os quais mutuantes e mutuários ajustam
operações de créditos externos;
Estabelecem os direitos e obrigações contratadas.

C. Legislação Brasileira e os Regulamentos do BIRD
Art. 42º, § 5º, da Lei 8.666/1993
“Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos
provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser
admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções
ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e
procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que
também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho
motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade
imediatamente superior.”

D. Princípios Básicos da Lei 8.666/1993
Isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao ato convocatório e julgamento objetivo.

E. Princípios Básicos das Diretrizes do BIRD
Utilização dos recursos somente como previsto nos Acordos de Empréstimos, com licitantes
elegíveis, tendo como premissas: economia, eficiência, igualdade, transparência, interesse do
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BIRD em promover o desenvolvimento do setor manufatureiro e de construção civil do país do
Mutuário, mecanismos para combate à fraude e corrupção.

F. Diferenças Relevantes das Diretrizes do Banco Mundial em Relação à Lei
8.666/1993:
•
•

•
•
•
•

Um licitante não tem acesso às propostas dos demais licitantes;
Os recursos dos licitantes em relação ao julgamento da licitação somente são recebidos
após a conclusão da licitação e o licitante somente pode discutir e ter acesso a sua
proposta;
O processo é sigiloso até a publicação do resultado da licitação;
Os orçamentos dos serviços e obras (planilhas detalhadas de custos) não são publicados
nos Editais de Licitação;
Não fica estabelecido no Edital um critério automático de desclassificação por preço
excessivo ou inexequível (critério de aceitabilidade de preços); e
O idioma das licitações internacionais: inglês, francês ou espanhol.

4.8.4. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO EM AQUISIÇÕES – STEP
Em meados de 2016, o BIRD lançou e colocou em operação um sistema “online”, denominado
STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement), cuja tradução seria “Sistema de
Acompanhamento em Aquisições”.
Criado para ajudar a instituição e os mutuários a planejar e acompanhar as atividades de
aquisição nos projetos financiados pelo BIRD, o STEP transforma dados em conhecimento,
acelera o processo de aquisição e melhora a responsabilidade e a transparência, impulsionando
os resultados para o desenvolvimento. Através deste sistema são, por exemplo, solicitadas e
obtidas as “Não Objeções” ao BIRD.
O endereço eletrônico da plataforma é indicado abaixo e o acesso se dá através de login e
senha previamente cadastrados para o Projeto.
https://step.worldbank.org/
Neste sistema são efetuados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadastramento da licitação e do plano de aquisições;
Inserção dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas e do Orçamento;
Inserção da minuta dos Editais de Licitação e documentação de apoio (justificativa, notas
técnicas, orçamento estimativo, desenhos e demais documentos que compõe o processo);
Envio ao BIRD para análise e comentários;
Recebimentos de comentários do BIRD;
Inserção do Aviso de Licitação;
Publicação da Licitação;
Inserção de qualquer Emenda, Errata ou Alteração;
Inserção das Atas da Licitação (Recebimento e Abertura de Propostas);
Inserção do Relatório de Avaliação e Julgamento das Propostas;
Envio de Contrato;
Vencida a fase de licitação, eventuais alterações contratuais e aditivos são também
enviados ao BIRD via o sistema.
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4.8.5. MÉTODOS DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM O REGULAMENTO
DO BIRD
4.8.5.1.

AQUISIÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS (COMUNS, DE NÃO
CONSULTORIA)

A. Estabelecidos no Plano de Aquisições
A.1. Solicitação de Oferta (SDO)
É um método competitivo usado para obter Ofertas. É recomendado quando, pela natureza dos
Bens, Obras ou Serviços Técnicos a serem adquiridos, o Mutuário puder descrever em detalhes
os requisitos que os Ofertantes têm que atender com suas Ofertas.
O processo de aquisição neste método é conduzido em uma única etapa e utilizando critérios
de qualificação (cujos requisitos mínimos são normalmente julgados no formato
aprovação/reprovação). O uso de critérios de avaliação classificatórios não é comum neste
método.
A.2. Solicitação de Cotação (SDC)
O método SDC se baseia na comparação dos preços apresentados pelas empresas cotadas.
Pode ser mais eficiente que métodos mais complexos quando se trata da aquisição no varejo de
quantidades limitadas de Bens prontamente disponíveis ou de Serviços Técnicos, mercadorias
com especificações padronizadas ou obras simples de pequeno valor.
A.3. Pregão Eletrônico
O Pregão Eletrônico é uma aplicação específica das SDC. O processo inicia após um prazo
razoável do recebimento das informações listadas pelas empresas pré-qualificadas/registradas
que tenham satisfeito os critérios mínimos de qualificação. Os pregões eletrônicos serão
realizados por meio do portal de compras do Governo Federal.
As empresas farão seus lances para o fornecimento dos Bens e Serviços Técnicos e, ao final do
pregão, será considerada para adjudicação do contrato aquela cuja oferta tenha o menor preço.
O pregão eletrônico poderá ser usado quando os requisitos do Mutuário estejam especificados
de maneira inequívoca e haja um nível adequado de concorrência entre as empresas.

B. Não Estabelecidos no Plano de Aquisições
B.1. Solicitação de Proposta (SDP)
É um método competitivo usado para obter Propostas. É recomendado quando a natureza e
complexidade dos Bens, Obras ou Serviços Técnicos a serem adquiridos, puderem ser mais bem
atendidas se for permitido aos Proponentes oferecer soluções ou Propostas personalizadas que
variem na forma como atendem, ou superam, as especificações contidas no documento de
solicitação de propostas.
A SDP é normalmente usada nos processos de múltiplas etapas. Para avaliar em que medida as
propostas preenchem os requisitos definidos na solicitação de propostas, este método
normalmente inclui critérios classificatórios e uma metodologia de avaliação.
B.2. Contratação Direta (CD)
Diante de considerações sobre proporcionalidade, adequação à finalidade e Value for Money,
pode ser necessário adotar o enfoque de CD, que consiste em tratar e negociar com uma única
empresa. Na hipótese de uma única empresa atender ao objeto da contratação ou da
preferência por determinada firma se justificar, esse método pode ser apropriado. A CD pode
ser o método indicado para as seguintes circunstâncias:
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•

Contratos vigentes, inclusive contratos não financiados originalmente pelo Banco, para
aquisição de Bens, Obras ou Serviços Técnicos, adjudicados de acordo com procedimentos
da Seção VI. Métodos de seleção aprovados: Bens, Obras e Serviços Técnicos aceitos pelo
Banco, poderão ser prorrogados para adquirir mais Bens, Obras ou Serviços Técnicos de
natureza semelhante, se: (i) devidamente justificados; (ii) a concorrência de outras
empresas não representar nenhum tipo de vantagem; e (iii) os preços no contrato
prorrogado forem razoáveis;

•

Necessidade justificada de recontratar empresa que tenha executado contrato semelhante
para o Mutuário nos últimos 12 meses. Deverá ficar demonstrado que: (i) a empresa teve
desempenho satisfatório no contrato anterior; (ii) a entrada de outras empresas na
concorrência não representaria vantagem alguma; e (iii) os preços na contratação direta são
razoáveis;

•

O valor da contratação é pouco expressivo e o nível de risco é baixo, conforme
convencionado no Plano de Aquisições;

•
•

Em casos excepcionais, como nas respostas a Situações de Emergência;
Por uma questão de padronização, a compatibilidade entre os Bens a serem adquiridos e os
existentes pode justificar aquisições adicionais junto à primeira empresa, desde que os prós
e contras de outra marca ou fornecedor de equipamento tenham sido considerados de
acordo com critérios aceitos pelo BIRD;

•

O equipamento necessário tem um único fornecedor, que detém sua exclusividade;

•

A aquisição de certos Bens de determinada empresa é crucial para o desempenho esperado
ou para a manutenção da garantia do equipamento, Planta ou instalação;

•

Os Bens, Obras ou Serviços Técnicos prestados no país do Mutuário por empresa pública,
universidade, centro de pesquisa ou instituição desse país são de natureza única e
excepcional, conforme disposto no parágrafo 3.23 c do Regulamento de Aquisições ou
contratação direta de agências da ONU, em conformidade com os parágrafos 6.47, 6.48 e
6.10 do Regulamento de Aquisições;

Em todos os casos de contratação direta, o Mutuário deverá assegurar-se de que: (i) os preços
sejam razoáveis e equiparáveis aos valores de mercado para itens de natureza semelhante; e (ii)
os Bens, Obras ou Serviços Técnicos não sejam fracionados em lotes menores com a finalidade
de contornar a obrigatoriedade de processo competitivo.

4.8.5.2.

SELEÇÃO DE CONSULTORES

A. Estabelecidos no Plano de Aquisições
A.1. Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC)
É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista
curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos
serviços. O documento de solicitação de propostas especificará a pontuação mínima a ser
obtida pelas Propostas Técnicas.
O peso relativo a ser atribuído aos critérios de qualidade e custo dependerá da natureza da
tarefa. Das propostas que satisfaçam os requisitos do documento de solicitação de propostas e
que se qualifiquem tecnicamente, será considerada mais vantajosa a Proposta aquela que
alcançar a maior pontuação combinada (qualidade e custo).
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A.2. Seleção pelo Menor Custo (SMC)
É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista
curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos
serviços. A SMC geralmente é indicada para serviços padronizados ou rotineiros por natureza
(projetos de engenharia de obras sem complexidade, por exemplo) para os quais já existem
práticas e normas consagradas.
A pontuação mínima a ser obtida pelas Propostas técnicas será definida no documento de
solicitação de propostas. Dentre as propostas com pontuação técnica acima do valor mínimo, a
que apresentar o menor custo avaliado será considerada a Proposta Mais Vantajosa.
A.3. Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
O Mutuário solicitará manifestações de interesse (MI), anexando o TDR à solicitação de
manifestação de interesse (SMI). Serão convidadas a apresentar informações sobre experiência
e qualificações pertinentes pelo menos três empresas qualificadas. Dentre as empresas que
tenham apresentado MI, o Mutuário selecionará a que possuir as melhores qualificações e
relevante experiência, que será convidada a apresentar suas Propostas técnica e financeira para
negociação. As SMI dispensam divulgação pública. A SQC é indicada para pequenos serviços ou
Situações de Emergência que não justifiquem a elaboração e avaliação de Propostas.
A.4. Seleção de Consultores Individuais (CI)
A seleção de pessoas físicas como Consultores se dará para serviços em relação aos quais:
•
•
•

A participação de equipe de especialistas não é necessária;
Não há necessidade de mais profissionais na equipe local do projeto;
A experiência e as qualificações individuais têm importância fundamental.

B. Não Estabelecidos no Plano de Aquisições
B.1. Seleção com Orçamento Fixo (SOF)
É um processo competitivo entre empresas de consultoria pré-selecionadas para compor a lista
curta no qual a vencedora é escolhida pelos critérios de qualidade da Proposta e custo dos
serviços. O documento de solicitação de propostas indicará o custo do serviço expresso como
orçamento disponível que não poderá ser ultrapassado. A SOF é indicada para as seguintes
situações:
•
•
•

O tipo de Serviço de Consultoria demandado é simples e pode ser definido com precisão;
O orçamento foi estimado e definido dentro de limites razoáveis; e
O orçamento é suficiente para a execução da tarefa. A pontuação mínima e o orçamento
para as Propostas técnicas serão definidos no documento de solicitação de propostas.

A Proposta que alcançar a maior pontuação técnica e que atender ao requisito de orçamento
fixo será considerada a Proposta Mais Vantajosa.
B.2. Seleção Baseada nas Qualificações (SBQ)
Na modalidade SBQ, o critério de custo é desconsiderado, sendo avaliado somente o de
qualidade. Se o documento de solicitação de proposta solicitar Propostas tanto técnicas como
financeiras, na determinação da Proposta Mais Vantajosa somente será aberta e avaliada a
Proposta financeira da empresa com a maior qualificação técnica.
Se o documento de solicitação de propostas somente solicitar Propostas técnicas, a empresa
que obtiver a melhor classificação nesse aspecto será convidada a apresentar sua Proposta
financeira para negociação. A SBQ é indicada para os seguintes tipos de serviços:
•

Serviços complexos ou que exigem grande especialização para os quais seja difícil definir
65

•
•

com precisão os TDR e os insumos a serem destinados pela empresa, e para os quais o
Mutuário espere que a empresa demonstre capacidade de inovação nas Propostas;
Serviços que tenham grande impacto no longo prazo;
Serviços cuja execução possa variar consideravelmente, impedindo a comparação das
Propostas. Maiores detalhes no Anexo XII do Regulamento de Aquisições, Métodos de
Seleção.

B.3. Contratação Direta (CD)
Diante de considerações sobre proporcionalidade, adequação à finalidade e Value for Money,
pode vir a ser necessária a adoção da abordagem de Contratação Direta (seleção de fornecedor
único), que consiste em tratar e negociar com uma única empresa.
Este método pode ser apropriado na hipótese de uma única empresa se qualificar ou possuir
experiência excepcional para o serviço, ou de a preferência por determinada empresa se
justificar. A Contratação Direta pode ser o método apropriado para as seguintes circunstâncias:
•

Contratos vigentes de Serviços de Consultoria, inclusive contratos não financiados
originalmente pelo Banco, mas adjudicados conforme procedimentos aceitos pelo Banco,
poderão ser prorrogados para contratar Serviços de Consultoria adicionais de natureza
semelhante se forem devidamente justificados, se um processo competitivo não oferecer
nenhuma vantagem e se os preços forem razoáveis;

•

Serviços que representem a continuação natural de trabalho realizado anteriormente por
consultor nos últimos 12 meses, para os quais manter o enfoque técnico, a experiência
adquirida e a continuidade da responsabilidade profissional do mesmo consultor pode ser
preferível a realizar nova concorrência, desde que seu desempenho tenha sido satisfatório
no serviço ou serviços anteriores;

•

Necessidade justificada de recontratar empresa que tenha concluído contrato de Serviço de
Consultoria semelhante com o Mutuário, demonstrando que seu desempenho nesse
contrato foi satisfatório, que um processo competitivo não ofereceria nenhuma vantagem e
que os preços são razoáveis;

•

O valor da contratação é muito pouco expressivo e o nível de risco baixo, conforme
convencionado no Plano de Aquisições;

•

Em casos excepcionais, por exemplo, em resposta a Situações de Emergência;

•

Uma única empresa se qualifica, ou uma única empresa possui experiência de excepcional
valor para o serviço;

•

Os Serviços de Consultoria prestados no país do Mutuário por empresa pública,
universidade, centro de pesquisa ou instituição desse país são de natureza única e
excepcional, conforme disposto no parágrafo 3.23. C do Regulamento de Aquisições;

•

Contratação direta de agências da ONU, em conformidade com os parágrafos 7.27 e 7.28
do Regulamento de Aquisições. Em todas os casos de Contratação Direta, o Mutuário zelará
pela justiça e imparcialidade do processo e deverá dispor de procedimentos para assegurar
que: (a) os preços sejam razoáveis e equiparáveis aos de mercado para serviços de natureza
similar; e (b) os Serviços de Consultoria não sejam fracionados em aquisições menores com
a finalidade de contornar a exigência de processo competitivo.
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4.8.6. GOVERNANÇA DOS SUBPROJETOS QUE COMPÕEM O PLANO DE
AQUISIÇÕES
O órgão implementador da ação (subprojeto) é o principal responsável pela motivação dos
serviços, execução da licitação, da gestão e fiscalização do contrato, bem como a aceitação do
final dos serviços, prestando eventuais informações requeridas pelos órgãos de controle e
fiscalização, da Prefeitura e do Estado.
Devem ser definidos todos os envolvidos e respectivas responsabilidades. Nesse contexto,
primeiro devem estar nomeados os órgãos responsáveis e depois os seus empregados e pessoal
designado. Nesse aspecto é fundamental que os órgãos e o pessoal designados tenham pleno
conhecimento técnico da aquisição (serviços/obras/compras) que estão sendo solicitados.
Deve ser nomeado um órgão/empregado para liderar a ação, caso envolva diversos órgão. O
pessoal designado pelos órgãos implementadores, responsável pela elaboração dos Termos de
Referência, Especificações Técnicas e Orçamentos, comporá as Comissões de Licitações e
também fará a gestão e fiscalização dos contratos.

4.8.7. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES E ATRIBUIÇÕES
As Comissões de Licitações, para cada certame, serão compostas por servidores da UEP,
nomeados através de Portaria, que deverão ter acesso e pleno conhecimento dos
procedimentos licitatórios do BIRD e dos documentos técnicos que compõem os processos de
aquisições. As comissões terão o apoio do Especialista em aquisições lotado na UGP.
Dentre as atribuições das comissões especiais de licitações, citam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar todos os procedimentos licitatórios estabelecidos no Plano de Aquisições de acordo
com os métodos e modelos do BIRD;
Divulgar e dar publicidade aos certames, com apoio da UGP;
Receber os questionamentos dos licitantes sobre os documentos de convocação e distribuílos para as áreas competentes formularem as respostas;
Elaborar e divulgar o caderno de perguntas e respostas aos questionamentos dos licitantes;
Realizar reuniões com os licitantes, quando necessário;
Receber as propostas de acordo com os procedimentos estabelecidos pelos métodos do
BIRD;
Avaliar e elaborar os Relatórios de Análises/julgamento de cada etapa dos processos
licitatórios;
Enviar todos os documentos para Não Objeção do BIRD, com o apoio da UGP, quando for o
caso de Avaliação Prévia;
Divulgar e dar publicidade aos resultados de cada etapa dos certames;
Participar das reuniões de negociações com o licitante vencedor;
Participar dos processos de homologação dos resultados dos processos licitatórios
concluídos;
Sempre que convocada, indicar um membro para participar das Missões de Supervisão do
BIRD;
Participar e atender as Auditorias que serão realizadas pelo TCEMG, naquilo que diz
respeito aos processos licitatórios.
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4.8.8. DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
AQUISIÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS
4.8.8.1.

REVISÃO PRÉVIA PELO BIRD

Para todas as aquisições que constam do Plano de Aquisições cujas análises pelo BIRD devam
ser anteriores, os documentos, a seguir listados, deverão ser submetidos a avaliação prévia,
antes da sua publicação/encaminhamento, visando a obtenção da “Não Objeção”:
•
•
•
•
•
•

Publicações e avisos;
Edital de pré-qualificação, se houver;
Edital de licitação;
Relatórios de Avaliação e Recomendação de Adjudicação;
Documentos contratuais;
Modificações importantes durante a execução do contrato.

4.8.8.2.

IDIOMAS

Conforme estabelecido na Seção V, das Disposições Gerais para Aquisições, do Regulamento de
Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, itens
5.14 a 5.18, copiados na integra a seguir, fica estabelecido que para as Concorrências Abertas
Internacionais, o idioma dos Editais será inglês. Os Editais também serão elaborados e
disponibilizado em português, para simples consulta.
“Para efeito de interpretações o Edital em inglês prevalecerá sobre o Edital em português.
5.14. Todos os Documentos de Aquisição das licitações públicas internacionais serão redigidos
em inglês, francês ou espanhol, a critério do Mutuário. Este também poderá publicar versões
desses documentos em outro idioma, de preferência o Idioma Nacional do seu país. Considera-se
Idioma Nacional: (a) o idioma vernáculo do Mutuário; ou (b) o idioma usado no território
nacional do Mutuário para transações comerciais, se esta opção for satisfatória para o Banco.
5.15. O Mutuário assume inteira responsabilidade pela tradução fidedigna dos documentos para
o Idioma Nacional. Havendo divergências, prevalecerá o texto nos idiomas inglês, francês ou
espanhol. Se os Documentos de Aquisição forem publicados em dois idiomas, qualquer um deles
poderá ser utilizado pelos Candidatos/Ofertantes/Proponentes/Consultores para apresentar
suas Candidaturas/Ofertas/ Propostas.
5.16. Quando se tratar de licitação pública internacional sujeita a revisão prévia, caberá ao
Mutuário fornecer ao Banco uma tradução correta e fiel do relatório de avaliação de Préqualificação/Pré-seleção/Oferta/Proposta, da minuta do contrato e da cópia exata do contrato
no idioma estrangeiro especificado nos documentos de solicitação de ofertas/propostas, isto é,
inglês, francês ou espanhol. O Mutuário também fornecerá ao Banco uma tradução correta e fiel
de quaisquer modificações subsequentes desses contratos.
5.17. Quando se tratar de licitações nacionais, os Documentos de Aquisição poderão ser
redigidos no Idioma Nacional. Nesse caso, o Banco poderá solicitar que o Mutuário forneça, para
análise, uma tradução correta e fiel dos Documentos de Aquisição em inglês, francês ou
espanhol.
5.18. O contrato firmado com o Ofertante/Proponente/Consultor vencedor será
necessariamente redigido no idioma no qual a Oferta/Proposta foi apresentada, sendo esse o
idioma que regerá a relação contratual entre o Mutuário e o Ofertante/Proponente/Consultor
vencedor. O contrato não será firmado em mais de um idioma. ”
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4.8.8.3.

DIVULGAÇÃO

A divulgação das aquisições é essencial para garantir a ampla competição, a transparência e a
legitimidade dos processos licitatórios. Assim, o Projeto preparará e divulgará, na forma e
momento apropriados, os avisos de licitação ou de seleção, que são de três formas:

A. Aviso Geral de Licitação
O Aviso Geral de Licitação é a divulgação, por parte do mutuário, de todas as ações previstas
para os contratos com aplicação das normas e procedimentos estabelecidos nas “Normas do
Banco” durante a implementação do Projeto. Traz o valor do empréstimo, uma descrição geral
da concepção do Projeto e das ações que pretende implementar. Ao final, fornece informações
sobre os contatos do mutuário para eventuais licitantes interessados.
No início do Projeto, a UGP elaborará e divulgará, no sistema informatizado de monitoramento
do BIRD (STEP), o Aviso Geral de Licitação que será publicado automaticamente no United
Nations Development Business (UNDB) e no website externo do BIRD. Deverá ser elaborado na
forma e padrão recomendados pelo BIRD e atualizado anualmente pela UGP.

B. Aviso Específico de Licitação
O Aviso Específico de Licitação é a divulgação, por parte do mutuário, de cada um dos processos
licitatórios que pretende iniciar, de forma a obter resposta de eventuais licitantes interessados
em participar das licitações. Faz uma breve descrição dos bens, obras, serviços de nãoconsultoria a serem adquiridos; solicita a apresentação de propostas por parte dos
concorrentes elegíveis; e indica a data e local para apresentação das mesmas.
A cada início dos processos de aquisição (bens, obras, serviços de não-consultoria) é necessária
a publicação/divulgação do Aviso Específico de Licitação, de modo que se assegure ampla
participação nos processos licitatórios. A divulgação internacional do Aviso Específico de
Licitação deverá ser feita obrigatoriamente em processos com abordagem internacional e em
consultorias com valor estimado superior a USD 500,000.

C. Aviso De Manifestação de Interesse
O Aviso de Manifestação de Interesse é a divulgação, por parte do mutuário, de cada um dos
processos de seleção de consultoria que pretende iniciar, de forma a obter resposta de
eventuais consultores interessados em participar das seleções. Faz uma breve descrição do
serviço de consultoria a ser contratado; solicita a apresentação de portfólios/currículos por
parte de consultores elegíveis; e indica a data e local para apresentação dos mesmos.
A cada início dos processos de seleção (serviços de consultoria de natureza intelectual e de
assessoramento) é necessária a publicação /divulgação do Aviso de Manifestação de Interesse,
por meio da Comissão de Licitação, de modo que se assegure ampla participação nos processos
de seleção. No Projeto, o Aviso de Manifestação de Interesse é obrigatório para todas as
seleções de serviços de consultoria.

D. Mídias Obrigatórias para a Divulgação dos Avisos Específicos de Licitação
D.1. Abordagem Internacional
Para aquisição de bens, obras ou serviços de não-consultoria com abordagem internacional são
obrigatórias as seguintes formas e meios de divulgação do Aviso Específico de Licitação: (I)
United Nations Development Business (UNDB); (II) Diário Oficial da União; ou (II) Jornal de
grande circulação nacional; ou (IV) website de livre acesso.
D.2. Abordagem Nacional
Para aquisição de bens, obras ou serviços de não-consultoria com abordagem Nacional, são
obrigatórias as seguintes formas e meios de divulgação do Aviso Específico de Licitação: (I)

69

Diário Oficial da União; ou (II) Jornal de grande circulação nacional; ou (III) website de livre
acesso.

E. Mídias Obrigatórias para a Divulgação dos Avisos de Manifestações de Interesse
Para seleção de serviços de consultoria são obrigatórias as seguintes formas e meios de
divulgação do Aviso de Manifestação de Interesse: (I) United Nations Development Business
(UNDB), nos casos de seleção com Abordagem Internacional (todos os processos com custo
estimado acima de US$500,000); (II) Diário Oficial da União; ou (III) Jornal de grande circulação
nacional; (IV) website de livre acesso.

F. Outras Mídias Recomendadas para a Divulgação dos Avisos: Específicos de
Licitação/Manifestação de Interesse
Além das mídias descritas nos itens anteriores, recomenda-se, a depender de cada caso
(método, complexidade da aquisição ou serviço, disponibilidade de consultores no mercado,
etc.), e de modo complementar, para garantir a ampla divulgação e a consequente participação
de interessados qualificados, divulgar os avisos também nas seguintes mídias: (I) Jornais
internacionais; (II) Revistas técnicas especializadas; (III) Conselhos profissionais; (IV) Internet
(site de acesso livre); (V) Diário Oficial do Estado; (VI) Outros jornais de circulação estadual; (VII)
Internet (site da PBH / página do Projeto); (VIII) Notificação direta aos interessados e/ou
empresas de conhecimento próprio (e-mail e comunicação telefônica); (IX) Notificação às
embaixadas e/ou missões comerciais; (X) Notificação às Organizações Internacionais; e (XI)
Outros.

4.8.8.4.

ESTRUTURAÇÃO DOS EDITAIS

Os Editais serão elaborados no padrão e modelos disponibilizados pelo BIRD, em inglês, para
licitações internacionais e em português, para licitações nacionais.
Nas licitações públicas internacionais, a PBH utilizará os Documentos Padrão de Aquisição do
BIRD (DPA’s) disponíveis no seu site externo, no seguinte endereço:
www.worldbank.org/procurement/standarddocuments
Quando se tratar de licitação pública nacional, a PBH poderá usar seus próprios Documentos de
Aquisição, condicionados à aceitação do BIRD. Os Editais são divididos em Seções, descritos nos
itens a seguir.

A. Solicitação de Propostas – (Obras sem Pré-Qualificação)
Tabela 15: Estrutura dos editais – Obras sem Pré-Qualificação
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Seção I
Instruções aos Licitantes – IAL
Seção II
Folha de Dados do Edital – FDE
Seção III
Critérios de Avaliação e Qualificação
Seção IV
Formulários de Licitação
Seção V
Países Elegíveis
Seção VI
Fraude e Corrupção
PARTE 2 - REQUISITOS DAS OBRAS
Seção VII
Requisitos das Obras
PARTE 3 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Condições Gerais (CGC)
Seção IX
Condições Específicas (CEC)
Seção X
Formulários do Contrato
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B. Solicitação de Propostas Pequenas Obras (Processo de Licitação com um Único
Envelope)
Tabela 16: Estrutura dos editais – Pequenas Obras
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Instruções aos Licitantes – IAL
Folha de Dados do Edital – FDE
Critérios de Avaliação e Qualificação
Formulários de Licitação
Países Elegíveis
Fraude e Corrupção
PARTE 2 - REQUISITOS DAS OBRAS
Seção VII
Requisitos das Obras
PARTE 3 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Condições Gerais (CGC)
Seção IX
Condições Particulares do Contrato (CPC)
Seção X
Formulários do Contrato
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI

C. Solicitação de Propostas Planta - Elaboração de Projeto, Fornecimento e Implantação
(Sem Pré-Qualificação)
Tabela 17: Estrutura dos editais – Projetos, Fornecimento e Implantação
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Instruções aos Licitantes – IAL
Folha de Dados do Edital – FDE
Critérios de Avaliação e Qualificação
Formulários de Licitação
Países Elegíveis
Fraude e Corrupção
PARTE 2 - REQUISITOS DO CONTRATANTE
Seção VII
Requisitos do Contratante
PARTE 3 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Condições Gerais (CGC)
Seção IX
Condições Especiais do Contrato (CEC)
Seção X
Formulários do Contrato
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI

D. Solicitação de Propostas Bens (Processo de Licitação com um Único Envelope)
Tabela 18: Estrutura de editais - Bens
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Instruções aos Licitantes – IAL
Folha de Dados do Edital – FDE
Critérios de Avaliação e Qualificação
Formulários de Licitação
Países Elegíveis
Fraude e Corrupção
PARTE 2 - REQUISITOS DE FORNECIMENTO
Seção VII
Lista de Requisitos
PARTE 3 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Condições Gerais (CGC)
Seção IX
Condições Especiais do Contrato (CEC)
Seção X
Formulários do Contrato
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI
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E. Solicitação de Propostas Serviços Técnicos
Tabela 19: Estrutura de editais – Serviços Técnicos
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO
Instruções aos Licitantes – IAL
Folha de Dados do Edital – FDE
Critérios de Avaliação e Qualificação
Formulários de Licitação
Países Elegíveis
Fraude e Corrupção
PARTE 2 - REQUISITOS DO CONTRATANTE
Seção VII
Anexos de Atividades
PARTE 3 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Condições Gerais (CGC)
Seção IX
Condições Especiais do Contrato (CEC)
Seção X
Formulários do Contrato
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI

F. Solicitação de Propostas Serviços de Consultoria
Tabela 20: Estrutura de editais – Serviços de Consultoria
PARTE 1 - PROCEDIMENTOS E REQUISITOS DE SELEÇÃO
Carta de Solicitação de Propostas (SDP)
Instruções aos Consultores e Folha de Dados
Proposta Técnica – Formulários Padrão
Proposta Financeira – Formulários Padrão
Países Elegíveis
Fraude e Corrupção
Termos de Referência (TDR)
PARTE 2 - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO
Seção VIII
Formulários padrão do Contrato
PARTE 3 - NOTIFICAÇÃO DE INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
Seção IX
Notificação de Intenção de Adjudicação e Formulários de propriedade beneficiária
Seção I
Seção II
Seção III
Seção IV
Seção V
Seção VI
Seção VII

4.8.8.5.

ESTRUTURAÇÃO BÁSICA DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

Os Termos de Referência serão elaborados pela área competente, com Anotação de
Responsabilidade Técnica, e deverão ter a estrutura básica a seguir elencada e descrita,
acompanhada de documentação comprobatória que os sustentem.

A. Antecedentes (Histórico do Projeto)
É um resumo das principais características do projeto e inclui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do Mutuário;
Local do projeto;
Razão do projeto;
Situação do projeto;
Estudos e informações básicas;
Necessidade de consultores e questões a serem resolvidas;
Fonte de financiamento;
Supervisão pelo Contratante.
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B. Objetivos Dos Serviços
Os TDR devem descrever os objetivos e resultados dos serviços para evitar confundir os
consultores. Dentre os objetivos mais comuns, estão:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração de programas de desenvolvimento;
Determinação da viabilidade do projeto;
Elaboração de projetos;
Preparação de editais;
Supervisão de obras;
Treinamento;
Coleta e análise de dados;
Estudos/Pesquisas/Avaliações;

C. Escopo dos Serviços
O Escopo dos Serviços detalha todas as principais atividades e resultados esperados, não
descreve a metodologia, mas pode sugeri-la. Conteúdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrição, escopo, limites e critérios de aceite dos serviços;
Nível de detalhamento desejado;
Abrangência das projeções;
Questões principais a serem abordadas;
Alternativas a considerar;
Questões principais a serem abordadas;
Alternativas a considerar;
Necessidade de pesquisas, análises especiais e modelos;
Necessidade de equipamento especial;
Estrutura institucional e jurídica do projeto.

D. Transferência de Tecnologia e Treinamento
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos;
Natureza ou tipo dos serviços;
Amplitude ou alcance do programa;
Eventos ou critérios de êxito;
Detalhes sobre o pessoal a ser treinado e sobre os instrutores;
Metodologia de monitoramento e avaliação;
Conhecimentos e tecnologias a serem transferidos.

E. Lista de Relatórios, Cronograma de Entrega
•
•
•
•
•
•

Relatórios iniciais e parciais (de progresso);
Formato;
Frequência;
Conteúdo;
Número de cópias;
Idioma.

F. Insumos Fornecidos pelo Contratante
•
•
•
•
•

Informações Disponíveis e Serviços;
Escritório/Instalações/Facilidades;
Veículos;
Equipamentos;
Material de Consumo;
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•
•

Telecomunicações/Internet;
Pessoal de contrapartida.

G. Dados (Organização Institucional)
•
•
•

Função de cada funcionário envolvido no serviço.
Atribuição de responsabilidades;
Participação de cada um: hierarquia, autoridade, experiência, tipo de participação, tempo e
relevância.

H. Equipe Chave (Pontua na avaliação das propostas)
•
•
•

Qualificações gerais (formação acadêmica)
Adequação para o projeto
Experiência na região e idioma (português)

I. Equipe de Apoio (Não pontua na avaliação das propostas)
•
•
•

Qualificações gerais (formação acadêmica/secundária)
Adequação para o projeto
Experiência na região e idioma (português)

J. Anexos
Memória de cálculo, especificações/esclarecimentos diretos relevantes sobre o projeto.

4.8.8.6.

ESTRUTURAÇÃO BÁSICA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ET

Trata-se de uma parte fundamental no Edital de licitação pois é determinante para que se
realize uma boa compra na qualidade e preços adequados para a administração pública.

A. Aspectos Gerais
•
•

A ET deve especificar detalhadamente o volume do fornecimento a fim de permitir a
elaboração de propostas adequadas;
A ET não pode utilizar especificações dirigidas que inibam a concorrência e excluam
licitantes qualificados (deve-se evitar referências a marcas).

B. Aspectos Específicos para Bens
•
•
•

A ET deverá trazer muito bem especificada as características técnicas;
A ET deverá incluir desenhos e projetos de engenharia;
A ET deverá trazer especificado e detalhados os testes de aceitação, comissionamento e
garantia dos bens.

4.8.8.7.

ORÇAMENTO BASE DOS SUBPROJETOS

Os orçamentos, assim como os Termos de Referência e Especificações Técnicas dos subprojetos
constantes do Plano de Aquisições, serão elaborados pelos órgãos responsáveis pela
implementação da ação, sendo que os mesmos serão apresentados em planilhas, com memória
de cálculo e documentação comprobatória das fontes de preços e datas de referência.
Esta forma de apresentação visa o melhor julgamento das propostas e minimizar a possibilidade
de contratações inexequíveis.

A. Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria
Os orçamentos serão detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os preços
unitários. Como referência e base de preços, devem ser utilizadas tabelas de preços publicadas,
atualizadas, de empresas públicas ou publicações especializadas, tais como: DERSA-SP, Sistema
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Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Sistema de Custos Rodoviários do DNIT,
Sistema de Preços Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/CEF, SCO – FGV, etc.

B. Serviços de Consultoria
Os orçamentos para os serviços de consultoria devem ser baseados na estimativa de
quantitativos dos recursos requeridos para a realização dos trabalhos, tais como: homem x
hora, apoio logístico, insumos físicos como veículos e equipamentos. Os custos devem ser
elaborados por categoria:
•
•

Remunerações para a Equipe Chave, para a Equipe de Apoio e Consultores (se necessário);
Despesas reembolsáveis: Equipamentos, Passagens, Veículos, Combustível, Reprografia; e
outras pertinentes ao escopo dos serviços.

Como referência e base de preços, devem ser utilizadas tabelas de preços publicadas,
atualizadas, de empresas públicas ou publicações especializadas, tais como: DERSA-SP, Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, Tabela de Preços de Consultoria do
DNIT, SCO – FGV, etc. Preferencialmente deverão ser utilizadas as tabelas da SUDECAP e do
DERSA-SP.
NOTA:
No caso de licitações internacionais para contratação de serviços de consultoria, os
orçamentos estimativos de custos deverão ser elaborados com base na tabela do
DERSA-SP.

Pelos métodos de aquisição do Banco Mundial, a estimativa de preços, que não é divulgada,
tem por objetivo o balizamento das propostas, bem como o objetivo de verificação de dotação
orçamentária, junto aos órgãos competentes da PBH, para realização do processo licitatório.
Desta forma, a utilização da tabela do DERSA-SP, que segundo o próprio Banco Mundial reflete
melhor os preços praticados pelo mercado, deve espelhar a tendência de preços ofertados
pelos licitantes, minimizando assim problemas para homologação do resultado dos certames.

4.8.8.8.

PASSO A PASSO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES/LICITAÇÕES

Os processos licitatórios estabelecidos no Plano de Aquisições serão planejados e
acompanhados através Portal de Gestão da PBH, que é a ferramenta de gestão de projetos
institucionalizada, que, com as tarefas e seus tempos previamente estabelecidos, possibilitará o
controle das atividades e dos cronogramas dos certames.
O passo a passo, geral e preliminar, dos processos licitatórios para as ações que estão
estabelecidas no Plano de Aquisição, estão apresentados a seguir, para que se tenha o pleno
conhecimento das etapas e dos prazos estimados de implementação das ações que compõem o
Plano de Aquisições.
As tarefas/etapas, para o cumprimento total de cada processo licitatório, não se limitam
àquelas que ora estão elencadas nos cronogramas ilustrativos, que foram elaborados com
prazos otimizados (dias úteis), sem interferências, imprevistos, modificações, percalços,
adiamentos, ou qualquer outra situação que reflita em solução de continuidade dos certames.
Para início de contagem dos prazos das licitações foi considerado o recebimento dos Termos de
Referência/Especificações e Orçamentos, concluídos e vertidos para o inglês, quando for o caso.
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O prazo médio para elaboração de um Termo de Referência ou de uma Especificação Técnica é
variável, depende de uma série de fatores imensuráveis e por isso não foi levado em
consideração para composição do PASSO A PASSO e estimativa de prazos.
NOTA:
Para elaboração dos cronogramas ilustrativos a seguir, não foram levados em consideração
alguns trâmites dos processos administrativos que podem ocorrer em paralelo com outras
atividades, como por exemplo: autorização da abertura do processo de seleção; justificativa
e enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das ações do Projeto;
registro da dotação orçamentária; declaração do ordenador da despesa confirmando a
adequação orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente para custeála.

A. Solicitação de Oferta Internacional (SDO)
Com Revisão Prévia pelo BIRD
Prazo médio estimado = 6 a 7 meses
Tabela 21: Passo a passo para Solicitação de Oferta Internacional (SDO)

ETAPAS
1
2

3

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PROCEDIMENTOS
Elaboração das Especificações Técnicas, Projeto Básico ou
Executivo dos Bens, Obras ou Serviços (de Não Consultoria) a
serem contratados (Português/Inglês)
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada das Especificações Técnicas, Projeto
Básico ou Executivo dos Bens, Obras ou Serviços (de Não
Consultoria) e estimativa de custos, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento
da contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma
de Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua
adequação orçamentária e a existência de disponibilidade
financeira suficiente para custeá-la e indicação do Programa de
Trabalho
Elaboração do Edital (Português/Inglês)
Análise jurídica da minuta do Edital
Solicitação de “Não Objeção” ao BIRD para a minuta do Edital e
orçamento
“Não Objeção” à minuta do Edital e orçamento
Publicação do Aviso de Licitação (Português/Inglês)
Envio do Edital ao TCE para conhecimento
Recebimento/esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital
Elaboração e envio do caderno de perguntas e respostas
(Português/Inglês)
Conhecimento do Edital pelo TCE

RESP.
UEP
UEP

UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
ASJUR/UEP
UGP
BIRD
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/Comissão
UGP/Comissão
TCE
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

Recebimento e abertura dos envelopes de propostas
Avaliação das propostas e recomendação de adjudicação do
contrato
Solicitação, ao BIRD de “Não Objeção” ao relatório de julgamento
da licitação
“Não Objeção” ao relatório de julgamento da licitação
Homologação do resultado final da licitação e adjudicação do
contrato ao
Licitante declarado vencedor
Publicação do resultado final do certame licitatório
Elaboração do Contrato
Análise e parecer da ASJUR sobre os Termos do Contrato
Envio do Contrato para análise do licitante vencedor
Convocação do licitante declarado vencedor da licitação para
assinatura do Contrato
Assinatura do Contrato
Publicação do resumo/extrato do Contrato assinado
Início do contrato

UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP
BIRD
UGP
UGP
UGP/UEP
ASJUR/UEP
UGP
UGP
UEP
UGP
UEP
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Figura 6: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SDO – Prazos Otimizados
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B. Solicitação de Oferta Nacional (SDO)
Revisão Posterior pelo BIRD
Prazo médio estimado = 6 meses
Tabela 22: Passo a passo para Solicitação de Oferta Nacional (SDO)
ETAPAS
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PROCEDIMENTOS
Elaboração das Especificações Técnicas, Projeto Básico ou Executivo
dos Bens, Obras ou Serviços (de Não Consultoria) a serem contratados
(Português/Inglês)
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada das Especificações Técnicas, Projeto
Básico ou Executivo dos Bens, Obras ou Serviços (de Não Consultoria)
e estimativa de custos, justificativa e enquadramento da contratação
pretendida no contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Edital
Análise jurídica da minuta do Edital
Publicação do Aviso de Licitação
Envio do Edital ao TCE para conhecimento
Recebimento/esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital
Elaboração e envio do caderno de perguntas e respostas
Conhecimento do Edital pelo TCE
Recebimento e abertura dos envelopes de propostas
Avaliação das propostas e recomendação de adjudicação do contrato
Homologação do resultado final da licitação e adjudicação do contrato
ao
Licitante declarado vencedor
Publicação do resultado final do certame licitatório
Elaboração do Contrato
Análise e parecer da ASJUR sobre os Termos do Contrato
Envio do Contrato para análise do licitante vencedor
Convocação do licitante declarado vencedor da licitação para
assinatura do Contrato
Assinatura do Contrato
Envio de Contrato ao BIRD
Início do Contrato

RESP.
UEP
UEP

UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
ASJUR/UEP
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/Comissão
UGP/Comissão
TCE
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP
UGP
UGP/UEP
ASJUR/UEP
UGP
UGP
UEP
UGP
UEP

79

Figura 7: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SDO Nacional – Prazos Otimizados
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C. Seleção de Menor Custo Internacional (SMC)
Revisão Prévia pelo BIRD
Prazo médio estimado = 7 a 8 meses
Tabela 23: Passo a passo para Seleção de Menor Custo Internacional (SMC)
ETAPAS
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PROCEDIMENTOS
Elaboração do Termo de Referência
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada do Termo de Referência e estimativa de
custos, justificativa e enquadramento da contratação pretendida no
contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse
Envio do TR, Orçamento e AMI ao BIRD para Não Objeção
Análise e emissão da Não Objeção do BIRD (TR, Orçamento e AMI)
Solicitação de publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Recebimento das Manifestações de Interesse (MI’s)
Avaliação das MI’s e elaboração da Lista Curta
Envio da Ata de Avaliação da Lista Curta para Não Objeção do BIRD
Análise e emissão da Não Objeção do BIRD para a Lista Curta
Preparação do Edital (Port/Ing) - SDP
Envio do Edital – SDP para Não Objeção do BIRD
Análise e emissão de Não Objeção do BIRD para o Edital - SDP
Envio do Edital - SDP para ASJUR
Análise do Edital – SDP e emissão de parecer pela ASJUR
Solicitação de publicação da Lista Curta
Publicação da Lista Curta
Envio do Edital – SDP ao TCE para conhecimento
Envio do Edital – SDP para os componentes da Lista Curta
Recebimento de questionamentos pelos Licitantes
Conhecimento do Edital - SDP pelo TCE
Elaboração/Divulgação do Caderno de Perguntas e Respostas
(Port/Ing)
Recebimento dos Envelopes das Propostas Técnicas e Financeiras, e
abertura pública dos Envelopes das Propostas Técnicas (30 dias após
o envio da SDP)
Avaliação das Propostas Técnicas e elaboração do Relatório de
Avaliação
Envio do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas ao BIRD para
Não Objeção
Análise e emissão de Não Objeção do BIRD ao Relatório de Avaliação
Solicitação de Publicação da data de abertura das Propostas
Financeiras

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
BIRD
UGP
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP
BIRD
UGP
UGP
BIRD
UGP
ASJUR/UEP
UGP
Licitação/UEP
UGP
Licitação/UGP
Licitação
TCE
Licitação/UGP
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
BIRD
UGP/Licitação
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Publicação da data de abertura das Propostas Financeiras
Abertura pública dos Envelopes das Propostas Financeiras
Avaliação das Propostas Financeiras, avaliação final do processo de
seleção e elaboração do relatório
Negociação do contrato com a empresa de consultoria selecionada
Solicitação ao (BIRD de Não Objeção à negociação do contrato
Não objeção do BIRD para a negociação do contrato
Homologação do resultado final do processo de seleção e
adjudicação do contrato à empresa de consultoria selecionada
Publicação do resultado final do processo de seleção
Elaboração do Contrato
Convocação da empresa de consultoria selecionada para assinatura
do respectivo do Contrato
Assinatura do Contrato
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato
Envio de cópia do Contrato assinado ao BIRD
Início do Contrato

UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
BIRD
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/ASJUR
UGP
UEP
UGP
UGP
UEP
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Figura 8: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SMC Internacional – Prazos Otimizados
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D. Seleção de Menor Custo Nacional (SMC)
Revisão Prévia pelo BIRD
Prazo médio estimado = 6 a 7 meses
Tabela 24: Passo a passo para Seleção de Menor Custo Nacional (SMC)
ETAPAS
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34

PROCEDIMENTOS
Elaboração do Termo de Referência
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada do Termo de Referência e estimativa de
custos, justificativa e enquadramento da contratação pretendida no
contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse
Solicitação de publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Recebimento das Manifestações de Interesse (MI’s)
Avaliação das MI’s e elaboração da Lista Curta
Preparação do Edital - SDP
Envio do Edital - SDP para ASJUR
Análise do Edital – SDP e emissão de parecer pela ASJUR
Solicitação de publicação da Lista Curta
Publicação da Lista Curta
Envio do Edital – SDP ao TCE para conhecimento
Envio do Edital – SDP para os componentes da Lista Curta
Recebimento de questionamentos pelos Licitantes
Conhecimento do Edital - SDP pelo TCE
Elaboração/Divulgação do Caderno de Perguntas e Respostas
Recebimento dos Envelopes das Propostas Técnicas e Financeiras, e
abertura pública dos Envelopes das Propostas Técnicas (30 dias após
o envio da SDP)
Avaliação das Propostas Técnicas e elaboração do Relatório de
Avaliação
Solicitação de Publicação da data de abertura das Propostas
Financeiras
Publicação da data de abertura das Propostas Financeiras
Abertura pública dos Envelopes das Propostas Financeiras
Avaliação das Propostas Financeiras, avaliação final do processo de
seleção e elaboração do relatório
Negociação do contrato com a empresa de consultoria selecionada
Homologação do resultado final do processo de seleção e
adjudicação do contrato à empresa de consultoria selecionada
Publicação do resultado final do processo de seleção
Elaboração do Contrato
Convocação da empresa de consultoria selecionada para assinatura

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP
UGP
ASJUR/UEP
UGP
Licitação/UEP
UGP
Licitação/UGP
Licitação
TCE
Licitação/UGP
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/ASJUR
UGP
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35
36
37
38

do respectivo do Contrato
Assinatura do Contrato
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato
Envio de cópia do Contrato assinado ao BIRD
Início do Contrato

UEP
UGP
UGP
UEP
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Figura 9: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SMC Nacional – Prazos Otimizados
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E. Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Revisão Prévia pelo BIRD
Prazo Médio estimado = 7 a 8 meses
Tabela 25: Passo a passo para Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
ETAPAS
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PROCEDIMENTOS
Elaboração do Termo de Referência para os Serviços Consultoria a
serem contratados (Português/Inglês)
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada do Termo de Referência e estimativa de
custos, justificativa e enquadramento da contratação pretendida no
contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse
Envio do TR, Orçamento e AMI ao BIRD para Não Objeção
Emissão de Não Objeção pelo BIRD
Solicitação de publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Recebimento das Manifestações de Interesse (MI’s)
Avaliação das MI’s e elaboração da Lista Curta
Envio da Ata de Avaliação da Lista Curta para Não Objeção do BIRD
Análise e emissão da Não Objeção do BIRD para a Lista Curta
Preparação do Edital (Port/Ing) - SDP
Envio do Edital – SDP para Não Objeção do BIRD
Análise e emissão de Não Objeção do BIRD para o Edital - SDP
Envio do Edital - SDP para ASJUR
Análise do Edital – SDP e emissão de parecer pela ASJUR
Solicitação de publicação da Lista Curta
Publicação da Lista Curta
Envio do Edital – SDP ao TCE para conhecimento
Envio do Edital – SDP para os componentes da Lista Curta
Recebimento de questionamentos pelos Licitantes
Conhecimento do Edital - SDP pelo TCE
Elaboração/Divulgação do Caderno de Perguntas e Respostas
(Port/Ing)
Recebimento dos Envelopes das Propostas Técnicas e Financeiras, e
abertura pública dos Envelopes das Propostas Técnicas (30 dias após o
envio da SDP)
Avaliação das Propostas Técnicas e elaboração do Relatório de
Avaliação
Envio do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas ao BIRD para
Não Objeção
Análise e emissão de Não Objeção do BIRD ao Relatório de Avaliação

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
BIRD
UGP
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP
BIRD
UGP
UGP
BIRD
UGP
ASJUR/UEP
UGP
Licitação/UEP
UGP
Licitação/UGP
Licitação
TCE
Licitação/UGP
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
BIRD
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Solicitação de Publicação das Notas Técnicas e da data de abertura
das Propostas Financeiras
Publicação da data de abertura das Propostas Financeiras
Abertura pública dos Envelopes das Propostas Financeiras
Avaliação das Propostas Financeiras, e Elaboração do Relatório de
avaliação Combinada (Técnica e Preço)
Negociação do contrato com a empresa de consultoria selecionada
Solicitação ao (BIRD de Não Objeção à negociação do contrato
Não objeção do BIRD para a negociação do contrato
Homologação do resultado final do processo de seleção e adjudicação
do contrato à empresa de consultoria selecionada
Publicação do resultado final do processo de seleção
Elaboração do Contrato
Convocação da empresa de consultoria selecionada para assinatura
do respectivo do Contrato
Assinatura do Contrato
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato
Envio de cópia do Contrato assinado ao BIRD
Início do Contrato

UGP/Licitação
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
BIRD
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/ASJUR
UGP
UEP
UGP
UGP
UEP
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Figura 10: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SBQC – Prazos Otimizados
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F. Seleção Baseada na Qualidade do Consultor Nacional (SQC)
Revisão Posterior pelo BIRD
Prazo Médio estimado = 5 a 6 meses
Tabela 26: Passo a passo para Seleção Baseada na Qualidade do Consultor Nacional (SQC)
ETAPAS
1
2

PROCEDIMENTOS
Elaboração do Termo de Referência para os Serviços Consultoria a
serem contratados
Elaboração da estimativa de custos da contratação

RESP.
UEP
UEP

3

Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada do Termo de Referência e estimativa de
custos, justificativa e enquadramento da contratação pretendida no
contexto geral das ações do Projeto

UEP

4

Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO

UGP

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das ações
do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse
Solicitação de publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Recebimento das Manifestações de Interesse/Portfólios
Avaliação das MI’s, elaboração da Lista Curta e seleção da melhor
empresa qualificada
Solicitação de publicação da Lista Curta
Publicação da Lista Curta
Elaboração da Solicitação de Propostas (SDP)
Envio da SDP ao consultor melhor qualificado, 1º lugar da Lista Curta
Envio da SDP ao TCE para conhecimento
Conhecimento da SDP pelo TCE
Recebimento e abertura das Propostas Técnica e Financeira (30 dias
após o envio da SDP)
Avaliação da proposta Técnica e Financeira e elaboração do Relatório
de Avaliação
Envio de convite para negociação à empresa vencedora
Negociação do contrato
Homologação do resultado final do processo de seleção e adjudicação
do contrato à empresa de consultoria selecionada
Publicação do resultado final do processo de seleção
Elaboração do Contrato
Convocação da empresa de consultoria selecionada para assinatura do
Contrato/Assinatura do Contrato
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato
Envio de cópia do Contrato assinado ao BIRD
Início do Contrato

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
Licitação/UGP
Licitação/UGP
Licitação/UGP
Licitação/UGP
UGP
TCE
Licitação
Licitação
Licitação
Licitação/UGP
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/ASJUR
UGP
UGP
UGP
UEP
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Figura 11: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SQC – Prazos Otimizados
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G. Solicitação de Cotação Nacional (SDC)
Revisão Posterior pelo BIRD
Prazo Médio estimado = 3 a 4 meses
Tabela 27: Passo a passo para Solicitação de Cotação Nacional (SDC)
ETAPAS
1
2
3

4

5
6

7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROCEDIMENTOS
Elaboração da Especificação Técnica
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada da especificação Técnica e estimativa
de custos, justificativa e enquadramento da contratação
pretendida no contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua
adequação orçamentária e a existência de disponibilidade
financeira suficiente para custeá-la e indicação do Programa de
Trabalho
Elaboração do Edital
Envio do Edital para análise e parecer da ASJUR
Envio do Edital para fornecedores (mínimo de três)
Envio do Edital para conhecimento do TCE
Conhecimento do Edital pelo TCE
Recebimento das propostas
Análise das propostas elaboração do Relatório de Avaliação
Solicitação de publicação do resultado da licitação
Publicação do resultado de julgamento
Homologação da licitação
Elaboração do Contrato
Assinatura do Contrato
Início do Contrato

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
UGP/Licitação
UGP
TCE
Licitação
Licitação
Licitação/UGP
Licitação/UGP
Licitação/UGP
UGP/ASJUR
UEP
UGP/UEP
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Figura 12: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de uma SDC – Prazos Otimizados
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H. Pregão Eletrônico
Revisão Posterior pelo BIRD
Prazo Médio estimado = 3 meses
Tabela 28: Passo a passo para Pregão Eletrônico
ETAPAS
1
2
3

4

5
6

7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24

PROCEDIMENTOS
Elaboração da Especificação Técnica/TR (Serviços de Não
Consultoria)
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada da especificação Técnica e estimativa
de custos, justificativa e enquadramento da contratação
pretendida no contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua
adequação orçamentária e a existência de disponibilidade
financeira suficiente para custeá-la e indicação do Programa de
Trabalho
Elaboração do Edital
Envio do Edital para análise e parecer da ASJUR
Elaboração do Aviso de Licitação
Solicitação de publicação do Aviso de Licitação
Publicação do Aviso de Licitação
Envio do Edital para conhecimento do TCE
Conhecimento do Edital pelo TCE
Recebimento das propostas (10 dias após a publicação do Aviso)
Elaboração da Ata da sessão de abertura das propostas
Avaliação da proposta de menor preço, Especificações Técnicas,
exigências de habilitação e demais condições estabelecidas no
Edital
Solicitação de publicação do resultado da licitação
Publicação do resultado da Licitação
Homologação da licitação
Elaboração do Contrato
Assinatura do Contrato
Início do Contrato

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP/Licitação
UGP
TCE
Pregoeiro/Licitação
Licitação
Licitação
Licitação/UGP
Licitação/UGP
Licitação/UGP
UGP/ASJUR
UEP
UGP/UEP
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Figura 13: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de um Pregão Eletrônico – Prazos Otimizados
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I.

Seleção de Consultor Individual (CI)

Revisão Posterior pelo BIRD
Prazo Médio estimado = 3 meses
Tabela 29: Passo a passo para Consultor Individual (SCI)
ETAPAS
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26

PROCEDIMENTOS
Elaboração do Termo de Referência para os Serviços Consultoria a
serem contratados
Elaboração da estimativa de custos da contratação
Abertura do Processo Administrativo com a solicitação inicial da
contratação, acompanhada do Termo de Referência e estimativa de
custos, justificativa e enquadramento da contratação pretendida no
contexto geral das ações do Projeto
Análise do Controle Interno para verificação do enquadramento da
contratação pretendida no Plano de Aquisição, Cronograma de
Desembolso do Projeto e LDO
Autorização da abertura do processo de seleção, justificativa e
enquadramento da contratação pretendida no contexto geral das
ações do Projeto
Registro da dotação orçamentária que custeará a despesa
correspondente
Declaração do ordenador da despesa confirmando a sua adequação
orçamentária e a existência de disponibilidade financeira suficiente
para custeá-la e indicação do Programa de Trabalho
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse
Solicitação de publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Publicação do Aviso de Manifestação de Interesse
Recebimento das Manifestações de Interesse (MI’s)
Avaliação dos currículos dos consultores que manifestaram
interesse, mínimo de três, e a seleção do consultor com melhor
qualificação para a execução dos serviços requeridos
Comunicação ao Consultor escolhido para que apresente um Plano
de Trabalho e a Proposta Financeira para execução dos serviços
Recebimento do Plano de Trabalho e Proposta Financeira do
Consultor
Análise do Plano de Trabalho e Proposta Financeira do Consultor
Convocação do Consultor para negociação do Contrato
Reunião de negociação do Contrato
Elaboração dos Termos do Contrato
Envio do Contrato para análise e parecer da ASJUR
Homologação do resultado final do processo de seleção e
adjudicação do contrato ao consultor selecionado
Solicitação de Publicação do resultado final do processo de seleção
Publicação do resultado final do processo de seleção
Convocação do consultor selecionado para assinatura do Contrato
Assinatura do Contrato
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato
Publicação do Extrato do Contrato
Início do Contrato

RESP.
UEP
UEP
UEP

UGP

UGP/UEP
UEP/Financeiro
UEP
Financeiro
UGP
UGP
UGP/Licitação
Licitação
Licitação
Licitação/UGP
Consultor
Licitação/UEP
Licitação/UGP
Licitação/UGP/UEP
UGP
UGP/ASJUR
Licitação/UGP
Licitação/UGP
UGP
UEP
UGP
UGP
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Figura 14: Cronograma Ilustrativo do Passo a Passo de um SCI – Prazos Otimizados
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ANEXOS
ANEXO 1:
ANEXO 2: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte – SMOBI/BH e as
Unidades Executoras.
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