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Frente às incertezas e à complexidade da pandemia da covid-19, 
que completa dois anos e tem sido considerada a maior crise do 
século, a gestão pública tem se deparado com grandes desafios em 
vista dos severos impactos sociais, sanitários e econômicos dela 
decorrentes, que exigiram da gestão municipal uma capacidade 
célere e acertada de resposta para conter e mitigar os efeitos da 
doença e recuperar as atividades e a vida na cidade. 

Este Relatório de Prestação de Contas apresenta as principais 
realizações do executivo municipal do ano de 2021 e expressa, 
de modo inconteste, que a despeito do cenário desafiador, as 
estratégias adotadas à luz do diálogo e da intersetorialidade e, 
sobretudo, de medidas eficientes de controle fiscal, permitiram 
um conjunto muito expressivo de entregas que beneficiaram mi-
lhares de cidadãos belo-horizontinos. 

Além das ações diretamente vinculadas ao enfrentamento da  
covid-19, que serão apresentadas em capítulo especial, nesta in-
trodução destacamos a organização do processo de planejamento 
das ações e as principais realizações de cada área de resultado.

INTRODUÇÃO
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

As gestões 2017-2020 e 2021-2024 estabeleceram dois importan-
tes compromissos: governar para quem precisa e fazer funcionar 
os serviços com qualidade, tornando-se os pilares para o direciona-
mento das ações de governo. A partir desses compromissos, foram 
definidos os focos prioritários, norteando as diversas políticas pú-
blicas em direção ao atendimento direto e indireto às demandas da 
população belo-horizontina, com as seguintes diretrizes:

• Conter um conjunto de Programas coerente com o Plano de 
Governo, agrupados por Áreas de Resultados;

• Garantir conformidade ao Programa de Metas da Gestão, que de-
fine as Áreas de Resultado e as principais metas da Prefeitura de 
Belo Horizonte;

• Definir, dentro das Áreas de Resultado, os Projetos Estratégicos, 
a estrutura dos programas, ações, metas, prioridades e resulta-
dos esperados;

• Alocar recursos de forma coerente com as projeções de receita e 
despesas e compromissos de responsabilidade fiscal;

• Gerenciar com efetividade as ações e metas para controle da 
execução física e financeira, com monitoramento, solução de res-
trições, avaliação periódica de resultados e revisões.

A partir do Programa de Governo e do Plano de Metas da Gestão, 
foram definidas 10 Áreas de Resultado que agrupam os progra-
mas, projetos e ações municipais dos vários campos de atuação 
da Prefeitura (Figura 1). As Áreas de Resultado estão sob a égide 
das duas macro diretrizes da gestão: “governar para quem pre-
cisa”, que traduz o foco em atender a população mais vulnerável 
enquanto público prioritário das políticas públicas municipais; e 
“fazer funcionar com qualidade”, que traduz a visão de que é prio-
ritário prestar serviços de qualidade à população, buscando am-
pliar a eficiência e a eficácia da gestão pública municipal.
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Figura 1: Mapa Estratégico da Gestão
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As Áreas de Resultado, e os respectivos projetos, estão vincula-
das aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, a agen-
da global estabelecida pelas Nações Unidas, que preconiza a in-
tegração das dimensões econômica, social e ambiental, por meio 
de 17 Objetivos de Desenvolvimento (Figura 2). O compromisso 
de Belo Horizonte com a localização das metas globais de desen-
volvimento foi ratificado por meio do Decreto nº 17.135/2019, que 
estabeleceu a Agenda ODS como referência para o planejamento 
de médio e longo prazo das políticas públicas municipais.

Dentre todas as atividades de governo, alguns projetos e ações 
de maior relevância para o aprimoramento das políticas públicas 
municipais demandam maior atenção no seu acompanhamento. 
Inovações, novos serviços ou melhoria significativa da qualidade 
dos serviços existentes, para serem bem-sucedidos, exigem uma 
atenção especial, dedicação e apoio de patrocinadores dentro da 
PBH, prioridade orçamentária e monitoramento intensivo da exe-
cução. Os obstáculos na implementação precisam ser identifica-
dos com antecedência e medidas corretivas precisam ser ado-
tadas. Estes são os princípios que orientam a estruturação dos 
projetos estratégicos e transformadores da Gestão 2021-2024.

Os 49 projetos estratégicos definidos para a gestão 2021-2024 
são agrupados nas Áreas de Resultado, conforme apresentado na 
Figura 3, e para cada um deles é indicado um gerente e defini-
das metas para o monitoramento intensivo. As responsabilidades 
quanto à execução das ações planejadas e os resultados espera-
dos, inclusive das ações intersetoriais, são formalizados por meio 
do Contrato de Metas e Desempenho, assinado pelos dirigentes 
máximos dos órgãos responsáveis pelos projetos estratégicos e 
pactuados com o Prefeito, instrumento este que foi incorporado 
à prática de governança municipal através da Lei n° 11.065/2017. 
Uma vez estabelecidas e contratualizadas, o monitoramento das 
metas é realizado de modo sistemático, tornando a contratuali-
zação um mecanismo imprescindível para o alcance das metas 
estipuladas pela gestão.
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Figura 2: Relacionamento entre Áreas de Resultados e os Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável (ODS)
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As ações prioritárias agrupadas nos Projetos Estratégicos for-
mam um núcleo em torno do qual as demais ações da PBH foram 
estruturadas de forma complementar. Esse conjunto de ações, de-
vidamente alinhadas às diretrizes e prioridades da gestão, mate-
rializa-se no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para 
o quadriênio 2018-2021, elaborado em 2017, e no novo PPAG para 
o quadriênio 2022-2025, elaborado em 2021.

Todo esse esforço de planejamento e pactuação de resultados de 
cada uma das áreas da administração, somado a um rigoroso con-
trole fiscal dos gastos, resultam em um conjunto de realizações im-
portantes entregues aos cidadãos de Belo Horizonte. Apresentamos 
a seguir os principais resultados alcançados em 2021, que expres-
sam a realização de parte dos compromissos assumidos com a qua-
lidade de vida e o bem-estar de todos os cidadãos belo-horizontinos.

Figura 3: Relação de Projetos Estratégicos da Gestão 2021 - 2024

¹MAN – possui inter-relação com os Projetos Estratégicos de números  6, 9, 22, 42, 44, 47     ²BHCI – possui inter-relação com os Projetos Estratégicos de números 3, 8, 11, 15, 16, 17, 38, 41, 45, 46, 49

EDUCAÇÃO
26.     Ampliação do Programa APPIA - Um Olhar para a Infância
27.     Implantação do Programa APPIA - Horizontes da Adolescência
28.     Promoção de Polí�cas de Educação Inclusiva
29.     Implantação do Programa APPIA - Consolidando Projetos de Vida
30.     Melhoria da Convivência e da Segurança no Ambiente Escolar 
31.     Educação Integral, Cidadã e de Qualidade Social
32.     Desenvolvimento Profissional e Formação Con�nuada dos Profissionais 

da Educação

CULTURA
33.     Circuito municipal de cultura
34.     Fortalecimento da cultura e do turismo na Pampulha
35.     Belo Horizonte Film Comission

40.     Modernização da transparência, automação dos processos de  auditoria e 
fomento ao controle social

41.     Aprimoramento do relacionamento entre cidadão e Prefeitura
42.     Modernização e automação de processos internos da PBH 
43.     Gestão estratégica de pessoas e valorização do servidor e do segurado
44.     Modernização dos processos de gestão da receita tributária

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

MOBILIDADE URBANA

PROTEÇÃO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E ESPORTES

15. Qualidade do Transporte Cole�vo: Um Direito de Todos 
16. BH Inclusiva, Segura e Cidadã 
17. Mobilidade: Modernização tecnológica 
18. Implantação e Melhoria de infraestrutura de mobilidade urbana

HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AMBIENTE URBANO 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

SAÚDE

SEGURANÇA
1. Policiamento em áreas prioritárias e em unidades de atendimento à população
2. Prevenção da violência em áreas de vulnerabilidade social
3. COP-BH: Gestão integrada e inteligente de problemas públicos de Belo Horizonte

4. Ampliação do acesso e qualificação do cuidado e gestão em saúde
5. Fortalecimento da atenção primária em saúde
6. Aumento da eficiência operacional das ações de prevenção, controle de 

doenças e redução do risco sanitário 
7. Tecnologia e informação para conectar e facilitar o uso dos serviços de saúde 

pelo cidadão e trabalhadores

8. Ampliação e qualificação do serviço de limpeza urbana
9. Modernização do licenciamento ambiental
10. Meio Ambiente em números
11. BH Cidade Sustentável
12. Gestão de Águas Urbanas: Gestão Ambiental
13. Melhoria da infraestrutura e equipamentos das unidades administradas pela 

FPMZB, com ênfase na acessibilidade e videomonitoramento
14. Melhoria das condições ambientais das unidades administradas pela FPMZB, 

com ênfase em educação ambiental, conservação da biodiversidade e 
soluções baseadas na natureza

36.     SUAS BH Protege
37.     Fortalecimento de polí�cas públicas de direitos de cidadania
38.     Fortalecimento da polí�ca de segurança alimentar e da agroecologia
39.     Democra�zação do esporte e do lazer

45.     Belo Horizonte Surpreendente
46.     Atração de inves�mentos e fomento ao setor da tecnologia da informação
47.     Fomento ao empreendedorismo, à economia cria�va e solidária
48.     Qualificação, profissionalização e emprego 
49.     Relações internacionais de Belo Horizonte

Melhoria do Ambiente de Negócios – MAN¹
Belo Horizonte Cidade Inteligente – BHCI²

ATENDIMENTO AO CIDADÃO E MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

19. Regularização fundiária e urbanização em áreas de interesse social
20. Gestão e redução do risco geológico em assentamentos de interesse social
21. Provisão habitacional no município
22. Simplificar, democra�zar e modernizar a legislação urbanís�ca e os serviços  

de licenciamento urbano
23. Regularização urbanís�ca de assentamentos informais de interesse social
24. Melhoria do Ambiente Urbano
25. BH Cidade de Todos

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2021
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2021

O município contou com o crescimento de 11,67% das receitas arrecada-
das em 2021, na comparação com 2020, com destaque para a arrecada-
ção de, aproximadamente, R$ 184 milhões extraordinários, decorrente do 
programa Reativa BH. Pelo lado da despesa, a variação foi de 10,64% em 
relação a 2020, destaca-se o aumento de 13,36% do custeio (outras des-
pesas correntes), com impacto das ações relativas ao enfrentamento da 
covid-19. O resultado foi um superávit orçamentário de R$ 63,7 milhões, 
descontadas as receitas extraordinárias do programa Reativa BH, além 
do superávit do Fundo Capitalizado de Previdência do município, no valor 
de R$ 316,6 milhões. O Índice de endividamento foi de 9,91% da Receita 
Corrente Líquida-RCL, sendo o limite máximo permitido por lei de 120% 
(2º melhor índice entre as capitais com mais de dois milhões de habitan-
tes). Considerando os índices Constitucionais, no Ensino Público municipal 
foram aplicados 25,12% da receita de impostos e transferências de origem 
tributária, sendo a exigência constitucional de 25%; na Saúde foram apli-
cados 22,35% da receita de impostos e transferências de origem tributá-
ria, 7,35 pontos percentuais acima da exigência constitucional de 15%.

No campo da Saúde, no ano de 2021 foram concluídas as obras de 
construção ou reconstrução de novas sedes de 27 Centros de Saúde, 
por meio da Parceria Público-Privada - PPP da Atenção Primária, e fo-
ram executadas obras de reforma em 6 Centros de Saúde com recur-
sos viabilizados por emendas parlamentares. Também vale destacar 
a implementação de nova sede para o Centro de Referência em Saúde 
Mental - Álcool e Outras Drogas em Venda Nova. A rede de atenção à 
saúde realizou 4.318.034 atendimentos na atenção primária, 246.899 
internações na Rede Hospitalar do SUS-BH, além de 22.299 cirurgias 
eletivas hospitalares. O município conta com 595 Equipes de Saúde da 
Família, com mais 3 novas equipes em 2021, registrando cobertura da 
atenção básica de 100% e cobertura pelas equipes da Estratégia de 
Saúde da Família de 81% da população. 

No que se refere ao combate às endemias, foram realizadas mais de 
4 milhões de visitas pelos Agentes de Combate a Endemias para vi-
gilância entomológica e controle do Aedes Aegypti, e houve, ainda, a 
ampliação do projeto Wolbachia para combate às arboviroses em to-
das as regionais do município e implantado agendamento on-line para 
cirurgia de castração animal. 
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Novas tecnologias foram utilizadas para potencializar as ações e facili-
tar o uso dos serviços, como a continuação da implantação da Solução 
Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação (SIGRAH), 
que garantirá a disponibilização das informações do cidadão-paciente 
(prontuário eletrônico único) em todos os pontos da rede assistencial do 
SUS-BH. Destaca-se ainda a instalação de 1.322 câmeras para registro 
de imagens em tempo real, com monitoramento das unidades de saúde 
pelo Centro de Operações Integradas de Belo Horizonte, o COP-BH.

Na área da Educação, em 2021 foram credenciadas 9 creches, am-
pliando para 220 o total de instituições parceiras e realizados inves-
timentos de mais de R$ 60 milhões em obras de manutenção e rea-
dequação dos espaços de todas as unidades da Rede Municipal de 
Ensino; o Cadastro Escolar atendeu mais de 90% das demandas, 
sendo que na faixa etária de 3 a 5 anos o atendimento foi de 100%, 
com mais de 10 mil crianças atendidas e de 0 a 2 anos o atendimen-
to foi de 82%, representando 10.612 crianças atendidas de um total 
de 12.899, atendendo-se toda a demanda por vagas para crianças de  
2 anos de idade. Quanto às vagas para Atendimento da Educação Espe-
cial (AEE), foram criadas 441 vagas, totalizando 2.184 vagas de AEE dis-
ponibilizadas em 2021. A Rede Municipal de Educação atendeu um total 
de 196.669 alunos (rede própria e parceira), sendo 80.807 alunos ma-
triculados na Educação Infantil (rede própria e parceira), 104.170 alunos 
no Ensino Fundamental e 11.339 alunos na EJA-Educação de Jovens e 
Adultos, a Rede conta com 321 unidades próprias (176 EM e 145 EMEI) e 
220 unidades parceiras, e a oferta de vagas em tempo integral atingiu 
33,6 mil alunos na Educação Infantil (41,6%).

Na área da Assistência Social, o Centro POP Leste teve atendimento 
ampliado de 600 para cerca de 900 pessoas por mês. Também foram 
disponibilizadas 600 vagas em Acolhimento Institucional (Casa de Pas-
sagem para Adulto) e 648 vagas em Abrigo para Crianças e Adolescen-
tes; destaca-se também a implantação do CREAS Oeste em sede própria. 
Na política de Segurança Alimentar e Agroecologia, foram implantados  
5 novos sistemas agroecológicos em áreas públicas de 4 regionais, desti-
nadas a hortas comunitárias, agroflorestas e sistemas de compostagem. 
Foi feita a revitalização e reforma do Centro de Referência em Segurança 
Alimentar e Nutricional - Mercado Popular da Lagoinha, com implantação 
de uma unidade produtiva coletiva comunitária do Projeto Elas Cultivam a 
Lagoinha. No que se refere ao fornecimento de refeições, foram servidas 
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15,2 milhões de refeições nas Unidades Educacionais; 6,1 milhões de re-
feições nas Unidades de Acolhimento Institucional e 2,1 milhões de refei-
ções nos Restaurantes e Refeitórios Populares. Merece, ainda, destaque 
a criação do Programa de Difusão da Libras (PDL), com oferta de capaci-
tação para agentes públicos, para promoção de serviços municipais mais 
acessíveis a pessoas com deficiência.

No campo dos Esportes e Lazer, no ano de 2021 houve a concessão de 
3 novos campos de futebol, com obras iniciadas, totalizando 7 campos 
de várzea com investimentos privados em 4 regionais. Destacam-se a 
retomada do Programa BH é da Gente, com 21 edições realizadas no 
ano e o Esporte e Lazer em Casa que disponibilizou 85 novas vídeo au-
las com atividades físicas e de lazer, totalizando 122 videoaulas que 
somaram mais de 61 mil acessos.

A Segurança Pública contou com importantes medidas relacionadas à 
qualificação dos profissionais, ações de prevenção, de monitoramento 
e de requalificação de ambientes, somente em 2021, foram realizados 
mais de 90 mil patrulhamentos preventivos nos principais equipamen-
tos de serviços comunitários do município (Centros de saúde, Escolas, 
Parques e Upas). O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 
- COP BH teve acesso a imagens de mais de 3.000 câmeras da cidade; 
em 2021 atendeu mais de 12 mil ocorrências e participou de mais de 
1.200 operações integradas. No âmbito das ações de prevenção da vio-
lência, foram publicados dois Editais de Chamamento Público para rea-
lização de ações de prevenção social à criminalidade e às violências em 
territórios de maior vulnerabilidade juvenil de Belo Horizonte, um no 
valor de  R$ 250 mil, com recursos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FMDCA) para ações na regional Leste, e outro no valor de  
R$ 336,8 mil para ações na regional Barreiro.

Na área da Cultura, merece destaque o Edital da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura (LMIC) em 2021 que contou com R$ 25,9 mi-
lhões (R$ 11,9 milhões em editais do Fundo Municipal de Cultura e  
R$ 14 milhões em editais do Incentivo Fiscal) e 259 propostas selecio-
nadas nos editais Fundo Multilinguagens 2021, BH nas Telas 2021, Des-
centra 2021 e Zona Cultural Praça da Estação 2021; o Circuito Munici-
pal de Cultura realizou 340 ações, com 241.181 visualizações on-line e 
5.542 em público presencial. A Escola Livre de Artes – Arena da Cultura 
promoveu 326 ações, e por meio da Escola Expandida foram oferta-
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das 5.940 vagas em 212 oficinas. Em relação aos grandes eventos, a 
cidade recebeu a Virada Cultural (outubro) com 329 atrações e mais de  
200 horas de programação transmitidas on-line, alcançando 119.368 
atendimentos; a 11ª Edição do Festival de Arte Negra - FAN BH (dezem-
bro), com 40 atrações híbridas, alcançando 5.810 atendimentos pre-
senciais e 941 atendimentos virtuais, e a 4ª Edição do Festival Literário 
Internacional de Belo Horizonte –  FLI BH (agosto), com 201 atividades 
virtuais e 19.333 atendimentos.

No Desenvolvimento Econômico, as ações municipais tiveram desta-
que internacional: o Banco Mundial apontou a cidade de Belo Horizon-
te como uma das melhores capitais para empreender, tendo a capital 
recebido destaque no estudo Doing Business Subnacional Brasil 2021. 
No ranking geral, Belo Horizonte alcançou o 1º lugar no quesito tem-
po para se abrir uma empresa e 2º lugar entre todas as capitais bra-
sileiras e o Distrito Federal no indicador facilidade para se fazer ne-
gócios. Foram ofertadas 694 vagas do curso de Programação WEB 
para o público feminino e 6.674 vagas em cursos de TICs presenciais 
e à distância para a população em áreas de vulnerabilidade social.  
A capital ofertou 3.000 vagas no curso gratuito de Empreendedorismo 
Digital, para o público de feirantes, comerciantes e empreendedores da 
economia solidária. A Sala do Empreendedor ofertou atendimento para 
5.030 pessoas, totalizando 16.138 serviços solicitados, sendo formaliza-
dos 140 novos empreendedores. Destaca-se, ainda, a realização do Ha-
ckathon da Economia Criativa, premiando os três melhores projetos nas 
áreas de Artesanato, Gastronomia e Design.

No campo do Turismo, 123 eventos receberam apoio pelo edital  
4 estações, sendo publicados 2 editais no valor de R$ 4,3 milhões. 
Foi implementado o programa de capacitação voltado para a cadeia 
produtiva do Carnaval e foram capacitados 470 agentes e prestadores 
de serviços, especialmente policiais militares; para promover o deba-
te sobre temas de interesse da cidade, foi realizada a 1ª Temporada  
Internacional da Gastronomia de Belo Horizonte e a 4ª Edição do Semi-
nário de Cidades e Destinos Turísticos Inteligentes (on-line). 

No campo da Mobilidade Urbana, destaca-se a conclusão de duas 
importantes obras: o Boulevard Arrudas III, obra de urbaniza-
ção, Meta 3 (Trecho da rua 21 de Abril até a rua Rio de Janeiro), e a  
Via 710, trecho empreendedores (próximo à Av. Cristiano Machado). 
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Foram finalizados 58 km de projetos de faixas exclusivas/preferen-
ciais para viabilizar intervenções para priorização do transporte cole-
tivo e implantados 54 novos abrigos em pontos de ônibus, totalizando  
2.918 abrigos instalados na cidade; foram ainda projetados 23 km de ci-
clovias em 2021 (com previsão de implantação de 18 km em 2022), im-
plantados 2,1 km de ciclovias e iniciada a reforma de 7 km da ciclovia da 
Pampulha. Nas ações de segurança no trânsito, foram implantadas tra-
vessias seguras na porta de 20 escolas por meio de tratamentos e me-
lhorias de sinalização; além disso, implantou-se quatro Zonas 30 (áreas 
replanejadas para limite de velocidade de veículos de 30km/h). Também 
foi realizado um projeto piloto em Belo Horizonte com um ônibus elétrico 
da fabricante BYD, durante o período de 12/11/21 a 09/12/21.

Destacam-se como relevantes ações de Sustentabilidade Ambiental em 
2021, as obras do Córrego do Nado (Córregos Lareira e Marimbondo), 
com a construção de duas bacias de concreto armado no Córrego Lareira 
para reter água e controlar a vazão, e várias intervenções no Córrego 
Marimbondo, com destaque para a construção subterrânea de um mini 
túnel na rua José Maria Botelho (concluídas em janeiro de 2022) e a obra 
do Córrego Vilarinho e Nado, com a conclusão das obras do reservató-
rio de confluência e 12% das obras dos reservatórios profundos Nado 
1 e Vilarinho. Teve continuidade a recuperação ambiental da Bacia do  
Bonsucesso, com a obra do trecho V concluída, entre a Rua Dr. Cristiano 
Resende e o Anel Rodoviário. A obra da Bacia de Detenção do Bairro das 
Indústrias também foi concluída com a regularização do leito natural com 
tratamento de fundo de vale.

Outras ações merecem destaque como a implantação e operaciona-
lização do primeiro Hospital Público Veterinário Belo Horizonte para 
tutores de baixa renda e o plantio de 20.127 árvores em logradouros 
públicos e áreas verdes do município. Foi elaborado o 5º Inventário de 
Gases Efeito Estufa de Belo Horizonte, além da implantação do pro-
cesso de licenciamento ambiental 100% eletrônico no BH Digital, mo-
dernizando o procedimento e trazendo mais praticidade aos pequenos 
e médios empreendedores. Merece também destaque a implantação 
do Jardim de Chuva no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, em 
parceria com o ICLEI, por meio do Projeto INTERACT-BIO. Foram, ain-
da, destinados R$ 650 mil do Fundo Municipal de Defesa Ambiental 
para construção da sede do Centro Municipal de Agroecologia e Edu-
cação Ambiental – CEMAR, no bairro Estoril. 
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Na área de Limpeza Urbana, destacam-se a ampliação para 48 o nú-
mero de bairros atendidos com coleta seletiva porta a porta, com a in-
clusão de 3 novos bairros em 2021 (Lourdes, Santo Agostinho e Barro 
Preto); a reforma e adequação de 4 URPVs; a ampliação do horário de 
funcionamento das URPVs e abertura nos finais de semana, além da 
redução de 75 pontos de deposição clandestina. 

Os resultados obtidos na área de Habitação e Infraestrutura foram 
positivos para o ano de 2021: foram concluídas 84 Unidades Habita-
cionais para reassentamento de famílias e 428 Unidades Habitacio-
nais concluídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, além 
de 376 famílias beneficiadas com títulos de propriedade de moradias 
dos Conjuntos Habitacionais. Para solucionar situações de risco ge-
ológico em Assentamentos de Interesse Social, foram eliminadas  
153 situações de risco em vilas e favelas; realizadas 93 obras de 
tratamento e recuperação de situações de risco e manutenção e  
1.876 vistorias de identificação de nível de risco geológico. A cida-
de recebeu investimentos de 188,3 milhões em obras em 2021, com 
destaques para a conclusão das obras na Vila Viva Cemig e Vila Viva 
Aglomerado da Serra, com urbanização de ruas e praças, contenção 
e tratamento de encostas, áreas de lazer e convivência. Foram 41 em-
preendimentos do Orçamento Participativo concluídos em 2021, al-
cançando, ao final de 2021, 72% do passivo recebido em janeiro/2017 
(450 empreendimentos aprovados) concluído ou em andamento.

Dentre as ações de Regulação e Ambiente Urbano, destacam-se a pu-
blicação de 3 editais de feiras regionais de artesanato, comidas e bebi-
das típicas, oferecendo 392 vagas (Avenida Silva Lobo, Praça da Febem 
e Avenida Marselhesa); a identificação de 231 logradouros com nume-
ração ordenada pelo Projeto Endereço Cidadão e a realização de 14.400 
vistorias em lotes ou terrenos não edificados.

A fim de qualificar e melhorar o Atendimento ao Cidadão, a Prefeitura 
disponibilizou no Portal de Serviços (serviços.pbh.gov.br) informações 
sobre 1.170 serviços municipais; atingindo 649 serviços totalmente digi-
tais com a disponibilização de mais 180 serviços digitais em 2021, dispen-
sando a necessidade de comparecimento a balcões presenciais, apre-
sentação de documentos físicos ou esperas em filas, além de oferecer 
109 serviços pelo PBH APP para acesso facilitado via Login Único Gov.Br. 

https://servicos.pbh.gov.br/
http://Gov.Br
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A ampliação dos serviços digitais fica a cargo do Programa BH Digital 
que, iniciado em junho de 2019, tem o objetivo de avançar nos processos 
de simplificação, desburocratização e transformação digital do servi-
ço público municipal. Em 2021, foram 112 processos de negócio imple-
mentados, resultando em 180 serviços disponibilizados na plataforma. 
A página do empreendedor no Portal da PBH foi remodelada, trazendo 
novos conteúdos e a reformulação dos já existentes (prefeitura.pbh.gov.
br/empreendedor) e foi criado o Serviço “Simplifique – Sugestões de 
Simplificação de Serviços e Procedimentos”, um canal específico via 
Ouvidoria para sugestão de medidas de simplificação de procedimentos 
e serviços públicos da PBH.

Nas ações de inclusão digital, foram instalados 20 novos pontos de 
hotspot em vilas e favelas, totalizando, em 2021, 96 vilas alcançadas 
com serviço de acesso à internet via wi-fi gratuito; vale destacar que 
a Vila Universo (regional Venda Nova) é a primeira com cobertura 
completa de sinal wi-fi, atendendo maior extensão do que o ponto de 
acesso hotspot.

Neste momento em que os municípios enfrentam tantos desafios sa-
nitários, sociais, econômicos e financeiros, a entrega de mais um re-
latório de prestação de contas, com o detalhamento de um conjunto 
robusto de realizações, nos deixa cientes do cumprimento integral de 
nossa tarefa na gestão pública municipal. O equilíbrio das contas pú-
blicas tem sido, desde o início da gestão em 2017, uma premissa para 
gestão orçamentária e financeira da PBH, mediante rígido controle 
do aumento de despesas, sempre compatibilizado com a ampliação 
das receitas para o seu financiamento, além de uma busca constante 
por ampliação das fontes de recursos para a implantação de novos 
projetos. Estamos seguros que tal compromisso assegurou os passos 
necessários para tornar Belo Horizonte uma cidade onde os princí-
pios do desenvolvimento econômico, ambiental e social possam estar 
garantidos a todos os seus cidadãos e cidadãs.

prefeitura.pbh.gov.br/empreendedor
prefeitura.pbh.gov.br/empreendedor
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CECOVID - Centro Especializado em Coronavírus - COVID-19 
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AÇÕES DA PBH NO  
COMBATE À PANDEMIA  

DA COVID-19

Assim como no primeiro ano da pande-
mia da covid-19, o ano de 2021 trouxe 
também um conjunto de desafios para o 
poder público, tendo em vista o necessá-
rio prolongamento das medidas de pro-
teção contra a doença, a manutenção do 
trabalho remoto de boa parte das equi-
pes, a gestão e reorganização do con-
junto dos serviços públicos ofertados 
presencialmente, assim como a dispo-
nibilização e/ou ampliação da prestação 
dos serviços públicos por meio digital.

A celeridade das medidas adotadas no 
município a partir do diálogo com espe-
cialistas e gestores, a ampliação e o mo-

nitoramento sistemático dos serviços, 
aliados à garantia de recursos humanos, 
financeiros e de equipamentos necessá-
rios para o funcionamento desses ser-
viços, possibilitaram um desempenho 
muito positivo da cidade. Como resulta-
do, Belo Horizonte mereceu destaque em 
um conjunto de estudos produzidos por 
governos e instituições acadêmicas para 
avaliar o desempenho das cidades em 
relação ao enfrentamento da covid-19. 
Em estudo comparativo, a  Imperial Col-
lege London, universidade inglesa de 
referência nos estudos sobre a covid-19, 
analisou  o controle da pandemia em 14 
capitais brasileiras e demonstrou que 
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fatores como os investimentos nos re-
cursos de saúde, otimização da atenção 
à saúde e a preparação adequada para o 
enfrentamento à pandemia foram essen-
ciais para o desempenho de Belo Hori-
zonte no enfrentamento à doença, sendo 
considerada a melhor entre 14 capitais 
do Brasil nos indicadores de mortalida-
de pela doença. O estudo, considerando 
internações registradas até 26 de julho 
de 2021, indica que se o desempenho ob-
tido pela capital na gestão da pandemia 
fosse extrapolado para todo o país, cerca 
de 328 mil mortes teriam sido evitadas.1 

O rigoroso controle fiscal somado ao es-
tabelecimento das prioridades para su-
peração da crise sanitária, permitiram 
direcionar recursos financeiros para as 
ações de saúde de redução dos impactos 
sociais. No enfrentamento da covid-19, 
destacam-se as despesas extraordiná-
rias nos anos de 2020 e 2021 com as fun-
ções de governo: 

• Saúde: R$ 1,25 bilhão, para ampliação 
de leitos, vacinação, ampliação de equi-
pes, dentre outras ações;

• Assistência Social: R$ 600 milhões, 
para o fornecimento de cestas básicas 
para famílias vulneráveis e de estudan-
tes da Rede Municipal de Educação; kits 
higiene; acolhimento população de rua; 
auxílio financeiro emergencial (Progra-
ma Auxílio BH), dentre outras ações. 

1  Mais informações em: prefeitura.pbh.gov.br/noticias/desempenho-de-
-belo-horizonte-na-pandemia-e-destaque-em-estudo-internacional

Neste capítulo, será apresentado o con-
junto de ações promovidas pela gestão 
municipal para o enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus.

O primeiro caso de covid-19 em Belo Ho-
rizonte foi confirmado em 16 de março de 
2020 e, no dia seguinte, foi considerada a 
transmissão comunitária do novo corona-
vírus no município. Na área da Saúde, in-
vestimentos nos serviços e equipamentos, 
otimização da atenção à saúde e da vigi-
lância em saúde e a preparação adequada 
para fazer frente à pandemia foram es-
senciais para o desempenho de Belo Hori-
zonte no enfrentamento à doença.

No início de 2020, antes de o Brasil regis-
trar o primeiro caso, a Prefeitura de Belo 
Horizonte, por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, deu início às medidas para 
o enfrentamento à doença. O município 
realizou diversas ações de organização 
e ampliação da assistência prestada aos 
cidadãos, bem como de vigilância da pan-
demia, a fim de garantir os melhores re-
sultados em termos de controle da circu-
lação viral e, nos casos em que houvesse 
o adoecimento, da assistência adequada 
e em tempo oportuno.

Como exemplos de ações realizadas, ci-
tam-se a definição e o monitoramento 
sistemático de indicadores e da evolução 
da pandemia, capacitação das equipes 
de saúde, uma agenda de planejamen-
to conjunto com os 24 hospitais da rede 
SUS para oferta de leitos exclusivos a pa-
cientes com covid-19, a abertura de qua-

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/desempenho-de-belo-horizonte-na-pandemia-e-destaque-em-estudo-internacional
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/desempenho-de-belo-horizonte-na-pandemia-e-destaque-em-estudo-internacional
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Leitos no CECOVID

tro Centros Especializados em covid-19 
para atendimento e referenciamento dos 
pacientes com suspeita da doença, a ade-
quação dos processos de trabalho nas 
estruturas e serviços da rede SUS-BH, 
a oferta de teleconsulta para covid-19, a 
implantação do laboratório municipal de 
biologia molecular para realização de 
exame RT-PCR em tempo real, a prioriza-
ção das atividades da vigilância sanitária 
na orientação e indução para a implanta-
ção de medidas não farmacológicas no 
setor regulado e a investigação oportuna 
de casos suspeitos e seus contatos, por 
meio do Centro de Informações Estratégi-
cas de Vigilância em Saúde – CIEVS.

Os números de atendimentos realizados 
durante a pandemia pela rede SUS-BH são 
expressivos:

• 1,09 milhão de atendimentos na rede 
SUS-BH;

• 52,6 mil atendimentos pelo SAMU;

• 105 mil atendimentos nos quatro Cen-
tros Especializados em Coronavírus;

• 42,5 mil agendamentos para consulta 
on-line;

• 1,9 milhão de testes rápidos e RT-PCR;

• 4.249 contratações de profissionais 
de saúde.

A parceria da Prefeitura com os hospitais 
da rede SUS-BH contribuiu no mapea-
mento da estrutura existente, da possi-

bilidade de oferta imediata de leitos es-
pecíficos para a covid-19, considerando 
a segurança assistencial que o manejo 
destes doentes demanda – e a capacidade 
de expansão, bem como considerando a 
abertura de leitos novos, possíveis obras, 
equipamentos e recursos humanos.

Em maio de 2021, Belo Horizonte atingiu 
o maior número de leitos exclusivos para 
assistência a pacientes com covid-19 na 
Rede SUS-BH: 579 leitos de UTI e 1.260 de 
enfermaria. Devido à tendência de queda 
nas taxas de ocupação apresentada, so-
mado ao retorno gradual das cirurgias 
eletivas, foi feita a diminuição gradativa 
de leitos específicos para a doença, sem-
pre mantendo a segurança da população.
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Além desses desafios, o ano de 2021 re-
presentou o ano da priorização da vaci-
nação contra a covid-19. A partir de janei-
ro, quando a vacina foi disponibilizada, a 
capital estruturou uma metodologia de 
monitoramento e um esquema logístico e 
de aplicação de doses em conformidade 
com as normas do Ministério da Saúde 
e da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais. O município viabilizou con-
dições adequadas para o armazenamen-
to de vacinas que exigem temperaturas 
diferentes da maioria das vacinas (ultra 
freezers) e, na grande maioria das situ-
ações, em 48 horas após o recebimento 
dos lotes destinados ao município, a va-
cinação já estava sendo iniciada nos Cen-
tros de Saúde e demais postos de vaci-
nação. Várias foram as alternativas para 
propiciar o melhor acesso da população 
aos pontos de vacinação: drive-thru, vaci-
nação em domicílio, vacinação no interior 
de shoppings centers, vacinações em uni-
versidades etc.

Até 31 de dezembro de 2021, Belo Hori-
zonte apresentava os seguintes números 
para a vacinação contra a covid-19:

• 61.023 vacinas em dose única aplicadas;

• 2.148.491 primeiras doses de vacina 
aplicadas, alcançando 100,5% do públi-
co-alvo (residentes de Belo Horizonte 
com 12 anos ou mais);

• 1.983.922 segundas doses de vacina apli-
cadas, alcançando 93% do público-alvo;

• 533.145 doses de reforço ou adicional 

de vacina aplicadas, alcançando 21,1% 
do público-alvo.

Resta destacar que o ano de 2022 será 
de grande desafio para a continuidade 
da campanha de vacinação, mas também 
de esperança pela retomada de uma re-
alidade menos preocupante. As vacinas 
têm demonstrado grande eficácia no 
controle do aparecimento de casos gra-
ves, mesmo com o surgimento de novas 
variantes do vírus.

No que se refere ao planejamento e moni-
toramento das ações para enfrentamento 
da covid-19, foram definidos e atualizados 
diariamente indicadores epidemiológicos 
e assistenciais para a tomada de decisão. 
Na busca de novas metodologias, identi-
ficou-se o estado da arte nos estudos de 
monitoramento epidemiológico, resultan-
do na adoção, pela PBH, da metodologia 
de estimação da taxa de transmissão (Rt) 
criada pelo Imperial College de Londres, 
antes desta se tornar uma recomenda-
ção internacional dada pela Organização 
Mundial de Saúde.

A taxa de transmissão da covid-19 (Rt), 
em conjunto com as taxas de ocupação 
de leitos de UTI e enfermaria dedicados 
exclusivamente ao tratamento da do-
ença, compôs o painel de indicadores 
conhecido como “termômetro”, incorpo-
rado ao Boletim Epidemiológico e Assis-
tencial (Figura 1). Atualizado diariamente 
e em conjunto com os demais indicado-
res do Boletim, o termômetro orientou 
o processo de tomada de decisão sobre 
as medidas necessárias de controle da 
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pandemia do município pelo Comitê de 
Enfrentamento à Epidemia da covid-19, 
e tornou-se um importante instrumento 
de comunicação com a sociedade, ga-
nhando destaque e divulgação na mídia 
do município.

Para assegurar o atendimento social 
ampliado a todos os grupos, a Prefei-
tura Municipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Segu-
rança Alimentar e Cidadania - SMASAC, 
adotou um vasto conjunto de medidas, 
como ação imediata instituída logo após 
as medidas sanitárias restritivas e com 
vistas a assegurar a alimentação básica 
para as famílias vulneráveis e para as 
famílias dos alunos das escolas munici-
pais em substituição à merenda escolar. 
De março de 2020 a novembro de 2021 
foram distribuídos mais de 5,2 milhões 
de cestas básicas, atingindo mais de 270 

mil famílias, e 945 mil kits de higiene. A 
partir de dezembro de 2021, a entrega 
das cestas foi substituída pelo pagamen-
to do Auxílio Belo Horizonte.

A fim de localizar com precisão a popu-
lação e tornar mais eficiente a logística 
de distribuição, foi desenvolvido um sis-
tema que atendeu de maneira descen-
tralizada e georreferenciada a confirma-
ção do acesso aos itens, dias e locais de 
retirada, sem a necessidade de cadas-
tramento prévio e evitando aglomera-
ção. A operacionalização da distribuição 
das cestas básicas no município foi re-
conhecida nacionalmente na 25ª edição 
do Concurso Inovação no Setor Público, 
com o primeiro lugar na categoria “Ino-
vação em serviços ou políticas públicas 
no Poder Executivo estadual, do Distrito 
Federal e municipal”.

Figura 1 - Indicadores de Monitoramento da covid-19 publicados no Boletim  
Epidemiológico e Assistencial do dia 31/12/2021.
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Para as famílias inscritas ou que solici-
taram inscrição no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Fede-
ral - CadÚnico até 30 de junho de 2021, 
com renda per capita familiar de até 1/2 
(meio) salário mínimo, foi criado o Pro-
grama Auxílio Belo Horizonte, por meio 
de Decreto Municipal. O Programa con-
cede quatro tipos de subsídios, com va-
lores de R$100, R$600 e R$1.200, forne-
cidos em parcelas mensais de até R$400 
por mês, de acordo com perfil do público 
beneficiado, e beneficiou 89.485 famílias 
em situação de vulnerabilidade social e 
104.551 famílias de estudantes em situ-
ação de vulnerabilidade social a partir 
de dezembro de 2021.2 

A fim de ampliar a capacidade instalada 
do SUAS BH, novas parcerias foram fir-
madas pela PBH, por meio da SMASAC/
SUASS, com recursos do Tesouro Mu-
nicipal, com vistas a assegurar atendi-
mentos e acompanhamento às pessoas 
em situação de rua, adultos, famílias e, 
com destaque para a população migran-
te e refugiados, indígena venezuelana 
da etnia warao, tanto na modalidade de 
atendimento diurno quanto de acolhi-
mento institucional emergencial e pro-
visório. Também foi criada Unidade de 
Acolhimento específica para o cuidado 
e proteção às pessoas idosas que estão 
acolhidas nas Unidades de Acolhimento 
Institucional, com indicativo de isola-
mento social por suspeita ou confirma-
ção da covid-19.

2  Essas e outras informações podem ser consultadas no site da PBH: 

prefeitura.pbh.gov.br/smasac/auxiliobelohorizonte

O Serviço de Acolhimento Institucional 
Provisório e Emergencial - Pop Rua pro-
move o acolhimento provisório e emer-
gencial para população em situação de 
rua e outras vulnerabilidades e riscos 
sociais e pessoais, com indicativo pela 
saúde de isolamento social domiciliar 
por suspeita ou confirmação da covid-19, 
conforme protocolos assistenciais vigen-
tes da SMSA, sem indicação clínica para 
internação hospitalar. Até 31/12/2021, o 
serviço acolheu 1.377 usuários, sendo 
que 1.005 cumpriram todo o período de 
isolamento, 321 tiveram saídas voluntá-
rias e foram acompanhados para outros 
serviços da rede de proteção (saúde e 
assistência social), 46 retornaram para 
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
e 5 transferidos para unidade habita-
cional. No caso do Centro de Referên-
cia para População em Situação de Rua 
- Centro POP Lagoinha, no contexto da 
Pandemia, de forma emergencial e pro-
visória, as provisões do Centro POP Cen-
tro Sul foram ampliadas com a abertura 
de um segundo endereço, localizado no 
Bairro Lagoinha. A unidade conta com 
uma estrutura física acolhedora e ampla 
para o desenvolvimento das atividades 
que compõem o trabalho social. Nesta 
unidade, a média mensal de atendidos é 
de 400 usuários, totalizando 3.500 aten-
dimentos/mês.

A partir de Termo de Colaboração, abriu-
-se também uma Unidade de Acolhimen-
to Institucional Provisório para Idosos 
(UAPI), a partir de junho de 2020, com o 
objetivo de atender idosos das Unidades 
de Acolhimento Institucional parceiriza-

https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/auxiliobelohorizonte
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das com a Prefeitura de Belo Horizonte e 
outras que integram o Projeto ILPI-BH e 
que apresentaram dificuldades de isola-
mento ou de proteção de seus usuários. 
Ambas as Unidades de Acolhimento fo-
ram estruturadas, articuladas e integra-
das com a Secretaria Municipal de Saú-
de. Neste serviço, até 28/12/2021, foram 
acolhidas 549 pessoas idosas, segundo 
dados do Boletim Epidemiológico Assis-
tencial (PBH/SMSA).

O projeto Canto da Rua Emergencial fun-
cionou com atendimentos até setembro 
de 2021, no formato de Centro Dia para 
população em situação de rua, visando 
mitigar os impactos sociais e pessoais 
causados pela covid-19. Teve capacida-
de de atendimento diário para até 600 
pessoas além da contratação de até 60 
vagas de hospedagem para acolhimen-
to emergencial e provisório de idosos 
e pessoas com deficiência com comor-
bidades. Todo esforço foi para incorpo-
rar aos serviços continuados as ações 
emergenciais e provisórias do Projeto 
Canto da Rua, com garantia de orçamen-
to e financiamento público sistêmico e 
em consonância às deliberações das 
instâncias do SUAS. 

Na área de segurança alimentar e nutri-
cional, os restaurantes populares man-
tiveram a oferta de refeições à popula-
ção durante todo o período da pandemia, 
havendo apenas a troca do formato 
para marmitex. Além disso, o serviço 
foi ampliado com a oferta de refeições 
gratuitas (almoço) para a população em 
situação de rua nos fins de semana e fe-

riados. Para o público em geral, o valor 
das refeições é subsidiado e permanece 
o mesmo que vigorava em 2017. Os sa-
lões foram reabertos parcialmente no 
mês de setembro para consumo das re-
feições em formato marmitex dentro da 
unidade. Durante o período de pandemia 
(18/03/2020 a 16/01/2022), foram servi-
das 3.379.435 refeições.

O Banco de Alimentos permaneceu em 
funcionamento durante a pandemia, 
atendendo 35 entidades regularmente 
cadastradas e 12 entidades credencia-
das para atendimento de emergência. De 
janeiro de 2020 a dezembro de 2021, fo-
ram doadas 826 toneladas de alimentos, 
beneficiando cerca de 4.500 pessoas se-
manalmente. Desse total, 288 toneladas 
foram repassadas para atendimento das 
demandas emergenciais, sendo cerca 
de 2.149 pessoas por semana de grupos 
indígenas, quilombolas, profissionais do 
circo, famílias de fotógrafos lambe-lam-
be, mulheres em situação de prostituição, 
grupos ciganos, povos e comunidades 
tradicionais, famílias de alunos da Escola 
Livre de Artes, famílias de ambulantes e 
famílias residentes em ocupações.
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Com a participação de diversos órgãos da 
PBH, o programa “Covid-Favela” desen-
volveu ações integradas em resposta à 
covid-19 em áreas vulneráveis com o ob-
jetivo de orientar os residentes e comer-
ciantes dessas áreas quanto às medidas 
de proteção e protocolos sanitários de 
combate à doença, realizando a distribui-
ção de máscaras para essa população. Em 
2020, foram realizadas 32 dessas ações, 
sendo contemplados 21 assentamentos; 
em 2021, foram realizadas 39 ações, con-
templando 31 assentamentos. Também foi 
organizada uma frente exclusiva de comu-
nicação para as vilas, favelas e ocupações, 
em parceria com a Comunicação Social do 
Município, de forma a fornecer conteúdo 
em linguagem acessível, além de dispo-
nibilizar outros meios como panfletos fí-
sicos e virtuais, vídeos e animações infor-
mativas a respeito de medidas de higiene, 
acesso aos centros de saúde e aos progra-
mas municipais de assistência social, den-
tre outros assuntos.

Diversos desafios também surgiram no 
âmbito do desenvolvimento econômico 
do município, em razão da necessidade 
do fechamento de inúmeras atividades 
econômicas e da criação de protocolos 
sanitários com restrições para o funcio-
namento das empresas (especialmente 
do setor de comércio e serviços), como 
meio de conter a propagação do coro-
navírus. Tais medidas de restrição cau-
saram, inicialmente, fortes impactos na 
economia da cidade, levando ao fecha-
mento de empresas, postos de trabalho 
e queda da renda de inúmeras famílias, 
sobretudo aquelas em situação financei-

ra mais precária. Nesse sentido, foi ne-
cessário empenhar esforços, medidas e 
políticas para, no curto prazo, atenuar os 
efeitos da pandemia.

A PBH adotou ao longo de 2020 e 2021, 
com o apoio da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, políticas fiscais específicas de 
amparo tributário e fiscal aos contribuin-
tes e de apoio e sustentação das ativi-
dades econômicas do Município. Foi im-
plantando um pacote de medidas para a 
retomada econômica na capital, incluindo 
a eliminação, redução ou parcelamento 
de taxas, preços públicos e IPTU, benefi-
ciando 200 mil empreendedores da cida-
de; em 2021, destacam-se as seguintes 
medidas: 

• Programa Reativa BH: proposição do 
projeto de lei nº 119/2021, que resul-
tou na edição da Lei nº 11.311, de 23 
de setembro de 2021, que propiciou a 
implantação do Programa, por meio 
do qual os contribuintes devedores do 
Município tiveram a oportunidade de 
regularizar os seus débitos auferindo 
descontos expressivos sobre os encar-
gos exigidos da dívida. Foram regulari-
zados R$719 milhões ou 9% do valor do 
estoque da Dívida Ativa e arrecadados 
e parcelados R$516,86 milhões, sendo 
R$183,71 milhões já arrecadados em 
2021, e concedidos R$202,14 milhões 
em descontos.

• Diferimento das parcelas do IPTU/2020: 
beneficiando pessoas jurídicas cujos al-
varás foram suspensos, adotou o dife-
rimento das parcelas do IPTU/2020 dos 
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meses de abril a dezembro de 2020, 
para pagamento em trinta e sete parce-
las mensais e consecutivas, com venci-
mento no último dia útil de cada mês, a 
partir de 30 de dezembro de 2021, per-
mitindo ainda que o pagamento das par-
celas diferidas ocorra até 30 de dezem-
bro de 2024, medida que representou a 
postergação da arrecadação de cerca 
de R$ 157,02 milhões. 

• Diferimento de Taxas Municipais: vol-
tado para  pessoas jurídicas cujos alva-
rás foram suspensos; foram instituídas 
mudanças como (i) Diferimento para 30 
de dezembro de 2021 as datas de ven-
cimento da Taxa de Análise de Reque-
rimento e da Taxa de Expedição de Al-
vará relacionadas ao licenciamento de 
atividades econômicas; da Taxa de Ex-
pedição de Alvará, relacionada ao Alva-
rá de Autorização Sanitária no caso das 
atividades classificadas como de baixo 
risco; da Taxa de Expediente, relacio-
nada à emissão do Licenciamento Am-
biental Simplificado LAS/CAS; (ii) Dife-
rimento das datas de vencimento das 
Taxas de Fiscalização de Localização e 
Funcionamento, de Fiscalização Sani-
tária, e de Fiscalização de Engenhos de 
Publicidade de 2021 para 30 de junho 
de 2021, podendo ainda ser pagas em 
seis parcelas mensais e consecutivas 
até 30 de dezembro de 2021. 

• Revisão e extinção de preços de ser-
viços públicos não compulsórios co-
brados pelo município: com objetivo 
de desonerar mais de 200 mil empre-
endedores beneficiados – estabeleci-

mentos, feirantes e comerciantes de 
rua licenciados (ex. pipoqueiro e food 
truck), que implicou na renúncia anual 
de cerca de R$14,77 milhões. 

• Lei nº 11.315/2021: proposição do pro-
jeto de lei nº 097/2021, que resultou na 
edição da Lei nº 11.315, de 08 de outu-
bro de 2021, que contempla diversas 
medidas com o objetivo de incentivar 
a regularização tributária e à recupe-
ração da atividade econômica do Mu-
nicípio em razão das consequências da 
epidemia da covid-19.

Desde o início da pandemia, a PBH tam-
bém ampliou o acesso de cidadãos e em-
preendedores à diversos serviços através 
do Portal de Serviços da PBH (disponíveis 
em servicos.pbh.gov.br ou pelo aplicativo 
de celular PBH APP), tirando a sobrecarga 
existente no atendimento presencial (BH 
Resolve), tais como a Titularidade Web, Ex-
trato de débitos, Pedidos de Cancelamento 
de NFS-e, Cadastro de usuários, emissão 
de novas senhas, Declaração de ITBI, Pedi-
do de revisão de ITBI e IPTU, dentre outros.
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Para diagnosticar a situação corrente, pla-
nejar e implementar ações durante a pan-
demia, as equipes técnicas da PBH traba-
lharam intensamente no mapeamento de 
experiências nacionais e internacionais, 
buscando trazer para a cidade as melhores 
práticas adotadas no Brasil e no mundo em 
termos de ações de combate à pandemia 
e protocolos de funcionamento das ativida-
des econômicas. Esse esforço resultou, por 
exemplo, na elaboração, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to, do Repositório de Boas Práticas nacio-
nais e internacionais no enfrentamento da 
covid-19, com 10 edições, e no Repositório 
de Boas Práticas nacionais e internacionais 
para a retomada de atividades econômicas, 
com os temas: Educação (3 edições); Cultu-
ra e Turismo; Shoppings, Academias e Cen-
tros Esportivos; Bares e Restaurantes.

Em um segundo momento, após a reaber-
tura gradual das atividades econômicas e o 
início da vacinação da população, as ações 
se voltaram para a recuperação econômica 
da cidade, mediante a qualificação de pe-
quenos negócios para inserção no merca-
do digital; a oferta de cursos sobre empre-
endedorismo digital e gestão de negócios 
para setores e segmentos mais afetados 
pela pandemia e promoção da emprega-
bilidade e geração de renda. Menciona-se, 
ainda, na estratégia de enfrentamento da 
pandemia, a realização de um programa 
de aceleração corporativa de startups, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, buscando o desenvolvimento de so-
luções tecnológicas que pudessem contri-
buir tanto com as ações do poder público 
quanto do próprio setor privado.

Na área da educação, inúmeros desafios 
foram impostos pela pandemia do novo 
coronavírus, com as escolas fechadas, 
as aulas suspensas e a implementação 
do ensino remoto e híbrido. Esse quadro, 
aliado ao aumento da pobreza e das vul-
nerabilidades, gerou um distanciamento 
crescente dos estudantes da Rede Muni-
cipal de Ensino (RME) de Belo Horizonte. 
Atenta a esse cenário, a Prefeitura de 
Belo Horizonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, desenvolveu uma 
sequência de ações para buscar minimi-
zar o impacto da suspensão das aulas 
presenciais. 

Após a suspensão das aulas presenciais, 
houve a preocupação por parte da PBH 
em garantir a segurança alimentar e nu-
tricional dos estudantes da Rede Munici-
pal de Educação e de suas famílias. Vi-
sando mitigar os impactos negativos da 
pandemia no acesso à alimentação e a 
itens que de prevenção da contaminação 
pelo coronavírus, de abril de 2020 a de-
zembro de 2021, foram distribuídas 2,26 
milhões de cestas básicas às famílias dos 
estudantes matriculados na Rede Munici-
pal de Ensino.

Foi desenvolvida uma ferramenta deno-
minada Mapa Sócio Educacional da Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte 
para qualificar o conhecimento do am-
biente e das condições de vida de cada 
estudante e professor(a) no contexto do 
distanciamento social, oferecendo recur-
sos para sistematização de dados e gera-
ção de informações para subsidiar novas 
ações da política educacional. 
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Dessa forma, criou-se um processo de es-
tudo individualizado para os estudantes, 
considerando a realidade na qual estão in-
seridos e os meios mais adequados. Para 
alguns, por exemplo, foram utilizadas pla-
taformas tecnológicas, como Google Clas-
sroom, redes sociais das escolas, WhatsA-
pp; para outros(as) estudantes sem acesso 
à tecnologia, foram entregues atividades 
escolares no formato impresso. 

Outra ação importante no período foi a 
realização da busca ativa de estudantes, 
visto que 3,9% dos estudantes do Ensi-
no Fundamental não estavam interagin-
do com as escolas após a suspensão do 
atendimento presencial, seja pelo ensino 
remoto e/ou pela busca das atividades 
escolares. Havia, por parte da Secretaria 
de Educação, além da preocupação com a 
defasagem no aprendizado, a preocupa-
ção de que esses estudantes estivessem 
em situação de risco. O monitoramento 
dos alunos com interações deficitárias ou 
maior risco de abandono iniciou-se por 
meio de telefonemas, envio de carta re-
gistrada, comunicação por meio de What-
sApp e visitas domiciliares. Além disso, 
junto a outros órgãos, foi feito acesso a 
cadastros da administração pública, para 
localização das famílias com menor aces-

so e/ou que estivessem acessando outro 
serviço público. A Busca Ativa também 
atuou com os estudantes matriculados da 
Educação Infantil e EJA e localizou 99,19% 
dos(as) estudantes, que já estão dentro 
da sala de aula ou em estudo remoto. 

Consciente de que a pandemia da  
covid-19 acentuou as diferenças sociais 
no Brasil a PBH, por meio da SMED e 
da assessoria da ONG Instituto Cultiva, 
implementou, em junho de 2021, o “Pro-
grama mapAtivo: Comunidade Educado-
ra”, que busca atender especialmente 
aos(às) estudantes em situação de maior 
vulnerabilidade social e com dificulda-
des de acesso às ferramentas tecnológi-
cas e aos ambientes virtuais de ensino. O 
programa foi inicialmente implementado 
em 34 escolas localizadas em áreas de 
alta vulnerabilidade social e contou com 
102 articuladores(as) comunitários(as) 
que receberam formação e realizaram 
visitas domiciliares a 2.942 famílias. 

Com o objetivo de  conhecer o desempe-
nho educacional de todas as escolas da 
RME-BH e de criar uma cultura operacio-
nal de análise de dados, foi implementado 
o Sistema de Acompanhamento Pedagó-
gico que permite acompanhar, por meio 

QUALIFICAR O CONHECIMENTO SOBRE

Dimensão do ambiente e vida do estudante e professor

Condições sociais/saúde Condições de inclusão digital
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de planilhas, o avanço dos(as) estudantes 
do 1º ao 9.º ano, quanto à consolidação 
das habilidades consideradas essenciais 
para cada etapa do desenvolvimento do 
ensino e da aprendizagem, consideran-
do o contexto pandêmico, as atividades 
remotas virtuais e/ou impressas e a me-
diação presencial, incluindo o acompa-
nhamento do Plano Emergencial de Al-
fabetização (PEAlfa), o Plano Pedagógico 
Remoto Emergencial (PPRE) do 4.º ao 9.º 
ano do Ensino Fundamental e do Grupo 
de Trabalho Intensivo (GTI). O sistema 
configura-se como um instrumento de 
gestão da aprendizagem, pois apresenta 
um diagnóstico que apoia as atividades 
de intervenção ao longo do percurso de 
escolarização dos(as) estudantes.

Além disso, foi implementado o Sistema 
de Monitoramento do Ensino e da Apren-
dizagem que objetiva monitorar o avanço 
dos(as) estudantes, por meio das ativi-
dades pedagógicas aplicadas durante a 
pandemia e, ainda, levantar dados para 
o acompanhamento de sua evolução no 
processo de ensino-aprendizagem.

Em 2020 e 2021 a PBH investiu na am-
pliação, reforma e manutenção dos es-
paços nas unidades de toda a Rede 
Municipal de Ensino, foram R$ 177 mi-
lhões investidos nas unidades próprias e  
R$ 27,5 milhões nas unidades da rede par-
ceira, sendo uma parte desses valores 
destinada à adaptação dos espaços aos 
protocolos de prevenção da transmissão 
da covid-19 no ambiente escolar. Em 2021 
foram feitos investimentos específicos na 
melhoria da infraestrutura tecnológica e 
de apoio ao uso de plataformas, adaptan-
do os ambientes escolares à nova realida-
de imposta pela pandemia, tais como:

• Aquisição de 50,4 mil tablets e 28,7 mil 
Chromebooks para uso dos estudantes; 

• Aquisição de 45 mil chips com pacote 
de dados;

• 1 Computador, projetor multimídia, 
som, e câmera para cada sala de aula 
das escolas do ensino fundamental;

• 1 monitor de informática em cada 
escola do ensino fundamental;

• Formação em tecnologias para profes-
sores e monitores de informática;
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• Ampliação da cobertura de sinal de in-
ternet wifi em todas as escolas (pontos 
cegos que não tinham cobertura;

• Entrega de 1.120 notebooks para pro-
fessores(as) com o objetivo de auxiliá-
-los(as) na produção de materiais peda-
gógicos e no uso da plataforma Google 
For Education, que engloba diversos 
recursos, como o Classroom, para ma-
nutenção do ensino e da aprendizagem 
dos(as) estudantes(as).

Denominadas “Percursos Curriculares 
e Trilhas de Aprendizagens para a Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizon-
te em Tempos de Pandemia”, em parce-
ria com o Centro Pedagógico da UFMG, 
foram oferecidas formações visando à 
implementação de um espaço de diálogo 
com os(as) professores(as), cujo objetivo 
foi orientar a elaboração de estratégias 
e instrumentos para a consolidação das 
habilidades essenciais.

A pandemia da covid-19 também im-
pactou profundamente o campo da  
cultura em todo o mundo. Por um lado, 
prejudicando drasticamente a dimensão 
econômica do setor, dado que a maior par-
te de processos culturais foram interrom-
pidos parcial ou totalmente (foi o primei-
ro setor a fechar, será um dos últimos a 
reabrir plenamente). A PBH, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, e a UFMG 
(por meio do CEDEPLAR /IPEAD) realiza-
ram, entre setembro e outubro de 2021, 
uma pesquisa para medir os impactos da 
pandemia da covid-19 no setor cultural em 
Belo Horizonte. Foi identificada uma signi-

ficativa queda nos rendimentos dos agen-
tes culturais durante o período de isola-
mento social, em especial dos agentes 
individuais (87%). Desses, mais da metade 
(51%) tiveram queda de renda superior a 
50%. Entre os agentes entrevistados, 47% 
informaram ter paralisado integralmente 
suas atividades na área cultural, sendo a 
captação de recursos, no caso dos agen-
tes individuais, e os ensaios, no caso dos 
coletivos, as atividades que mais foram 
prejudicadas (40% dos agentes paralisa-
ram totalmente essas ações).

Em 2020 a Lei Aldir Blanc beneficiou mais 
de 1,2 mil profissionais da cultura, agen-
tes culturais e coletivos artísticos impac-
tados financeiramente pela pandemia, 
com a liberação de R$ 15,7 milhões em 
auxílio financeiro de apoio ao setor cul-
tural. Em 2021, na ausência de um pro-
grama de auxílio federal, a PBH buscou 
enfrentar os impactos econômicos a par-
tir da ampliação dos recursos destina-
dos ao setor no âmbito da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura (LMIC), chegando 
a quase R$ 26 milhões (cerca de R$ 12 mi-
lhões em editais do Fundo Municipal de 
Cultura, e R$ 14 milhões em editais do In-
centivo Fiscal). Considerando apenas os  
R$ 12 milhões do Fundo, foram gerados 
4.374 empregos diretos, na execução de 
259 projetos, que contemplaram um pú-
blico próximo a 1 milhão de pessoas, em 
todas as regiões da cidade. A PBH ainda 
publicou edital de apoio emergencial ao 
circo, no valor de R$ 267 mil, com recur-
sos remanescentes da LAB, beneficiando 
10 grupos/coletivos e 7 indivíduos/duplas 
da cultura circense.
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Por outro lado, a pandemia também 
impactou a população como um todo, o 
que fez a Fundação Municipal de Cultura 
ofertar uma programação cultural am-
pla e plural. Em 2020 foi estruturado o 
Plano Emergencial de Ação da Cultura 
2020/2021, e desenvolvidos processos 
de reinvenção e adequação das políticas 
públicas culturais, conseguindo manter 
um fluxo de atividades online durante on-
line durante o ano, alcançando um total 
de 160.782 atendimentos. Em 2021, fo-
ram 4.910 atividades virtuais (com des-
taque para a realização do Circuito Mu-
nicipal de Cultura, da 6ª edição da Virada 
Cultural de Belo Horizonte, da 11ª edição 
do Festival de Arte Negra de Belo Hori-
zonte - FAN BH, da 4ª edição do Festival 
Literário Internacional de Belo Horizonte 
- FLI BH e do projeto Pampulha Territó-
rios Museus, todos em formato on-line). 
Com o avanço da vacinação e a melhoria 
dos indicadores da pandemia ao longo 
de 2021, o conjunto de 32 equipamentos 
culturais foi sendo reaberto, possibili-
tando a disponibilização de espaços de 
convivência, programações e serviços 
culturais, num total de 2.083 atividades 
finalísticas presenciais. As atividades 
on-line e presenciais geraram 87.632 
atendimentos e 467.081 visualizações, 
totalizando 554.713 atendimentos/visu-
alizações. Além disso, foram ofertadas 
5.940 vagas em 212 oficinas da Escola 
Livre de Artes - Arena da Cultura, boa 
parte em formato on-line.

A alteração drástica das rotinas indivi-
duais e coletivas na cidade em razão da 
pandemia compeliram e aceleraram a 

adoção de um estilo de vida inativo/se-
dentário entre adultos e crianças, alte-
ração esta que deve perdurar por muito 
mais tempo que a própria doença, o que 
motivou a adoção de medidas adequadas 
ao novo cenário. 

No campo do esporte e lazer, principal-
mente no período entre março de 2020 
e setembro de 2021, a PBH, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes e La-
zer - SMEL, aderiu integralmente aos 
protocolos sanitários sendo suspenso 
todo e qualquer atendimento presencial 
pelos programas e projetos, incluindo o 
acesso dos cidadãos aos equipamentos 
esportivos municipais. Ações online de 
mobilização e acompanhamento foram 
desenvolvidas e executadas, dentre elas 
as “lives” - aulas, encontros e capacita-
ções da equipe - e as videoaulas posta-
das no YouTube da PBH com o projeto 
“Esporte e Lazer em Casa”. 

Com a suspensão gradual das restrições 
a partir do final de agosto de 2021, foi  im-
plantado um sistema de agendamento onli-
ne, para viabilizar o controle de entrada nos 
equipamentos evitando aglomerações, com 
supervisão de coordenadores locais, garan-
tindo o cumprimento das normas sanitárias 
pelos usuários. Também foram realizadas 
adaptações, com a demarcação do espaço, 
limpeza e higienização, disponibilização de 
totens de álcool em gel e face shield para 
toda a equipe de trabalho, além da fixação 
de cartazes educativos e informativos. Des-
sa forma, diversos equipamentos foram 
sendo reabertos à população de forma pro-
gressiva e com horários reduzidos.
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Nos parques municipais, historicamen-
te abertos à entrada irrestrita de visi-
tantes, instituiu-se um sistema de agen-
damento com distribuição de ingressos 
online nos parques e zoológico da cida-
de. Espaços como o túnel do recinto dos 
gorilas, a casa dos répteis e o borbole-
tário, no Jardim Zoológico, passaram a 
contar com equipe fixa de 14 pessoas 
para controle de entrada e educação 
sanitária, evitando aglomerações. Além 
disso, as unidades foram sinalizadas 
com cartazes estabelecendo capacida-
de de pessoas em edificações, sinaliza-
ção de piso e bancos para demarcação 
do distanciamento, alocação de álcool 
gel em locais estratégicos, isolamento 
de equipamentos de uso coletivo como 
playgrounds, equipamentos de ginástica 
e quadras. Houve treinamento dos fun-
cionários sobre conduta com os visitan-
tes, utilização de EPIs e comportamento 
durante o trabalho visando minimizar o 
risco de contágio, além da aquisição de 
termômetros para aferição de tempera-
tura à entrada das unidades.

A pandemia também impactou fortemen-
te a atuação da Diretoria de Necrópoles, 
da Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica - FPMZB, responsável pe-
las capelas de velório e cemitérios mu-
nicipais, com um incremento de 24,32% 
no número de sepultamentos em rela-
ção ao verificado nos 3 anos anteriores 
à pandemia (2017 a 2019). Os procedi-
mentos operacionais das necrópoles 
também passaram a demandar um vo-
lume muito maior de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). Associados 

à adoção de todos os protocolos de se-
gurança sanitária, a disponibilidade e 
uso destes equipamentos garantiu a 
não ocorrência de falecimento ou mes-
mo a internação de nenhum prestador 
de serviço ou funcionário pela covid-19,  
em 2021. 

Na área de fiscalização e regulação 
urbana, a Secretaria Municipal de Po-
lítica Urbana atuou de modo integra-
do com demais órgãos públicos para o 
cumprimento das regras no momento 
do fechamento das atividades não es-
senciais, bem como, posteriormente, no 
retorno das atividades, fazendo cumprir 
as regras estabelecidas. A definição de 
protocolos e procedimentos para rea-
bertura de espaços públicos de forma a 
buscar a prevenção à covid-19 foi uma 
de suas atribuições, definindo-se novas 
formas e modalidades para a colocação 
de mesas, cadeiras e mobiliário com-
plementar em logradouro público por 
estabelecimentos destinados a serviços 
de alimentação, nos passeios, parklets 
e demais espaços. O procedimento de 
licenciamento tornou-se simplificado e 
diferenciado, de forma a agilizar e in-
centivar a adesão aos protocolos. Por 
outro lado, ações específicas voltadas 
para os assentamentos informais urba-
nos foram priorizadas, uma vez que as 
principais recomendações dos órgãos 
de saúde para evitar a propagação do 
coronavírus – como lavar as mãos, auto 
isolar-se e distanciar-se fisicamente – 
são mais desafiadoras nestes assenta-
mentos com ocupação predominante de 
famílias de baixa renda. 
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As ações desenvolvidas pela PBH no 
âmbito da segurança pública, por meio 
da Guarda Civil Municipal de Belo Ho-
rizonte (GCMBH), foram especialmente 
mobilizadas em função da pandemia da 
covid-19. Ao longo de todo ano de 2020 
e de 2021, a GCMBH buscou assegurar 
o isolamento social, com intensificação 
de atuação nas áreas comerciais para 
evitar a aglomeração de pessoas, im-
pedindo o funcionamento de estabeleci-
mentos e atividades em desacordo com 
as normativas em vigor. A Guarda tam-
bém colaborou com as ações de cons-
cientização da população por meio da 
distribuição de máscaras de proteção 
em vários pontos de locomoção e com 
barreiras sanitárias em algumas aveni-
das da cidade.

O Centro Integrado de Operações - COP-BH 
elaborou um protocolo de atuação in-
tegrado em aglomerações e outras 
ocorrências correlatas, organizando o 
trabalho de monitoramento e resposta 
da fiscalização, da vigilância sanitária e 
da Guarda Civil Municipal, dentre outras 
instituições. Também houve o monitora-
mento do isolamento social e da dinâmi-
ca de aglomerações na cidade, por meio 
da produção de informações, em apoio 
às instituições com atuação operacional 
sobre o problema, especialmente em 
espaços públicos. Com vistas a otimizar 
a utilização de imagens de câmeras, foi 
elaborado um roteiro de monitoramento 
com locais e horários que concentram 
aglomerações, permitindo orientar os 
operadores das instituições parceiras.

Em apoio à Secretaria Municipal de Saú-
de, o COP-BH auxiliou na segurança do 
container de armazenamento de vaci-
nas nas instalações do Centro Integra-
do, bem como apoiou na implantação de 
uma nova posição na Sala de Controle, 
ocupada por representante da Secreta-
ria Municipal de Saúde, dedicada 24 ho-
ras por dia ao monitoramento de mais 
de 1.000 câmeras das diversas unida-
des de saúde e também da temperatura 
dos containers de vacina. Por fim, tra-
tou, de forma integrada, de ocorrências 
compartilhadas com o Centro como, por 
exemplo, determinadas situações mais 
críticas de descumprimento de normas 
de enfrentamento da covid-19 por esta-
belecimentos comerciais ou indivíduos. 
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Na limpeza urbana, a Superintendência 
de Limpeza Urbana (SLU) foi reconheci-
da internacionalmente por sua política 
de segurança sanitária destinada aos 
catadores de coleta seletiva. Por meio 
do Protocolo de Segurança contra a  
covid-19, a Prefeitura de Belo Horizon-
te, em conjunto com as cooperativas de 
catadores, ofereceu treinamento on-line 
sobre medidas de segurança como dis-
tanciamento social, uso de equipamentos 
de proteção e desinfecção nas ruas, nos 
armazéns e nas residências dos catado-
res. No âmbito da 15ª Conferência Nacio-
nal sobre Política de Desenvolvimento 
Municipal, Belo Horizonte foi convidada 
pela Agência Alemã de Cooperação In-
ternacional (GIZ) a participar, na condi-
ção de palestrante, de um workshop para 
intercâmbio de boas práticas municipais 
na gestão da pandemia. O programa da 
SLU figura em uma seleta lista de boas 
práticas internacionais hospedadas pela 
plataforma Connective Cities, que é refe-
rência mundial para governos que bus-
cam políticas públicas de sucesso a fim 
de buscar aprendizado e gerar inovação 
em seus próprios territórios.

No campo da mobilidade urbana, foram 
adotadas várias medidas de prevenção 
da propagação do novo coronavírus, 
sendo algumas delas: rotinas de desin-
fecção e higienização das suas unidades, 
principalmente as áreas públicas das 
estações, em tempo integral, sete dias 
da semana; reforço no abastecimento 
dos dispensers de álcool, sabonete líqui-
do, papel toalha e higiênico nos corre-
dores e banheiros de todas as unidades; 

rotinas de desinfecção das viaturas, por 
meio de ozônio, alternada com a limpeza 
nos lava jatos; demarcação do distan-
ciamento mínimo entre as pessoas nas 
estações de integração e transferência 
e nos ônibus; limitação do  número de 
passageiros nos ônibus; instalação, em 
2020, por meio de iniciativa do Trans-
fácil, de túneis de desinfecção públicos 
em seis estações de integração do Siste-
ma Municipal de Transporte; permissão, 
em caráter excepcional e temporário, 
de instalação de anteparo isolando in-
ternamente a parte dianteira e traseira 
dos assentos dos veículos utilizados no 
serviço de táxi; orientação aos usuá-
rios quanto à prevenção do contágio da  
covid-19, por meio de cartazes e áudios 
nas estações e nos ônibus. 

Os prazos de validade dos créditos ele-
trônicos do transporte coletivo foram 
estendidos para os usuários. Também 
foram suspensos temporariamente a 
exigência das outorgas do transporte 
suplementar e dos táxis e vários pra-
zos de serviços afetos à BHTRANS, tais 
como revalidação de registros de condu-
tores, autorizações de tráfego para os 
sistemas de transporte por Táxi, Escolar, 
Suplementar e Transporte Coletivo, bem 
como a renovação de credencial de esta-
cionamento especial para pessoas com 
deficiência física ou visual, com dificul-
dade de locomoção.

Foram executadas ações operacionais 
voltadas para a o combate à pandemia, 
como a fiscalização da taxa de ocupação 
dos ônibus e a operação de drive thru de 
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vacinação nos postos COP-PBH Buritis, 
UFMG Pampulha, PUC Coração Euca-
rístico, Corpo de Bombeiros Rua Piauí, 
Shopping Boulevard, Minas Shopping 
e Shopping Del Rey. Outra ação opera-
cional de destaque foram os 18 pontos 
de barreiras sanitárias implantados em 
2020 e a Barreira Sanitária na Av. Ama-
zonas, sentido centro, realizada de janei-
ro a março de 2021.

No campo do meio ambiente o licen-
ciamento ambiental também passou 
por mudanças em decorrência das res-
trições impostas durante a pandemia. 
Todos os serviços relacionados ao li-
cenciamento ambiental foram dispo-
nibilizados no Portal da PBH de forma 
totalmente digital, encerrando o recebi-
mento de protocolos em papel e agili-
zando a modernização do procedimento 
de digitalização, que já estava em an-
damento. A análise de supressão de 
vegetação em área privada para fins de 
edificação passou a ser solicitada por 
meio eletrônico, bem como a realização 
de vistorias remotas, com base em in-
formações disponibilizadas no Google 
Street View e BH Maps.

Em relação às atividades de educação 
ambiental, também foram necessários 
ajustes e adaptações. Os cursos, pales-
tras e capacitações, que antes aconte-
ciam presencialmente na Sala Verde, 
passaram a ser disponibilizados de 
forma online, por meio dos programas 
Ambiente em Foco Virtual e BH Itine-
rante (também na modalidade virtual). 

A pandemia também exigiu um esforço 
de modernização administrativa por 
parte da PBH, sendo intensificadas me-
didas de simplificação e oferta de servi-
ços digitais aos cidadãos, aprimorando o 
acesso e o relacionamento com a Prefei-
tura. O Portal de Serviços consolida hoje 
informações sobre 1.170 serviços pres-
tados pela municipalidade. Em 2021, com 
a disponibilização de mais 180 serviços, 
totalizaram 649 serviços totalmente di-
gitais, dispensando a necessidade de 
comparecimento a balcões presenciais, 
apresentação de documentos físicos ou 
esperas em filas. Deste total, 109 tam-
bém podem ser solicitados por meio do 
aplicativo PBH App.
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A infraestrutura de TIC da PBH também 
foi aprimorada para suportar as deman-
das pelo teletrabalho, permitindo o acesso 
remoto dos funcionários da PBH, e a am-
pliação da oferta de serviços on-line ao 
cidadão. A Prodabel ampliou a capacidade 
do data center e da rede de conexão visan-
do manter os níveis de acesso, com agili-
dade e segurança durante o teletrabalho, 
e apoiou a SMSA nas ações de Telemedi-
cina, atendimento e suporte nas unidades 
da SMSA para garantir o serviço de TIC du-
rante o atendimento à população na pan-
demia e na campanha de vacinação. 

A fim de garantir a transparência aos gas-
tos públicos da PBH durante a pandemia, 
por meio da Controladoria Geral do Muni-
cípio - CTGM, foi criada uma área no Portal 
de Transparência onde são mantidas as 
publicações das contratações emergen-
ciais decorrentes da pandemia3. Foi criado 
o dashboard de despesas e receitas com 
a covid-19, bem como painéis relacionados 
ao programa emergencial de cestas bási-
cas e kits de higiene e painel transparên-
cia de contratações emergenciais. A CTGM 
também coordenou a análise de riscos de 
fornecedores contratados emergencial-
mente, tendo sido analisados 30 fornece-
dores e elaborado um relatório de riscos. 
Foram criadas trilhas de auditoria para 
monitoramento da distribuição de todas 
as cestas básicas oriundas do programa 
emergencial de entrega de cestas básicas 
e kits de higiene às famílias de estudantes 
da Rede Municipal de Ensino e às famílias 

3  A página pode ser acessada no seguinte link: prefeitura.pbh.gov.br/
transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/contratos-
-coronavirus 

em situação de vulnerabilidade, contri-
buindo para que o programa atingisse sua 
finalidade e prevenindo a ocorrência de 
eventuais fraudes.

As demandas da Lei de Acesso à Informa-
ção - LAI e da Ouvidoria se mantiveram 
elevadas e as áreas se organizaram para 
atendê-las com qualidade e dentro do pra-
zo legal, inclusive sob o regime de plan-
tão nos finais de semana e feriados desde 
março de 2020. As manifestações, em sua 
maioria relacionadas com a pandemia, fo-
ram tratadas em regime especial de aten-
dimento, mediante interação permanente 
com os órgãos responsáveis pela sua ava-
liação, apuração e providências. 

Como fica demonstrado neste vasto con-
junto de ações apresentadas, a atuação da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ga-
rantiu o enfrentamento eficiente dos gran-
des desafios colocados pela pandemia da 
covid-19 nas suas dimensões sanitária, so-
cial e econômica. O reconhecimento dado 
pelas instituições científicas e os números 
obtidos asseguram o caminho acertado 
assumido pela gestão e, consequente-
mente, a preservação de muitas vidas e a 
garantia de condições adequadas a todos 
os cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte.

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/contratos-coronavirus
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/contratos-coronavirus
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/contratos-coronavirus
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1. INTRODUÇÃO

Para cumprir sua função, a administração 
pública precisa dispor de recursos adequa-
dos e capital humano necessário de modo a 
atuar com eficiência, eficácia e efetividade 
em benefício da sociedade. Nesse sentido, 
um bom planejamento é primordial para a 
organização dos recursos e orientação da 
administração. No contexto da saúde, essa 
organização se faz ainda mais importante 
diante da complexidade dos serviços ofer-
tados e das necessidades da população.

Uma das fontes de orientação das ações da 
política pública municipal de saúde é a Agen-

da 2030, notadamente as metas do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 3, “Saúde 
e Bem-Estar”, que preconiza assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades. Além disso, 
a área de resultado Saúde relaciona-se ao 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
2 “Fome Zero”, que objetiva acabar com a 
fome, alcançar a segurança alimentar e a 
melhoria da nutrição e promover a agricul-
tura sustentável, e a meta 5.6 do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 5 “Igualdade 
de Gênero” que estabelece o compromisso 
de assegurar o acesso universal à saúde 
sexual e reprodutiva e os direitos reprodu-
tivos. Assim, foram incorporadas às prio-

Hospital Odilon Behrens
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ridades da Secretaria Municipal de Saúde 
uma série de ações no sentido de reduzir 
a mortalidade materna e infantil, enfrentar 
o avanço do HIV e demais infecções sexu-
almente transmissíveis, conter o progresso 
das doenças crônicas não transmissíveis, 
evitar as mortes por acidentes de trânsi-
to, aprimorar as estratégias de prevenção 
e controle das doenças transmissíveis, in-
cluindo a detecção oportuna de epidemias 
e/ou novos patógenos etc.

Essas ações estão incorporadas ao Pla-
no Municipal de Saúde, o principal ins-
trumento de planejamento do SUS e que 
orienta a implementação das iniciativas. 
Ele traduz, a partir de diretrizes, objeti-
vos e metas, os compromissos da área 
da saúde para quatro anos de execução 
de políticas públicas. Além disso, o Plano 
Municipal de Saúde busca responder aos 
desafios do contexto colocados ao setor, 
explicitados no diagnóstico situacional 
que se apresenta por um conjunto de 
adversidades conjunturais e estruturais, 
que requerem a elaboração de um con-
junto mais amplo de intervenções para 
garantir resultados mais favoráveis aos 
cidadãos e, ainda, a sustentabilidade dos 
avanços obtidos.

Os instrumentos para o planejamento e 
a gestão de saúde no âmbito do SUS são 
o Plano de Saúde, as respectivas Pro-
gramações Anuais de Saúde e os rela-
tórios de gestão, Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior e Relatório Anual 
de Gestão. Esses instrumentos interli-
gam-se sequencialmente compondo um 
processo cíclico de planejamento para 

operacionalização integrada, solidária e 
sistêmica do SUS.

Os instrumentos são desenvolvidos de 
forma contínua, articulada e integrada e 
devem ser alinhados e compatibilizados 
com as demais iniciativas e instrumen-
tos governamentais, tal como o Plano 
Plurianual de Ação Governamental, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual.

O planejamento do SUS requer uma 
construção participativa, ascendente e 
intersetorial, para ser utilizado como ins-
trumento estratégico para a gestão, pos-
sibilitando o seu monitoramento e a ava-
liação das ações e serviços públicos de 
saúde e compatibilizando-se as necessi-
dades da política de saúde com a disponi-
bilidade de recursos.

A estratégia da Prefeitura de Belo Hori-
zonte para a área da saúde se consubstan-
cia, enfim, no planejamento estratégico, 
que faz a conciliação do Plano Municipal 
de Saúde com a Agenda 2030 e estabele-
ce as prioridades de ação, desdobradas do 
Mapa Estratégico elaborado pela Secre-
taria Municipal de Saúde. Esse Mapa, por 
sua vez, origina os projetos estratégicos 
a serem executados pela área da saúde e 
inaugura uma agenda de monitoramento e 
avaliação sistemática do Contrato de Me-
tas e Desempenho, instrumento que refle-
te, na forma de compromissos assumidos 
pela alta gestão da Secretaria Municipal 
de Saúde frente à Prefeitura de Belo Hori-
zonte, as principais entregas e resultados 
dos projetos prioritários.
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2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO  

PRIMÁRIA EM SAÚDE

Objetivo: Promover o cuidado integral à 
saúde na Atenção Primária à Saúde de 
forma humanizada, oportuna, resoluti-
va, segura e de qualidade, fortalecendo a 
Estratégia de Saúde da Família e assegu-
rando a cobertura adequada.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Implantação de três novas equipes de 
Saúde da Família, ampliando para 595 
equipes e registrando cobertura da aten-
ção básica de 100% e cobertura pelas 
equipes da Estratégia de Saúde da Família 
de 81% da população de Belo Horizonte.

• Elaboração de estudo de reorganização 
das áreas de abrangência dos Centros 
de Saúde, melhorando o acesso e redis-
tribuindo a pressão assistencial e a ca-
pacidade de atendimento das unidades 
de saúde na atenção primária à saúde.

• Realização de monitoramento rápido de 
cobertura vacinal com verificação do-
miciliar pelos Agentes Comunitários de 
Saúde do cartão de vacinação para va-
cinas contra covid-19 e febre amarela.

• Execução de obras de reformas de seis 
Centros de Saúde (Goiânia, Guarani, 

Olavo Albino Correia, Paraúna, Santa 
Cecília e Santo Antônio), recursos via-
bilizados por emendas parlamentares, 
com o objetivo de garantir o acesso a 
melhores infraestruturas e conforto no 
atendimento à população.

• Conclusão das obras de reconstru-
ção ou construção de nova sede de 27 
Centros de Saúde, por meio da PPP da 
Atenção Primária. São os seguintes 
Centros de Saúde: Aarão Reis, Carlos 
Prates, Carlos Renato Dias, Confisco, 
Copacabana, Coqueiros, Etelvina Car-
neiro, Havaí, Itaipu/Jatobá, Jardim Al-
vorada, João Pinheiro, Lajedo, Lisandra 
Angélica David Justino/Túnel de Ibirité, 
Mantiqueira, Marivanda Baleeiro/Paulo 
VI, MG 20, Piratininga, Rio Branco, San-
ta Maria, Santa Mônica, São Jorge, São 
Paulo, Serra Verde, Urucuia, Vila Maria/
João Vital, Vila Pinho e Zilah Spósito. 

2.2. AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO 

DO CUIDADO E GESTÃO EM SAÚDE

Objetivo: Propiciar serviço qualificado 
de assistência médico-hospitalar aos 
pacientes do SUS.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Realização de 221 mil testes rápidos 
de HIV, Sífilis e Hepatite Virais, além 
de ações de prevenção e de redução 
de danos com atenção voltada para 
populações mais vulneráveis, para 
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combate das infecções sexualmente 
transmissíveis.

• Implementação do Centro de Referência 
em Saúde Mental - Álcool e Outras Drogas 
Venda Nova, unidade especializada no tra-
tamento e acompanhamento de usuários 
em uso abusivo ou prejudicial de álcool e 
outras drogas.

• Aquisição e instalação de raio-X digital nas 
Unidade de Pronto Atendimento Barreiro 
e Nordeste e na Unidade de Referência 
Secundária Sagrada Família, fortalecendo 
o diagnóstico por imagem e modernizan-
do o atendimento nas unidades de saúde.

• Habilitação da Unidade de Pronto Aten-
dimento Norte.

• Implantação, no período de março a agos-
to, de nove unidades de atendimento 24h 
não-covid-19 para atendimento clínicos de 
casos de baixa e média complexidade não 
respiratórios, apoiando os trabalhos das 
Unidades de Pronto Atendimento.

• Realização de mutirão de consultas oftal-
mológicas pelos prestadores em odonto-
logia da Rede SUS-BH, ampliando e acele-
rando a assistência à população.

• Realização das obras de reforma, 
equipamentos e mobiliários da Cen-
tral de Material e Esterilização, da 
primeira etapa de melhorias do Hos-
pital Dia Cirúrgico e da unificação dos 
Centros de Terapia Intensiva, otimi-
zando recursos e processos e tra-
zendo um atendimento ainda melhor 

para os pacientes do Hospital Metro-
politano Odilon Behrens.

• Aquisição de tomógrafo para a reali-
zação de diagnóstico por imagens no 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

• Realização do evento de premiação no 
Projeto de Desenvolvimento Hospita-
lar, com o reconhecimento dos melho-
res desempenhos no desenvolvimento 
da qualidade e segurança do paciente 
pelos hospitais da rede SUS-BH ade-
rentes ao projeto do diagnosis related 
group (DRG), fortalecendo a prevenção, 
o controle e as tratativas de eventos ad-
versos infecciosos e não infecciosos e 
promovendo ações de melhoria da qua-
lidade e do desempenho assistencial.

• Premiação em 1º lugar da experiência de 
implantação do Diagnosis Related Group 
nos hospitais da rede SUS-BH pelo Ban-
co Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) e Comunidad de Profesionales y 
Expertos en Gestión por Resultado para el 
Desarrollo de América Latina y el Caribe 
no VI Prêmio Anual de Gestão por Resul-
tados para Governos Subnacionais.
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2.3. AUMENTO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE DE 

DOENÇAS E REDUÇÃO DO RISCO SANITÁRIO

Objetivo: Realizar o monitoramento siste-
mático do estado de saúde no território 
tendo como estratégia prioritária a efeti-
vação das ações de vigilância em saúde 
no município. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Realização de investigações epidemio-
lógicas pelo Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde 
– CIEVS e equipes de vigilância epi-
demiológica que permitiram o desen-
cadeamento de medidas de controle 
oportunas para interrupção da trans-
missão das doenças de notificação 
compulsória. Em 2021, foram investi-
gados sete casos suspeitos de saram-
po, com ações de bloqueio vacinal em 
todos e sem confirmação de nenhum 
caso. Foram também investigados 18 
surtos de doença mão-pé-boca em 
crianças de até 5 anos, todos com evo-
lução favorável.

• Implantação e aperfeiçoamento da vi-
gilância epidemiológica para a espo-
rotricose.

• Realização da campanha de vacina-
ção da Gripe, utilizando, inclusive, de 
parceria com drogarias da cidade, e 
da campanha nacional de multivaci-
nação para crianças e adolescentes, 

ampliando o acesso da população aos 
pontos de vacinação.

• Publicação de regulamentação que defi-
ne e reduz o elenco das atividades sujei-
tas ao licenciamento sanitário conforme 
classificação de risco, em conformida-
de com as diretrizes da Lei Federal n° 
13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei 
de Liberdade Econômica).

• Realização de mais de 4 milhões de 
visitas pelos Agentes de Combate a 
Endemias para vigilância entomológi-
ca e controle do Aedes aegypti, além 
da aplicação de inseticida a ultra bai-
xo volume para bloqueio de transmis-
são e direcionamento do combate ao 
mosquito a partir do Levantamento de 
Índice Rápido de Infestações por Ae-
des Aegypti, intensificando as ações de 
prevenção e controle da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela.
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• Ampliação do projeto Wolbachia para 
combate às arboviroses em todas as 
regionais de Belo Horizonte, consistin-
do na introdução do microorganismo 
intracelular Wolbachia nos mosquitos 
Aedes aegypti, reduzindo a capacidade 
de transmissão de dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.

• Utilização de drones no monitoramen-
to e combate de focos de mosquitos 
Aedes aegypti, mapeando criadouros e 
aplicando larvicidas diretamente nos 
locais, propiciando maior cobertura 
das ações de prevenção e controle da 
transmissão dessas arboviroses.

• Aprimoramento dos indicadores en-
tomológicos para cada uma das mais 
de 1.800 ovitrampas existentes na ci-

dade, possibilitando a racionalização 
e a execução oportuna de ações dife-
renciadas e intersetoriais de combate 
ao Aedes aegypti, a exemplo de muti-
rões de limpeza e ações de mobiliza-
ção e de comunicação de risco.

• Realização de campanha de vacina-
ção antirrábica de cães e gatos e de 
ação integrada nos parques munici-
pais, mantendo o controle da raiva no 
município.

• Estreitamento da parceria com a Fun-
dação de Parques Municipais e Zoo-
botânica, com o aprimoramento de 
fluxos para a detecção oportuna de 
casos suspeitos de febre amarela sil-
vestre, raiva e monitoramento de ve-
tores da febre maculosa.
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2.4. TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO PARA 

CONECTAR E FACILITAR O USO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE PELO CIDADÃO E TRABALHADORES

Objetivo: Prover soluções sistêmicas 
de TI para os processos de negócio da 
saúde, especialmente para os serviços 
próprios e para a gestão da rede SUS. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Continuação da implantação da Solução 
Integrada de Gestão Hospitalar, Ambu-
latorial e de Regulação, tendo alcançado 
execução de 30% do módulo ambulato-
rial, 80% do módulo hospitalar/urgência 
e 46% do módulo regulação, que garan-
tirá a disponibilização das informações 
do cidadão-paciente (prontuário eletrô-
nico único) de modo acessível e com a 
segurança necessária em todos os pon-
tos da rede assistencial do SUS-BH e 
qualificará o atendimento ao cidadão.

• Disponibilização de tablets para uso dos 
Agentes Comunitários de Saúde para 
auxílio no cadastro e na atualização dos 
usuários da rede SUS-BH e registro das 
visitas domiciliares realizadas, aprimo-
rando o trabalho de campo dos profis-
sionais de saúde.

• Implantação de agendamento on-line para 
cirurgia de castração animal, dando mais 
agilidade às marcações e mais eficiência, 
facilitando o acesso dos cidadãos aos ser-
viços de esterilização cirúrgica de animais.

3. OUTRAS AÇÕES 

• Realização de 2.264 contratações de 
profissionais de saúde entre médicos, 
enfermeiros e auxiliares para recom-
posição de equipes, incrementos de 
equipes e ampliações temporárias de 
jornada para atendimento à população.

• Fornecimento para os profissionais 
de saúde e aos cidadãos de 246 mil 
máscaras N95, 10 milhões de másca-
ras cirúrgicas, 34 milhões de luvas, 1,3 
milhão de gorros de proteção, 111 mil 
litros de álcool em gel e 614 mil litros 
de álcool 70%.

• Realização de 3.200 entregas de mate-
riais e insumos às unidades de saúde, 
destacando-se a aquisição e distribui-
ção de equipamentos odontológicos, 
sendo 72 cadeiras odontológicas, 900 
Kits acadêmicos odontológicos, 74 
bombas de vácuo, 275 aparelhos foto-
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polimerizadores, 31 ultrassons odonto-
lógicos e 8 motores endodônticos e de 
equipamentos médicos, sendo 105 oxí-
metros de bancada, 2 ultrassons car-
diológicos, 41 monitores cardíacos e 9 
camas Fowler.

• Instalação de 1.322 câmeras que regis-
tram as imagens em tempo real, sete 
dias por semana, 24 horas, com moni-
toramento das unidades de saúde pelo 
Centro Integrado de Operações de Belo 
Horizonte, garantindo mais segurança 
a usuários e trabalhadores.

Vacinação contra a covid-19

• Aplicação de mais de 4,7 milhões de do-
ses da vacina contra a covid-19, sendo 
2.148.491 primeiras doses, 1.983.922 
segundas doses, 61.023 em dose única 
e 533.145 doses de reforço ou adicio-
nal. Os 2.044.945 totalmente imuniza-

dos (com duas doses ou dose única) 
equivalem a 81,1% da população total 
de Belo Horizonte.

• Contratação de 467 profissionais, en-
fermeiros e técnicos de serviços de 
saúde, para reforçar as equipes de 
saúde durante a Campanha de Vacina-
ção contra a covid-19.

• Disponibilização da estrutura dos 152 
centros de saúde para aplicação da va-
cina, bem como seis postos drive-thru 
e nove postos extras, estruturados em 
shoppings, faculdades e órgãos públi-
cos, no momento de maior intensidade 
da campanha de vacinação.

• Implantação do módulo de registro e 
agendamento da vacina covid-19 nos 
centros de saúde por meio da Solução 
Integrada de Gestão Hospitalar, Ambu-
latorial e de Regulação.
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• Aquisição de 200 câmaras frias e ou-
tros equipamentos como termo-higrô-
metros, congeladores horizontais e 
aparelhos de ar-condicionado para o 
adequado armazenamento das vacinas.

• Instalação de containers com monito-
ramento 24 horas para melhoria na lo-
gística de armazenamento e distribui-
ção de vacinas contra a covid-19.

• Viabilização de estudos de fase clínica 
1 e 2 da vacina Spintec em desenvol-
vimento pela UFMG contra a covid-19, 
com investimento de R$ 33 milhões.

• Estruturação de uma estratégia de co-
municação com a população sobre a 
campanha de vacinação, com criação 
de uma página dedicada ao tema no 
Portal PBH, e com o uso das redes so-
ciais da Prefeitura e interação sistemá-
tica junto aos órgãos de imprensa, com 
atualização do andamento da campa-
nha e convocação de público-alvo.

Combate à pandemia de covid-19

• Criação de instrumentos de monitora-
mento da incidência do coronavírus no 
município, para subsidiar as ações de 
enfrentamento à covid-19.

• Publicação diária de Boletins Epide-
miológicos e Assistenciais com infor-
mações referentes ao quantitativo de 
infectados e de óbitos, ao acompanha-
mento de leitos, às internações em 
enfermaria e UTI, à testagem da po-
pulação e dos profissionais da Rede 
SUS-BH, às ações da vigilância sani-
tária e às ações intersetoriais desti-
nadas às populações em situação de 
vulnerabilidade, entre outros serviços.

• Disponibilização de leitos específicos 
para atendimento de pacientes com 
suspeita de covid-19, passando de 
133 leitos de enfermaria e 101 de UTI 
no início da pandemia, para 1.260 de 
enfermaria e 579 de UTI no ápice da 
pandemia, em maio de 2021. Foram 
148 leitos para atendimento exclusivo 
a pacientes covid-19 no Hospital Me-
tropolitano Odilon Behrens e 533 lei-
tos dedicados 100% ao atendimento 
à covid-19 no Hospital Metropolitano 
Doutor Célio de Castro.

• Realização de 650.274 atendimentos da 
população com síndrome gripal e sín-
drome respiratória aguda grave com 
suspeita de covid-19 na rede SUS-BH.

• Realização de 40.229 atendimentos 
com síndrome gripal e síndrome res-Ampliação dos leitos para pacientes com suspeita de covid-19
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piratória aguda grave com suspeita de 
covid-19 e 2.107 internações para tra-
tamento de covid-19 no Hospital Metro-
politano Odilon Behrens.

• Realização de 9.932 internações para tra-
tamento de covid-19 no Hospital Metropo-
litano Doutor Célio de Castro, o segundo 
hospital que mais atendeu pacientes aco-
metidos com covid-19 em Minas Gerais.

• Realização de 24.345 atendimentos 
pelo SAMU de pacientes com suspeita 
de covid-19, destacando-se a amplia-
ção da frota para 39 ambulâncias.

• Realização de 66.307 atendimentos 
nos quatro Centros Especializados 
em Coronavírus.

• Realização de 26.549 agendamentos 
para consulta on-line para pacientes 
SUS com a atuação de 189 médicos.

• Realização de 11.964 vistorias orienta-
tivas em estabelecimentos comerciais 
quanto às medidas de combate à disse-
minação do vírus e apuração de 3.029 
denúncias de covid-19 recebidas no ca-
nal exclusivo no Portal PBH para com-
bate à disseminação da covid-19, por 
meio dos fiscais sanitários.

• Elaboração ou revisão de 63 portarias 
sobre protocolos de vigilância em saú-
de com a unificação e simplificação dos 
protocolos específicos de vigilância em 
saúde para atividades e eventos, ob-
servando-se as restrições para enfren-
tamento à pandemia da covid-19.

• Realização de 1.270.990 testes rápi-
dos e RT-PCR para os cidadãos.

• Implantação do projeto cuidados psi-
cológicos no contexto da pandemia, 
oferecendo suporte psicológico es-
pecífico nos Centros de Saúde para 
a população que procura por auxílio 
devido aos impactos provocados pela 
pandemia.

• Acolhimento e acompanhamento psi-
cológico de profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde, com suspeitas ou 
confirmação de covid-19 e outros que 
estejam em sofrimento emocional, 
dado o cenário de pandemia.

• Ações de monitoramento telefônico em 
25 mil pessoas com teste positivo para 
covid-19 e seus contatos, sendo que em 
54% deles foi possível realizar as orien-
tações sobre isolamento, quarentena e 
cuidados de saúde, alertando os mu-
nícipes sobre o surgimento de sinais e 
sintomas de gravidade que demandam 
avaliação médica oportuna.

4. SAÚDE EM NÚMEROS

Belo Horizonte se destaca nacional-
mente pelos bons indicadores na área 
de saúde. A taxa de mortalidade infantil 
vem apresentando queda progressiva 
no período de 1993 a 2020, atingindo 
em 2013, pela primeira vez, o valor de 
um dígito.
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A redução da mortalidade infantil é, ain-
da, um desafio para os serviços de saúde 
e a sociedade como um todo. Faz parte 
das Metas do Desenvolvimento do Milê-
nio, compromisso assumido pelos países 
integrantes da Organização das Nações 
Unidas (ONU), do qual o Brasil é signatá-
rio, para o combate à pobreza, à fome, às 
doenças, ao analfabetismo, à degradação 
do meio ambiente e à discriminação con-

tra a mulher, visando ao alcance de pata-
mares mais dignos de vida para a popu-
lação, uma vez que a mortalidade infantil 
reflete as condições de vida da sociedade.

Em Minas Gerais, segundo o relatório 
anual de Mortalidade Infantil do Comi-
tê Estadual de Prevenção à Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal de Minas Gerais, 
no ano de 2019, foram notificados 2.942 
óbitos em menores de 1 ano no estado. 
Isso equivale a uma taxa de mortalida-
de infantil da ordem de 11,45 por 1.000 
nascidos vivos. Em Belo Horizonte, neste 
mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 
10,5 (Gráfico 1).

A taxa de mortalidade infantil na capital 
- medida pela probabilidade de óbito até 
um ano de idade – foi calculada, parcial-
mente, em 9,3 óbitos a cada mil nascidos 
vivos de residentes de Belo Horizonte 
para 2020 e em 9,6 óbitos por mil nasci-
dos vivos para 2021.

Maternidade - Hospital Odilon Behrens
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Gráfico 1: Taxa de Mortalidade Infantil (menor de 1 ano), Belo Horizonte, 1993-2021 (Óbitos por mil nascidos vivos) 

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Dados preliminares para 2020 e 
2021, sujeitos à revisão.
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Outro importante indicador de saúde mo-
nitorado pela Prefeitura de Belo Horizon-
te é a taxa de mortalidade por doenças 
crônicas não transmissíveis de adultos de 
30 a 69 anos, que vêm registrando queda 
nas taxas anuais. Os anos de 2020 e 2021 
apresentam-se como os menores de toda 
série histórica, mas deve-se levar em 
consideração a alteração no cálculo da 
taxa neste ano, uma vez que houve mu-
dança no denominador base de cálculo. 
Além disso, os dados apresentados nos 
gráficos 1 e 2 advém de bases dos sis-
temas nacionais oficiais e, portanto, res-
peitam o período de fechamento nacional 
e dependem de registros das notificações 
nos sistemas, correções e análise dos ca-
sos. Portanto, os dados referentes a 2020 

Gráfico 2:  Taxa de mortalidade padronizada pelas principais doenças crônicas não transmissíveis em adultos de 
30-69 anos, residentes em Belo Horizonte, 2006-2021 (óbitos por 100 mil habitantes)

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Dados preliminares para 2020 e 2021, sujeitos à revisão.
Nota: A taxa padronizada de mortalidade pelas principais DCNT sofreu alteração no denominador de cálculo a partir do ano de 2020, uma vez que,  

de 2015-2019, utilizou-se a mesma população para cálculo (RIPSA 2015), o que subestimou a população considerada como denominador no  
período. Como não houve Censo em 2020, optou-se por utilizar as novas projeções do Ministério da Saúde para 2020, o que em parte explica a 
diferença acentuada dos valores de anos anteriores comparados a 2020.

e 2021, são preliminares, podendo sofrer 
alterações em publicações futuras.

Os resultados positivos nos indicadores 
de saúde refletem os investimentos re-
alizados pela PBH na área, que busca 
sempre oferecer à população um atendi-
mento de saúde resolutivo, humanizado, 
integral, contínuo e de qualidade, assim 
como a ênfase em ações de prevenção e 
promoção em saúde.

A rede própria de saúde de Belo Hori-
zonte conta com 343 unidades de saúde 
para atendimento à população das nove 
regionais. Na Atenção Primária à Saúde, 
a rede municipal é composta por 152 
Centros de Saúde, em diferentes regi-
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Nota: A taxa padronizada de mortalidade pelas principais DCNT sofreu alteração no denominador de cálculo a partir do ano de 2020, uma vez 
que, de 2015-2019, utilizou-se a mesma população para cálculo (RIPSA 2015), o que subestimou a população considerada como denominador no 
período. Como não houve Censo em 2020, optou-se por utilizar as novas projeções do Ministério da Saúde para 2020, o que em parte explica a 
diferença acentuada dos valores de anos anteriores comparados a 2020. 

Os resultados positivos nos indicadores de saúde refletem os investimentos realizados pela PBH 
na área, que busca sempre oferecer à população um atendimento de saúde resolutivo, 
humanizado, integral, contínuo e de qualidade, assim como a ênfase em ações de prevenção e 
promoção em saúde. 

A rede própria de saúde de Belo Horizonte conta com 343 unidades de saúde para atendimento 
à população das nove regionais. Na Atenção Primária à Saúde, a rede municipal é composta por 
152 Centros de Saúde, em diferentes regiões, que cobrem toda a cidade, e contam com 595 
equipes de Saúde da Família, 310 equipes de Saúde Bucal e 83 Núcleos Ampliados de Saúde da 
Família e Atenção Básica, bem como 79 Academias da Cidade e 9 Centros de Convivência. 

Além disso, a rede conta ainda com 16 unidades de Apoio Diagnóstico, 15 unidades da Rede de 
Atenção Psicossocial, 9 Unidades de Pronto Atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de 
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Hospital Célio de Castro - Barreiro
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ões, que cobrem toda a cidade, e contam 
com 595 equipes de Saúde da Família, 
310 equipes de Saúde Bucal e 83 Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família e Aten-
ção Básica, bem como 79 Academias da 
Cidade e 9 Centros de Convivência.

Além disso, a rede conta ainda com 16 uni-
dades de Apoio Diagnóstico, 15 unidades 
da Rede de Atenção Psicossocial, 9 Unida-
des de Pronto Atendimento, o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, 17 unida-
des de Apoio à Assistência, 12 unidades de 
Serviços de Vigilância à Saúde, 31 unida-
des especializadas e 2 hospitais, o Hospi-
tal Metropolitano Odilon Behrens e o Hos-
pital Metropolitano Doutor Célio de Castro.

Devido a essa ampla rede de atendimen-
to, a cidade de Belo Horizonte se destaca 
nacionalmente pelos bons indicadores de 

cobertura dos serviços de atenção básica 
à saúde. Belo Horizonte conquistou o pri-
meiro lugar no Ranking Connected Smart 
Cities 2021, na categoria Saúde, reconhe-
cendo, entre outros fatores, a oferta de 
leitos, o quantitativo de médicos, o inves-
timento em saúde per capita e a oferta de 
serviços digitais.

A tabela 1 apresenta a listagem de 
unidades de saúde por tipo e nível de 
atenção. Seguem, posteriormente, re-
sultados das ações e serviços de saú-
de alcançados entre os anos de 2017 
a 2021, por tipo de atenção. Ressalta-
-se que algumas informações contidas 
neste documento são parciais e sujei-
tas à atualização, tendo em vista que 
nem todos os dados de produção e in-
dicadores estão disponíveis no fecha-
mento deste Relatório. 
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Tabela 1: Rede Própria SUS em Belo Horizonte, 2021

Tipo de unidade Quantidade
Atenção Primária à Saúde

Centros de Saúde 152

Academias da Cidade 79

Centros de Convivência 9

Apoio Diagnóstico

Laboratórios Regionais 5

Laboratório Central 1

Laboratório Municipal de Biologia Molecular 1

Laboratório de IST 1

Laboratórios de Unidade de Pronto Atendimento 8

Rede de Atenção Psicossocial

Centros de Referência em Saúde Mental 8

Centros de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil 2

Centros de Referência em Saúde Mental - Álcool e outras Drogas 4

Serviço de Urgência Psiquiátrica 1

Rede de Urgência e Emergência

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 1

Unidades de Pronto Atendimento 9

Apoio à Assistência

Farmácias Regionais 9

Centrais de Esterilização 8

Vigilância em Saúde

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais 1

Laboratório de Bromatologia 1

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante 1

Centro de Biotecnologia aplicada a Arbovirose 1

Centro de Controle de Zoonoses 1

Centros de Esterilização de Cães e Gatos 5

Laboratório de Zoonoses 1

Unidade Móvel de Castração 1

Atenção Especializada

Unidades de Referência Secundária 5

Centros de Especialidades Médicas 9

Centros de Especialidades Odontológicas 4

Laboratório de Prótese Odontológica 1

Centros de Referência em Reabilitação 5

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 2

Centro Municipal de Oftalmologia 1

Serviços de Atenção Especializada em Infectologia 3

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem 1

Hospital

Hospital Metropolitano Odilon Behrens 1

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro 1

Total de unidades de saúde 343
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.
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Tabela 2: Atenção Primária.

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Equipes de Saúde da Família 588 589 588 592 595

Visitas domiciliares 3.074.476 3.113.301 5.824.720 6.549.613 7.721.948

Atendimento da população 3.827.136 4.163.957 4.498.184 3.553.076 4.318.034

Consultas de pré-natal 110.559 111.952 111.515 108.386 97.053

Consultas de puerpério 9.312 11.910 11.611 10.602 10.015

Exames preventivos do câncer  
de colo de útero

69.421 86.757 78.516 32.317 53.141

Exames de mamografia 36.177 37.681 36.518 15.623 26.254

Consultas odontológicas(a) 415.608 434.743 460.592 223.637 269.407

Alunos inscritos nas Academias 
da Cidade

17.170 17.510 17.620 16.949 17.155

Alunos inscritos em Lian Gong 8.008 10.531 9.223 6.934 2.436

Escolas com o Programa Saúde 
na Escola implantado

379 507 505 505 519

Atendimentos do programa  
de homeopatia, acupuntura e 
medicina antroposófica

33.404 29.819 30.035 18.485 14.907

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) / Informações de Saúde (Tabnet); e-Gestor Atenção Básica; Sistema de Informação Saúde em 
Rede (SISREDE); Secretaria Municipal de Saúde.
a -Decorrente de medidas para enfrentamento da covid-19, os atendimentos eletivos da rede de saúde bucal foram restringidos em 2020 e 2021.

Tabela 3: Assistência Farmacêutica

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Atendimentos nas farmácias 3.980.255 4.239.746 4.660.280 4.035.197 3.269.795(a)

Medicamentos disponíveis (itens) 383 390 393 384 394
Fonte: Sistema de Informação Saúde em Rede (SISREDE); Secretaria Municipal de Saúde.
a -Dados parciais até nov/2021.

Tabela 4: Vigilância em Saúde.

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Imóveis visitados para controle do Aedes 
aegypti

4.946.546 4.517.156 4.724.507 3.590.199 4.294.651

Ovitrampas instaladas 84.716 83.545 83.684 83.404 85.683

Pesquisas larvárias 237.501 341.820 171.538 18.759 100.322

Cirurgias de esterilização animal para 
controle ético da população de cães e gatos

23.430 23.737 29.155 22.931 23.986

Doações de animais realizadas no Centro de 
Controle de Zoonoses

416 355 348 282 230

Animais, cães e gatos, vacinados contra raiva 247.360 255.030 11.942(a) 185.408 273.917

Domicílios borrifados para controle da 
Leishmaniose Visceral

19.538 26.338 14.855 73.662 77.570

Cães examinados para controle da 
Leishmaniose Visceral

33.029 31.330 27.983 28.954 17.044

Fiscalizações da Vigilância Sanitária 41.082 47.239 40.608 31.682 23.817
Fonte: Sistema de Vigilância Sanitária (SISVISA); Secretaria Municipal de Saúde.
a -Refere-se às vacinações de rotina realizadas em 2019, já que a não produção e disponibilização de lotes da vacina antirrábica pelo Ministério da 

Saúde inviabilizaram a realização de Campanhas de Vacinação Antirrábica.
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Tabela 5: Atenção Especializada.

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Consultas especializadas realizadas na 
rede própria(a) 534.097 438.072 457.334 263.199 331.933

Consultas especializadas realizadas na 
rede contratada(a) 1.240.496 1.470.281 1.524.625 923.857 1.192.462

Percentual de consultas e exames 
especializados agendados em até 
sessenta dias (prazo entre o cadastro 
do pedido e o agendamento)

51,9% 46,5% 46,4% 48,6% 51,1%

Atendimentos em Saúde Mental 345.417 357.554 359.778 326.309 396.523

Atendimento da população na Rede de 
Urgência e Emergência

812.732 876.122 926.483 632.839 667.240

SAMU - Atendimentos telefônicos 
recebidos

655.790 520.764 571.238 524.122 571.559

SAMU - Atendimentos realizados c/ 
deslocamento de ambulância

111.415 113.417 120.193 129.013 145.103

Pessoas acompanhadas pelo Serviço 
de Atenção Domiciliar

9.395 12.375 15.372 29.454 22.674

Desospitalizações realizadas pelo 
Serviço de Atenção Domiciliar

1.700 3.283 5.100 4.679 4.912

Fonte: : Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS); Sistema de Informação Saúde em Rede (SISREDE); Secretaria Municipal de Saúde.
a -Devido aos impactos gerados pela covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde adotou medidas de isolamento social e promoveu adaptações nos 

atendimentos e serviços de saúde para enfrentamento à pandemia no município de Belo Horizonte.

Tabela 6: Atenção Hospitalar

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Leitos SUS(a) 6.245 6.137 6.112 6.482 6.525

Leitos SUS UTI(b) 818 838 838 1.001 996

Internações Hospitalares(c) 240.195 255.538 274.509 236.933 246.899

Cirurgias eletivas hospitalares(c) 32.082 35.202 39.688 22.270 22.299
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
a -Leitos totais da Rede SUS em Belo Horizonte, incluindo rede Sarah e leitos de acolhimento noturno.
b -Leitos SUS UTI inclui ajuste de leitos habilitados e não ativados.
c -Internações hospitalares e cirurgias eletivas hospitalares realizadas pela Rede SUS-BH, excluindo a rede Sarah.

Tabela 7: Hospital Metropolitano Odilon Behrens

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Atendimentos ambulatoriais 92.361 93.104 94.911 70.344 73.622

Atendimentos no setor de urgência e emergência(a) 227.571 232.095 242.242 160.759 173.108

Cirurgias 12.207 11.524 10.815 6.771 2.052

Partos 2.744 3.011 2.959 2.427 2.423
Fonte: Hospital Metropolitano Odilon Behrens.
a -Abrange consultas de urgência no Pronto-Socorro e na Unidade de Pronto Atendimento Noroeste.
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Tabela 8: Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021

Leitos SUS(a) 460 460 460 480 460

Leitos de UTI(a) 80 80 80 80 80

Internações hospitalares 5.369 14.328 16.574 15.313 15.480

Cirurgias 2.368 7.283 8.522 6.932 6.359

Atendimentos AVC(b) 165 1.018 1.302 1.567 1.087

Atendimentos CTI(b) 448 3.596 4.276 4.075 3.658

Exames de imagem(c) 32.177 86.555 107.947 99.812 111.899

Consulta especializada(d) 10.932 17.457 26.514 19.064 21.288
Fonte: Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro.
a -Dado apurado em 31 de dezembro. Ao longo dos anos de 2020 e 2021, devido a pandemia da covid-19, o Hospital Metropolitano Doutor Célio de 

Castro foi referência para atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19, havendo significativa oscilação de leitos conforme a necessidade da 
rede SUS-BH.

b -Atendimentos AVC e CTI correspondem ao número de admissões realizadas em cada um dos setores.
c -Exames de imagem e de laboratório correspondem à soma dos exames realizados para pacientes internados e pacientes em regime ambulatorial.
d -Consulta especializada se restringe ao suporte da cirurgia eletiva às especialidades cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular,  

cirurgia urológica, cirurgia neurológica e cirurgia plástica.

Tabela 9: Indicadores de Saúde – 2017-2021

Indicador Unidade de Medida 2017 2018 2019 2020 2021

Taxa de mortalidade prematura pelas 
principais DCNT (padronizada por idade)(a) Óbitos/100.000 240 237 241 217 197

Cobertura Vacinal em menores de um ano  
da vacina Pentavalente(b) 

% 94,6 90,3 70,0(c) 99,5 nd

Taxa de Mortalidade Infantil(d) Óbitos / 1.000 10,0 9,9 10,5 9,3 9,6

Razão de Mortalidade Materna(e) Óbitos / 10.000 16,6 50,3 41,9 30,4 nd

Número de casos novos de sífilis congênita 
em menores de um ano de idade(f) Casos 318 402 287 200 198

Número de casos novos de AIDS em menores 
de cinco anos Casos 1 - - - -

Cobertura populacional estimada de equipes 
de atenção básica 

% 99,42 98,67 100,00 100,00 100,00

Cobertura populacional estimada de equipes 
de saúde bucal na atenção básica

% 40,22 39,64 42,34 42,16 42,28

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI); Sistema de Infor-
mações sobre Nascidos Vivos (SINASC); Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema do Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (SCNES).
a -Dados preliminares para 2020 e 2021, sujeitos ao fechamento do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
b- Dado não disponível para 2021, sujeitos ao fechamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
c -Em 2019 houve desabastecimento da vacina pentavalente com informação da interdição pela ANVISA de 3.250.000 doses, que não estavam 

adequadas para utilização, trazendo impactos no atendimento da demanda.
d -Dados preliminares para 2020 e 2021, sujeitos ao fechamento do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC).
e -Dado não disponível para 2021, em função das investigações de óbito de mulheres em idade fértil pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna.
f - Dados preliminares para 2021, sujeitos a apuração no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
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EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A gestão da política educacional da Se-
cretaria Municipal de Educação (SMED) 
se organiza em dois eixos centrais: o 

Plano de Atendimento Educacional à Ci-
dade e a Proposta Curricular no Proces-
so de Escolarização.

GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

Plano de Atendimento 
Educacional à Cidade

Plano Transversal de Qualidade 
Social do Atendimento Escolar

Proposta Curricular no 
Processo de Escolarização

Plano Transversal para a Qualidade 
do Processo de Escolarização

Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães
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O Plano de Atendimento Educacional à 
Cidade visa garantir atendimento de qua-
lidade para todos(as) os(as) estudantes. 
Para a efetividade desse plano, alguns 
princípios estão definidos:

• Toda criança na escola e com perma-
nência por tempo integral.

• Escola como instituição de referência 
positiva do atendimento ao público no 
território.

• Transparência de informações sobre a 
Rede Municipal de Educação, com re-
gistros atualizados.

• Atendimento a todas as crianças com 
deficiência nas escolas municipais, 
conforme os princípios legais.

• Atendimento a jovens e adultos com 
deficiência (3 escolas com atendimento 
especializado).

• Professores competentes, admitidos 
por concurso público, com formação 
continuada para eficaz trabalho em 
suas áreas de atuação.

• Gestão robusta e competente, com 
equipe completa em todas as escolas.

• Organização escolar conforme bases 
legais (LDBEN 9394/96), referenciada 
pelos órgãos competentes (PNE, PME, 
CNE, CME).

Diretamente vinculado ao plano de aten-
dimento, há o Plano Transversal de Qua-
lidade Social do Atendimento Escolar, 
que se refere a bases qualitativas para 
garantia dos princípios anteriormente 
apresentados.

• Nenhum a menos na pandemia: desa-
fios e reinvenção da escola.

• Protagonismo docente e discente.

• Clima escolar favorável ao diálogo e às 
aprendizagens.

• Programa de desenvolvimento profis-
sional.

O eixo da Proposta Curricular no Pro-
cesso de Escolarização tem princípios 
importantes a serem observados para a 
concretização de uma proposta pedagó-
gica de qualidade social.

• Oferta educacional fundamentada na 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 
adaptada para os tempos emergenciais 
da pandemia.

• Toda criança alfabetizada aos 7 anos.

• Percurso escolar contínuo e exitoso.

• Jovens, adultos e idosos alfabetizados 
e com projeto de inserção social.

• Oferta educacional ampliada conforme 
princípios da educação integral.
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Na perspectiva de transversalidade, como 
no primeiro eixo apresentado, há o Plano 
Transversal para a Qualidade do Proces-
so de Escolarização, que visa reafirmar 
que todos(as) são capazes de aprender 
e ter sucesso no percurso de escolariza-
ção. Esse aspecto também diz respeito à 
perda da invisibilidade, considerando que 
todos(as) são importantes e é necessário 
garantir e favorecer que os(as) estudan-
tes desenvolvam percursos escolares 
contínuos e exitosos. Nesse plano, desta-
cam-se os seguintes princípios:

• Acompanhamento dos(as) estudantes 
para conhecimento e monitoramento 
dos processos de aprendizagem e re-
forço escolar.

• Foco nos processos de leitura em di-
ferentes níveis de complexidade como 
forma de aquisição de aprendizagens.

• Atendimento educacional especializado.

• Articulação intersetorial para mais 
aprendizagens e desenvolvimento inte-
gral dos estudantes.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA APPIA1 – UM 

OLHAR PARA A INFÂNCIA

Objetivo: Criar vagas na Educação Infantil 
para ampliação do atendimento às crian-
ças de 0 a 5 anos; implantar um Plano 
de Trabalho Pedagógico Integrado para 
o atendimento da Educação Infantil (3 a 5 
anos) e dos anos iniciais do Ensino Funda-
mental (6 a 8 anos) com intuito de aproxi-
mar as propostas pedagógicas e dar con-
tinuidade ao percurso da aprendizagem 
destas crianças, tendo como referência 
os Documentos de Proposições Curricu-
lares desse Município e a Base Nacional 
Comum Curricular; ampliar o atendimen-
to em tempo integral.

1  O nome da política educacional da RME-BH foi inspirado na Via 
Appia, cuja construção iniciou-se em 312 a.c. Inicialmente, a 
estrada estendia-se de Roma a Cápua, numa distância de 300 qui-
lômetros. Posteriormente, foi ampliada para passar por Benevento, 
Taranto, até Brindisi (264 a.C.), chegando a uma extensão de 600 
quilômetros. A relação se dá pela concepção do projeto de realizar 
um trabalho pedagógico articulado entre a Educação Infantil e os 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em que o percurso escolar da 
criança de 3 a 8 anos aconteça de forma contínua, sem interrupções 
e mudanças bruscas. Diante da percepção de que outras rupturas 
ocorrem ao longo da vida escolar o conceito do Projeto Appia: um 
olhar para a infância foi expandido para todas as etapas de ensino, 
transformando-se então na política Appia, abrangendo a todas as 
etapas de ensino desde a criança de berçário até o estudante idoso 
na EJA.
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PRINCIPAIS ENTREGAS:

• Ampliação de vagas na Educação In-
fantil por meio das parceiras:  foram 
credenciadas 9 creches, em 2021, am-
pliando para 220 o total de instituições 
parceiras.  Os novos credenciamentos 
possibilitaram o aumento de 518 vagas 
para a educação infantil que, somadas 
às 391 vagas criadas por meio de re-
formas, adequações e reorganizações, 
ampliaram 909 vagas na Rede Parceira. 

• Atendimento ao cadastro: em 2021, o 
Cadastro Escolar da Educação Infantil 
foi atendido em mais de 90%. O aten-
dimento às crianças cadastradas de 
0 a 2 anos foi de 82%, representando 
10.612 crianças atendidas de um total 
de 12.899, cujas famílias realizaram o 
cadastro escolar, restando uma lista de 
espera de 2.287 crianças de 0 a 1 ano. 
Pela primeira vez, o cadastro de crian-
ças de 2 anos foi totalmente atendido, 
além das faixas etárias de 3 a 5 anos 
que já haviam sido universalizadas.  

• Ampliação/adequações físicas nas 
EMEFs para atendimento à Educação 
Infantil: 24 EMEFs foram reformadas 
para atendimento à Educação Infantil e 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

• Projeto Escola de um Novo Tempo: a 
SMED investiu mais de 60 milhões de 
reais em obras de manutenção e rea-
dequação dos espaços de toda a Rede 
Municipal, favorecendo ambientes es-
colares mais arejados, coloridos e aco-
lhedores. Com o objetivo de adaptar 

as escolas aos protocolos sanitários 
impostos pela pandemia, foram reali-
zadas intervenções físicas em 200 es-
colas da rede própria (EMEFs e EMEIs) 
e 150 creches parceiras.

• Ampliação das turmas de tempo inte-
gral: considerando a ampliação da ca-
pacidade de atendimento realizada em 
2021, 65% das crianças de 3 a 8 anos 
foram matriculadas em tempo integral, 
correspondendo a 58.927 crianças do 
Ensino Regular e das turmas Appia. No 
entanto, o atendimento em tempo inte-
gral não foi realizado em 2021, em fun-
ção da pandemia.

• Implantação do Projeto Articuladores 
de Leitura nas EMEIS:  implantado em 
90% das EMEIs, o projeto visa preparar 
profissionais para convergir as propos-
tas, projetos e ações pedagógicas para 
intensificar as ações de leitura e evitar 
que boas práticas fiquem restritas a 
um determinado grupo e possam tam-
bém subsidiar outros trabalhos.

• Realização de concurso para profes-
sores da Educação Infantil: publica-
do edital com inscrições de 21/12/21 
a 20/01/22 e provas realizadas em 
20/02/22.

• Buscando atingir o princípio “Toda 
criança alfabetizada até os 7 anos” 
e mitigar as dificuldades de ensino e 
aprendizado que surgiram com a pa-
ralisação das atividades escolares pre-
senciais durante a pandemia, importan-
tes ações ligadas à formação docente, 
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construção coletiva de material peda-
gógico e implementação de sistemas 
de acompanhamento e monitoramento 
da aprendizagem, foram desenvolvidas 
para a concretização de uma proposta 
pedagógica de qualidade social.

 › Plano Emergencial de Alfabetização 
- Pealfa: programa implementado em 
2021, propõe o acompanhamento siste-
mático do desenvolvimento e da apren-
dizagem em letramento, alfabetização, 
numeramento e alfabetização matemá-
tica das crianças de 1º, 2º e 3º anos do 
Ensino Fundamental da RME/BH. Esse 
acompanhamento ocorre por meio da 
realização de avaliações diagnósticas 
periódicas, avaliações formativas, orien-
tações e disponibilização de materiais 
pedagógicos e de registro do desenvol-
vimento das habilidades em planilhas 
compartilhadas com as escolas e pro-
fessoras, bem como a devolutiva dos 
dados já analisados e consolidados às 
escolas pela equipe Appia Infância. 

 › Alfaletra: formação realizada em par-
ceria com o Centro de Alfabetização, 
Leitura e Escrita - Ceale/FaE/UFMG, 
com professoras que atuam em turmas 
de 4 a 8 anos das escolas da Rede Mu-
nicipal de Educação de Belo Horizonte 
(Rede Própria e Rede Parceira). Seu ob-
jetivo é o desenvolvimento profissional 
de professoras que atuam com alfabe-
tização e letramento, e o diálogo com 
as práticas pedagógicas. A ação forma-
tiva atende a 421 escolas/instituições, 
tendo como princípio uma ação cole-
tiva e não individual, fomentando uma 

formação em/de rede, articulada em 
torno de práticas de alfabetização e de 
letramento, tendo a escola como unida-
de privilegiada da ação. No contexto da 
formação, foi realizada a compra e dis-
tribuição de 7.346 (sete mil e trezentos 
e quarenta e seis) exemplares do livro 
Alfaletrar: Toda Criança Pode Apren-
der a Ler e a Escrever, da Professora 
Magda Soares, para todas (os) as (os) 
professoras (es) que atuam com a faixa 
etária de 4 à 8 anos das escolas/ins-
tituições da Rede Municipal de Educa-
ção de Belo Horizonte (rede própria e 
rede parceira). Ainda na perspectiva de 
formação docente em letramento e al-
fabetização, 8.324 professores da Rede 
Própria e Parceira, que atuam com 
crianças de 0 a 8 anos, participaram de 
encontros (webinários e conferências), 
realizados em 2021, e que terão conti-
nuidade ao longo de 2022.

 › Formação para Coordenadores Pe-
dagógicos Gerais (CPGs): realizado 
com o objetivo de promover um espa-
ço formativo exclusivo para os CPGs, 
com a finalidade de refletirem sobre 
a organização do trabalho pedagógico 
nas escolas em tempos de pandemia 
e pós-pandemia, construindo sentidos 
sobre a docência e a escola na contem-
poraneidade. 

• Repertório de Inspiração Pedagógica 
de Alfabetização e Letramento: Foram 
produzidos coletivamente pelos pro-
fessores e gerentes participantes do 
Núcleo de Alfabetização e Letramento 
da SMED, com a assessoria de pesqui-



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

62

sadores professores do CEALE – Cen-
tro de Alfabetização Leitura e Escrita 
da Faculdade de Educação da UFMG, 
repertórios de atividades para os es-
tudantes de 6 a 8 anos, em processo 
de alfabetização e letramento. O mate-
rial, também chamado de “Almanaque 
para alfabetização e letramento”, é um 
repertório de inspiração pedagógica 
que pode contribuir para criar mais 
possibilidades e experiências de 
leitura e escrita para as crianças, 
bem como uma alternativa para 
os(as) professores(as), pois permite 
às crianças práticas de escrita para 
lembrarem e registrarem emoções, 
além de práticas de leitura de textos 
com diferentes finalidades, possibi-
litando a reflexão sobre seus usos e 
sobre o sistema de escrita, de forma 
divertida e desafiadora. O almana-
que foi impresso e distribuído para as 
34.364 crianças matriculadas do 1º 
ao 3º ano do Ensino Fundamental das 
Escolas Municipais de Belo Horizonte. 
Também foi publicado no Portal EAD 
da PBH, sendo composto de três par-
tes: “Meus escritos e outras coisinhas 
mais”, “Abecedário com animais, brin-
cadeiras, super-heróis e desafios” e 
“Papéis de carta”.

2.2. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APPIA – 

HORIZONTES DA ADOLESCÊNCIA

Objetivo: acompanhar as ações peda-
gógicas e os resultados dos estudantes 

do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
da RME/BH, visando estabelecer estra-
tégias que potencializem e melhorem 
o processo de ensino e aprendizagem, 
inclusive com ações que possibilitem a 
correção de fluxo para o 2º e o 3º ciclos 
do Ensino Fundamental, com aprendiza-
gem adequada ao prosseguimento dos 
estudos na idade certa.

PRINCIPAIS ENTREGAS: 

• Plano Pedagógico Remoto Emergen-
cial - PPRE - o plano foi implementa-
do com os objetivos de potencializar o 
desenvolvimento do ensino e apren-
dizagem com atendimento educacio-
nal remoto e mediação presencial, na 
perspectiva da formação integral e de 
monitorar continuamente as aprendi-
zagens dos(as) estudantes, das turmas 
de 4º ao 9º ano, de modo a viabilizar 
maior intencionalidade das ações pe-
dagógicas. Este plano foi elaborado 
e acompanhado com a assessoria de 
pesquisadores professores do Centro 
Pedagógico da UFMG.

• Projeto Geração Ativa: desde feverei-
ro de 2021, foram formadas 34 turmas 
do Programa de Aceleração de Estudos 
e Correção de Fluxo - Projeto Geração 
Ativa, para estudantes com 2 anos ou 
mais de distorção idade/ano de escola-
ridade - 6º ao 9º ano. Foram atendidos 
615 estudantes, de um total de 4.568 
identificados como estudantes em dis-
torção, o que representa 13,5% da de-
manda. Dos estudantes matriculados 
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e frequentes, 90% foram aprovados e 
acelerados em 2021.  

• Projeto Geração Criativa: desde feve-
reiro de 2021 foram formadas 4 tur-
mas do Programa de Aceleração de 
Estudos e Correção de Fluxo - Projeto 
Geração Criativa, para estudantes com 
2 anos ou mais de distorção idade/ano 
de escolaridade - 4º ao 5º ano. Foram 
atendidos 61 estudantes, de um total 
de 1.060 identificados como estudantes 
em distorção, o que representa 5,8% 
da demanda. Dos estudantes matricu-
lados e frequentes, 83,6% foram apro-
vados e acelerados no Projeto Geração 
Criativa (GC) em 2021.

• Grupo de Trabalho Intensivo:  criado 
com o intuito de operacionalizar o Pro-
jeto de Intervenção Pedagógica para es-
tudantes com defasagem no processo 
de alfabetização, letramento e numera-
mento matemático - 4º e 5º ano.  O ob-
jetivo desse grupo é desenvolver o pro-
cesso de ensino e aprendizagem para 
consolidar habilidades essenciais. Em 
2021, foram atendidos 2.517 estudan-
tes, dos quais 2.446 foram aprovados.   

• Monitoramento da aprendizagem: pro-
grama implementado com o objetivo de 
monitorar a aprendizagem dos estu-
dantes do 4º ao 9º ano, das turmas do 
Programa de Aceleração de Estudos e 
Correção de fluxo, e do Grupo de Tra-
balho Intensivo (GTI), por meio de plani-
lhas, com as habilidades consideradas 
essenciais para cada estudante, no de-
senvolvimento do ensino e aprendiza-

gem, considerando o contexto pandêmi-
co, as atividades remotas virtuais e/ou 
impressas e a mediação presencial. É 
feito o acompanhamento da frequência 
dos estudantes por meio da busca ativa 
e aproveitamento, através da entrega 
dos roteiros do ensino remoto e ativida-
des realizadas na mediação presencial.

• Webinários para os Coordenado-
res(as) Pedagógicos(as) Gerais 
(CPGs) do 4.º ao 9o ano em parceria 
com o Centro Pedagógico da UFMG, 
objetiva o monitoramento e interven-
ções pedagógicas na aprendizagem 
dos estudantes atendidos(as), de modo 
a viabilizar maior intencionalidade das 
ações pedagógicas.

• Implementação do uso de metodo-
logias ativas e participativas pelos 
professores da RME - Formações em 
parceria com o Centro Pedagógico da 
UFMG  

 › Foram realizadas formações, pelo Cen-
tro Pedagógico da UFMG, com o objetivo 
de ampliar o desenvolvimento profissio-
nal de professoras que atuam do 4º ao 9º 
ano, de todas as áreas de conhecimento, 
em planejamento, avaliação e percurso 
curricular, em consonância com o Pro-
jeto Meta Educação. Os encontros for-
mativos foram realizados de janeiro a 
abril/21 e contaram com a participação 
de 1.646 profissionais da Educação. Foi 
disponibilizada plataforma virtual com o 
acompanhamento do Centro Pedagógico 
da UFMG para acompanhamento de ati-
vidades pedagógicas, sequências didáti-
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cas e com assessoria para o professor 
em seus planejamentos, com o objetivo 
de assegurar a qualidade pedagógica e 
a equidade no desenvolvimento e con-
solidação das capacidades/habilidades 
previstas para cada ano de escolaridade.

 › Realizada formação de professores do 
4º ao 9º ano, de todas as áreas de co-
nhecimento, no uso da ferramenta Khan 
Academy, em consonância com o Pro-
jeto Meta Educação. Os encontros for-
mativos foram realizados em junho/21 
e contaram com a participação de 612 
profissionais da Educação.

• Implementação do Plano de Leitura 
em todas as EMEFs: os Planos de Lei-
tura são documentos que detalham as 
ações e projetos de leitura desenvolvi-
dos pelas escolas/instituições com o 
objetivo de se consolidar como projeto 
institucional, tendo sido elaborados por 
100% das EMEFs. 

• Realização de concurso para profes-
sores de 1º e 2º ciclos e para professo-
res de inglês, geografia, matemática e 
educação física: o edital foi publicado, 
com inscrições de 21/12/21 a 20/01/22 
e provas realizadas em 20/02/22.

2.3. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA

Objetivo: promover o acesso, a perma-
nência e a aprendizagem dos estudan-

tes com deficiência, TEA e AH/SD de 0 a 
3 anos de idade e em idade de escolari-
zação obrigatória na Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte, em todos 
os níveis de ensino, e o acesso de Jovens 
e Adultos com deficiência à política de 
atendimento intersetorial; disponibilizar 
livros que proporcionem o acesso de toda 
a comunidade a diversos gêneros literá-
rios que abordam temas como relações 
étnico-raciais, história e cultura africana, 
afro-brasileira, indígena.

PRINCIPAIS ENTREGAS:

• Ampliação e aprimoramento do aten-
dimento por AEE: por meio de reorga-
nização, foram criadas 441 vagas de 
AEE, totalizando 2.184 vagas de AEE, 
disponibilizadas em 2021.    

• Disseminação de Libras: 

 › Foram realizados cursos de libras, em 
ambiente virtual, com duração de 40 ho-
ras, para 150 profissionais da educação. 

 › Implementadas Oficinas de Libras em 
sete escolas, com participação de 523 
estudantes surdos e ouvintes.

2.4. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APPIA – 

CONSOLIDANDO PROJETOS DE VIDA

Objetivo: Promover uma educação de 
qualidade e que contribua para a perma-
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nência e aprendizagem dos estudantes 
da EJA, criando estratégias e meios com 
vistas a diminuir a evasão escolar e asse-
gurar a ampliação ao direito à educação a 
todos os cidadãos.

PRINCIPAIS ENTREGAS:

• Cursos profissionalizantes, apresen-
tando alternativa de qualificação para 
o trabalho, concomitante aos estudos 
na EJA: foram ofertadas 250 vagas de 
cursos de qualificação profissional e de 
preparação para o mercado de traba-
lho para estudantes da EJA.

 › No ano de 2021, foram ofertadas as se-
guintes oportunidades para a qualifica-
ção profissional dos estudantes da EJA: 
em parceria com a JA MINAS foram 
oferecidos os cursos de Introdução ao 
Mundo dos Negócios, Economia Pesso-
al e Vamos Falar de Ética. Estes cursos 

foram ministrados pela Internet. Tam-
bém pela Internet, foi ministrado o curso 
Empreendedorismo em Parceria com o 
Instituto FIPE. Com outra instituição par-
ceira (SENAC BH), foram oferecidos os 
cursos de Recepcionista - 60 vagas; Cui-
dador de Idosos - 30 vagas; Atendente de 
Farmácia -30 vagas e Auxiliar Adminis-
trativo - 30 vagas.

• Projeto de Geração de Emprego e Ren-
da para os estudantes da EJA: 

 › Foi realizado cadastro dos estudantes 
da EJA interessados em aderir ao Pro-
jeto de Geração de Emprego e Renda.

 › Foram realizadas três ações Formati-
vas de Apoio aos estudantes da EJA de 
forma virtual: Cenários do Mercado de 
Trabalho, LinkedIn e Habilidades Socio-
emocionais.

• Orientações pedagógicas balizadas 
nas proposições curriculares da EJA 
para aprimoramento do trabalho do-
cente em parceria com a FAE/UFMG: 
cinco Cadernos Pedagógicos da EJA fo-
ram disponibilizados aos profissionais 
da educação. Esses cadernos foram 
resultado das discussões de conteúdos 
relativos ao currículo da EJA, sendo 
elaborados a partir de vivências cotidia-
nas dos alunos, em um diálogo com o 
conhecimento acadêmico. Esta experi-
ência contribuiu para o enriquecimento 
das aulas nesta modalidade, ao mesmo 
tempo em que propiciou o contato do 
aluno sujeito da EJA com o saber sis-
tematizado, a partir de suas vivências. 

Estudantes utilizando os tablets com a plataforma Khan Academy
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• Início em agosto de encontros quinze-
nais de pesquisas, estudos, produção 
dos volumes e apresentações das te-
máticas inerentes ao letramento e à 
alfabetização na EJA. A coleção Lendo 
e escrevendo as palavras, lendo e es-
crevendo o mundo está no terceiro vo-
lume, dos nove previstos, até julho de 
2022. Incluso na parceria com a FAE, 
os(as) professores(as) participam 
também dos webinários em sintonia 
com a temática, dia e horário da for-
mação para EJA.

2.5. MELHORIA DA CONVIVÊNCIA E DA 

SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR

Objetivo: implementar o Plano de Con-
vivência Escolar nas escolas de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil da Rede 
Municipal de Belo Horizonte – RME-BH, 
pautando a convivência com os diversos 
segmentos da comunidade escolar de 
modo que sejam desenvolvidas práticas 
pedagógicas que resultem na melhoria 
da convivência escolar para a construção 
de uma cultura de paz e não violência.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Ampliação da elaboração do Plano de 
Convivência: aplicado instrumento de 
Avaliação do Clima Escolar (segmento 
gestão) nas escolas municipais de En-
sino Fundamental com 102 respostas, 
em 2021 que tem como objetivo subsi-

diar as escolas na elaboração do Plano 
de Convivência, pois aponta 8 dimen-
sões do clima escolar a serem obser-
vadas quando da elaboração do docu-
mento pelos profissionais das escolas.

• Ampliação da implantação de Câ-
maras de Práticas Restaurativas: as 
Câmaras de Práticas Restaurativas 
constituem-se como instâncias de pre-
venção e resolução de conflitos esco-
lares por meio do diálogo e técnicas 
restaurativas.  Resultam do processo 
de formação do Programa Nós - Justi-
ça Restaurativa na Escola. Participam 
do referido Programa 160 escolas de 
ensino fundamental e, dessas, 23 já 
implantaram Câmaras de Práticas Res-
taurativas, sendo duas delas implanta-
das em 2021. 

• Capacitação de profissionais da edu-
cação para o enfrentamento ao Tra-
balho Infantil: Com o objetivo de capa-
citar os profissionais da educação na 
compreensão do fenômeno do trabalho 
infantil e suas consequências e a inser-
ção da temática no Projeto Político Pe-
dagógico das escolas, em 2021 foram 
realizados quatro encontros formativos 
que contaram com 85 participantes de 
33 escolas. Além disso, foi realizado 
um encontro com os coordenadores 
pedagógicos de 62 EMEIs sobre violên-
cia sexual e trabalho infantil. Em 2022, 
pretende-se realizar dois seminários 
para profissionais da educação e dar 
continuidade à mobilização das escolas 
por meio de articulações intersetoriais 
e interinstitucionais, dentre as quais, o 
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Tribunal Regional do Trabalho e o Mi-
nistério Público do Trabalho, com des-
taque para o Prêmio MPT na Escola. 

2.6. EDUCAÇÃO INTEGRAL, CIDADÃ E DE 

QUALIDADE SOCIAL

Objetivo: ofertar, por meio do CLIC - Cen-
tro de Línguas, Linguagens, Inovação e 
Criatividade, um espaço de aprendiza-
gem criativa aberto aos estudantes, pro-
fessores, servidores e toda a comunidade 
escolar da RME, uma série de atividades 
extracurriculares, que acontecem em 
ambientes preparados com recursos 
visuais, sensoriais e lúdicos, no intui-
to de estimular o aprendizado. Garantir 
às crianças seus direitos de aprendiza-
gem, desenvolvendo suas capacidades 
de conviver, brincar, participar, explorar, 
se expressar e se conhecer, por meio 
de atividades lúdicas, recreativas e com 
temáticas diversificadas. Também, por 
meio de oficinas e atividades do Progra-
ma Escola Integrada ou pelas parcerias 
com OSCs ou outras instituições, ofertar 
atividades formativas no contraturno 
escolar, em espaços diversos, que irão 
contribuir com a formação integral dos 
estudantes e para o exercício de práticas 
democráticas e de cidadania.

PRINCIPAIS ENTREGAS:

• Promoção do ensino de programação 
de computadores a alunos e professo-

res da RME-BH: em dezembro de 2021, 
foram divulgados os cursos para capa-
citação em linguagem de programação 
para 1.500 estudantes, 100 professo-
res e 100 monitores, por meio presen-
cial, remoto e/ ou híbrido. As inscrições 
devem ser realizadas em fevereiro de 
2022 para início do curso em março.

• Bibliotecas escolares com Investi-
mento contínuo:

 › Com o objetivo de ampliar o espaço da bi-
blioteca, favorecendo a ventilação e crian-
do espaços alternativos para atividades 
inovadoras, foram construídas varandas 
contíguas em dez bibliotecas de EMEFs.

 › Em 2021, o Centro de Referência das 
Bibliotecas teve sua automação im-
plementada e o espaço foi aberto à 
comunidade, beneficiando o acesso a 
equipamentos de leitura por parte dos 
cidadãos da região.

 › O objetivo do projeto de automação das 
bibliotecas escolares da RME-BH é incen-
tivar o uso do acervo, a autonomia dos 
estudantes e professores, a organização 
das coleções bibliográficas, o controle do 
patrimônio informacional, bem como via-
bilizar a oferta de novos serviços e pro-
dutos tais como: a divulgação das obras 
adquiridas pela biblioteca e a anexação 
de vídeos e textos, compartilhando con-
tações de histórias, resenhas literárias e 
sequência didáticas entre outros.  Entre as 
atividades concluídas do projeto de auto-
mação das bibliotecas, destaca-se a con-
clusão da catalogação do acervo em cinco 
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bibliotecas e a implantação do módulo 
de empréstimo, em todas as Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental, vi-
sando o empréstimo de tablets aos es-
tudantes e o controle de disponibilida-
de e de devolução por meio do Sistema 
Pergamum.

• Realização de concurso para bibliote-
cário: o edital foi publicado, com inscri-
ções de 21/12/21 a 20/01/22 e provas 
realizadas em 20/02/22.

• Programa EcoEscola BH: 

 › 116 unidades escolares realizaram as 
atividades propostas pelo Programa 
EcoEscola BH. Dentre as atividades 
propostas pelo Programa EcoEscola 
BH, ressaltamos a participação de re-
presentantes das unidades escolares 
nos webinários (formações virtuais); 
a solicitação de mudas de árvores, de 
hortaliças, de  plantas medicinais e 
de adubo para o plantio nas institui-
ções, o desenvolvimento de diversas 
ações previstas no PREGEE (Plano 
de Redução de Gases do Efeito Es-
tufa) tais como horta, compostagem, 
alimentação saudável, aquaponia, 
conscientização ambiental e energia 
fotovoltaica com os estudantes, nas  
instituições. 

 › A Revista EcoEscola BH, foi publicada 
em meio digital, reunindo relatos de 
ações socioambientais desenvolvidas 
nas Instituições de Ensino.

 › Foram realizados 10 webinários para 
formação dos educadores com a parti-
cipação de 1.130 pessoas.

 › Foram realizados 17 cursos virtuais em 
Educação Ambiental na plataforma EAD 
PBH,  com 311 inscritos. 

 › 29 unidades escolares foram certifica-
das com o Selo Boas Práticas de Sus-
tentabilidade Ambiental. A certificação 
das escolas que desenvolvem boas prá-
ticas ambientais com o Selo é uma ini-
ciativa da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e a Subsecreta-
ria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 
que acontece desde 2016. Para o ano de 
2021, os critérios foram reavaliados e de-
finidas as seguintes condições para a ob-
tenção do selo: o envio de um projeto de 
sustentabilidade ambiental, a participa-
ção de representantes da escola em, no 
mínimo, 70% das formações virtuais e a 
realização de ações previstas no PREGEE 
com os estudantes e/ou comunidade.

2.7. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO

Objetivo: promover a formação e o desen-
volvimento dos(as) profissionais da Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
a fim de fortalecer a profissionalidade e o 
profissionalismo docente.
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PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Realização de formação continuada dos 
profissionais da Educação da RME-BH 
em parceria com instituições diversas: 

 › 222 professores que atuam com crian-
ças e adolescentes de 9 a 14 anos do Ap-
pia: horizontes da adolescência, foram 
formados na perspectiva dos Percursos 
Curriculares e Trilhas de Aprendizagens 
da RME-BH em Tempos de Pandemia, 
com a assessoria do Centro Pedagógico 
da UFMG.

 › 512 professores que atuam com jo-
vens a partir de 15 anos (Appia: conso-
lidando projetos de vida) participaram 
de formação para atuar na Educação 
de Jovens e Adultos.

 › 292 professores alfabetizadores que 
atuam com jovens a partir de 15 anos 
(Appia: consolidando projetos de vida), 
participaram de formação para atuar 
com alfabetização e letramento, na pers-
pectiva da Educação de Jovens e Adultos

 › 167 professores e demais profissionais 
da Educação participaram de formação 
e foram certificados para trabalhar com 
ampliação de repertório cultural dos es-
tudantes através do Projeto Integrarte. 

 › 518 professores que atuam com estu-
dantes de 0 a 15 anos ou mais (3 etapas 
Appia), participaram de formação para 
atuar com leitura e literatura de forma 
interdisciplinar.

 › 8.324 professores da Rede Própria e Par-
ceira, que atuam com crianças de 0 a 8 
anos (Appia um olhar para a infância), 
participaram de encontros (webinários 
e conferências), realizados em 2021, que 
terão continuidade ao longo de 2022. Ain-
da na perspectiva de formação docente 
em letramento e alfabetização, foi desen-
volvido o Alfaletra, em parceria com o 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escri-
ta - Ceale/FaE/UFMG, com professoras 
que atuam em turmas de 4 a 8 anos das 
escolas da Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte (Rede Própria e Rede 
Parceira). Seu objetivo é o desenvolvi-
mento profissional de professoras que 
atuam com alfabetização e letramento e 
o diálogo com as práticas pedagógicas. 
A ação formativa atende a 421 escolas/
instituições, tendo como princípio uma 
ação coletiva e não individual, fomentan-
do uma formação em/de rede, articulada 
em torno de práticas de alfabetização e 
de letramento, tendo a escola como uni-
dade privilegiada da ação.

 › “Coordenação Pedagógica: Cargo e 
Ação” – formação realizada no segundo 
semestre de 2021, foi planejada e orga-
nizada para atender a equipe professo-
res que ocupam o cargo de Coordena-
dores Pedagógicos Gerais (CPGs) das 
Escolas Municipais de Educação Infantil 
e Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental da RME-BH.  O objetivo geral foi 
promover um espaço formativo exclusi-
vo para os CPGs, com a finalidade de re-
fletirem sobre a organização do trabalho 
pedagógico nas escolas em tempos de 
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pandemia e pós-pandemia, construindo 
sentidos sobre a docência e a escola na 
contemporaneidade.  A metodologia uti-
lizada foi baseada numa abordagem crí-
tico-reflexiva  focada nas experiências 
norteadoras do trabalho da Coordena-
ção pedagógica enquanto profissional 
corresponsável pelos resultados das 
aprendizagens dos estudantes. O pro-
cesso formativo foi realizado através de 
plantões orientados síncronos, encon-
tros assíncronos, 2 webinários, plantões 
individuais, leitura de bibliografia espe-
cífica e ambiente AVA Moodle e contou 
com a participação efetiva de 221 Coor-
denadores Pedagógicos Gerais do total 
de 323 lotados nas escolas da RME.

• Implantação e consolidação de um Sis-
tema de Mapeamento Socioeducacio-
nal:  importante ferramenta que buscou 
qualificar o conhecimento do ambiente e 

das condições de vida de cada estudante 
e professor (a) no contexto do distancia-
mento social, oferecendo recursos que 
sistematizam dados e geram informa-
ções importantes para a criação de no-
vas ações da política educacional.

OUTRAS AÇÕES 

• Projeto piloto Compreensão de Tex-
tos: implementado em turmas do 5º 
ano de 9 escolas da Rede Municipal,  
no segundo semestre de 2021. O pro-
jeto apresentado pelo pesquisador e 
professor José Francisco Soares, da 
UFMG, implica na implementação de 
uma ferramenta avaliativa que pos-
sibilita o levantamento de evidências 
do nível de compreensão que nossos 
estudantes têm dos textos que leem e 
a elaboração de devolutivas que mos-
tram a cada estudante onde ele está e 
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como elevar seu nível de compreensão. 
Além disso, o projeto viabiliza a criação 
de um conjunto de textos divididos por 
tipos, gêneros, temáticas e níveis de 
complexidade. Em novembro e início 
de dezembro,  foi feita uma avaliação 
individual com as escolas participan-
tes do projeto piloto. Em dezembro, foi 
realizada uma live com o objetivo de 
apresentar o projeto e convidar novas 
escolas para adesão em 2022.

• Programa Appia Consolidando Proje-
tos de Vida: atendimento intersetorial 
com abertura de diálogo para imple-
mentação de turma GT carroceiros, 
dois agrupamentos dos venezuelanos 
em BH (Pampulha e Barreiro), Centro 
POP Leste e familiares, especialmen-
te as mães, tias e avós de estudantes 
que foram detectados(as) através do 
Programa Mapa Ativo em 2021. Os en-
contros e início de planejamento entre 
as diferentes Secretarias/Gerências 
ocorrem desde os meses de setembro 
e outubro para início do atendimento no 
início do ano letivo de 2022.  

• Grupo de Trabalho de Pesquisa e 
Política da EJA Municipal em BH : o 
GT iniciou seus trabalhos em outubro 
de 2021,  como o objetivo de aprofun-
dar os conhecimentos da EJA, atu-
almente ofertada pela SMED, com-
prometendo-se, através da pesquisa 
teórica, literária, legal, pedagógica e 
empírica, obter um painel compara-
tivo e construir uma proposta inova-
dora, visando contribuir mais positi-
va, pragmática e eficientemente em 

sintonia com as necessidades dos(as) 
cidadãos(ãs) que desejam e precisam 
da EJA. Os(as) professores(as) que 
atuam em turmas de EJA preenche-
ram, em 2021, Planilhas de Monito-
ramento das Habilidades Essenciais 
para a Alfabetização e Certificação, 
que servirão de base para a cons-
trução colaborativa, em 2022, de um 
Sistema Permanente de Avaliação 
para a EJA.  

• Vila Sésamo - Projeto Sonhar, Plane-
jar, Alcançar: fortalecimento financeiro 
para famílias, realizado em parceria com 
a Sesame workshop, propõe trabalhar a 
educação financeira, conforme determi-
nado pela BNCC,  objetiva que crianças 
e adultos consigam, por meio de brinca-
deiras, jogos e outros recursos, planejar 
o futuro, identificar os sonhos, definir as 
metas, fazer planos e compreender que 
as escolhas feitas todos os dias ajudam 
a alcançar os objetivos. Participaram do 
projeto 73 escolas. 

• Aprovação da Lei de Dignidade Mens-
trual nas Escolas Municipais de BH: a 
política de dignidade menstrual é trata-
da no eixo da educação, na Secretaria 
Municipal de Educação (SMED), na Di-
retoria de Educação Inclusiva e Diver-
sidade Étnico-Racial (DEID), especifica-
mente no Núcleo de Educação, Cultura 
e Cidadania (NECC),  que compreende a 
precariedade menstrual como um fenô-
meno multidimensional e transdiscipli-
nar, e irá favorecer, com a distribuição 
mensal de absorventes, 40.840 estu-
dantes da rede municipal de ensino.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

72

• Ciclo de Webinários “Anne Frank e o 
estudo do Holocausto: ponto de par-
tida da Educação para a Cidadania e 
para os Direitos Humanos”: parceria 
firmada entre a Diretoria de Educação 
Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial 
(DEID), especificamente no Núcleo de 
Educação, Cultura e Cidadania (NECC) e 
o Núcleo Anne Frank de Belo Horizon-
te. A ação formativa teve como objetivo 
subsidiar os/as profissionais da educa-
ção, fornecendo as bases pedagógicas 
para o estudo do Holocausto e dos Di-
reitos Humanos, tendo como fio condu-
tor Anne Frank, seu diário, sua história, 
seu legado, suas interfaces nas dife-
rentes áreas do conhecimento de for-
ma interativa, crítica e contextualizada. 
Esta ação contou com o protagonismo 
de estudantes do 7º, 8º e 9º ano por 
meio do incentivo à leitura e reflexão 
sobre o que podemos aprender com 
Anne Frank nos dias atuais.

• Rodas de conversa sobre enfrenta-
mento à violência contra a mulher: 
ação do Núcleo de Educação, Cultura e 
Cidadania que teve como público-alvo 
docentes e demais servidores/as mu-
nicipais e que integrou os eventos dos 
16 dias de ativismo promovidos pelo 
Comitê de Equidade entre Mulheres e 
Homens da PBH.

• Acessibilidade para estudantes e pro-
fessores(as) com deficiência visual: o 
Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas 
com Deficiência Visual – CAPBH, que tem 
como foco a produção de materialidade 
acessível para estudantes e professo-

res(as) com deficiência visual, baixa vi-
são e cegueira; atuou na ampliação de li-
vros didáticos para estudantes com baixa 
visão, na assessoria para a produção de 
materialidade acessível em braille e au-
diodescrição para os(as) professores(as) 
do Atendimento Educacional Especializa-
do e para as escolas, em articulação com 
os participantes do Projeto Appia. 

• Roda de Conversa com as famílias de 
estudantes com deficiência: diálogo de 
acolhimento e articulação entre família 
e Escola, de forma a manter, durante o 
período de paralisação das atividades 
escolares presenciais, o vínculo dos es-
tudantes e de suas famílias com a escola. 

• Grupo de Trabalho sobre Educação 
Bilíngue (Português-Libras): constitu-
ído com representantes da Diretoria de 
Educação Inclusiva e Diversidade Étni-
co-Racial - DEID, da Diretoria de Polí-
ticas para as Pessoas com Deficiência 
- DPPD e representantes do Movimen-
to Bilíngue, ampliando o debate sobre 
educação bilíngue na RM.

• Roda de Conversa: “Práticas de Promo-
ção da Igualdade/Equidade Racial”: ati-
vidades formativas com foco nas práticas 
de promoção da igualdade racial na Edu-
cação, com o objetivo de contribuir para 
a construção coletiva de projetos institu-
cionais e Planos de Ensino que atendam 
ao disposto nas Leis nº 10.639/03 e nº 
11.645/08, incorporando ao cotidiano es-
colar a História e Cultura Afro-Brasileira, 
Indígena e Africana, bem como a educa-
ção das relações étnico-raciais.
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• Rodas de Conversa: “A Gestão Escolar 
e o Plano Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial”: atividades formati-
vas cujo público-alvo foi a gestão esco-
lar. Foram abordados os temas gestão, 
equidade e educação, contribuindo para 
a efetivação das políticas expressas nos 
Planos Municipais de Educação e de Pro-
moção da Igualdade Racial, que preve-
em, dentre outros, o compromisso com 
a implementação das Leis nº 10.639/03 
e nº 11.645/08 e suas normativas. 

• Núcleo de Estudos das Relações 
Étnico-Raciais: encontros mensais 
dos Núcleos de Estudos das Relações 
Étnico-Raciais objetivando proporcio-
nar momentos de estudo, reflexão e 
construção de saberes sobre a Edu-
cação das Relações Étnico-Raciais, 
História e Cultura Afro-Brasileira, 
Indígena e Africana, com vistas a 
reelaboração e proposição de planos 
de ensino e propostas curriculares que 
articulem tais conteúdos no interior 
das diferentes áreas do conhecimento 
e modalidades de ensino.

• IV Seminário Educando para a Igual-
dade étnico-racial - Conferência de 
Durban 20 anos: avanços, desafios e 
perspectivas para “virar a maré do 
racismo”:  evento inserido na agenda 
do Novembro Preto, conjunto de ativi-
dades organizadas pela Diretoria de 
Reparação e Promoção da Igualdade 
Racial da Prefeitura de Belo Horizonte 
(DPIR/PBH). Teve como objetivo 
promover reflexões e debates sobre os 
20 anos da Conferência de Durban, a 

sua importância histórica, os impactos 
desta agenda nas políticas públicas, em 
especial, naquelas voltadas para a cul-
tura e educação e sobre os desafios e 
as perspectivas para a continuidade e o 
fortalecimento dessas políticas.

• Territórios Educativos - Lei Aldir Blanc 
e a Diversidade Étnico-Racial na Edu-
cação:  o Programa tem como objetivo 
constituir uma agenda educativa para o 
desenvolvimento de atividades de con-
trapartida nas escolas municipais de 
Belo Horizonte, tendo como centralida-
de propostas voltadas para a erradica-
ção do racismo e promoção da igual-
dade/equidade racial. Integra a agenda 
Novembro Preto e Festival de Arte Ne-
gra da PBH e está alicerçado na Políti-
ca de Promoção da Igualdade Racial do 
Município, uma vez que contribui para 
a efetivação de ações tanto da Cultura, 
quanto da Educação, presentes no Pla-
no Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial - Resolução COMPIR 01/2019.

4. EDUCAÇÃO EM NÚMEROS

Fruto dos investimentos realizados na 
Educação Infantil, Belo Horizonte alcançou 
bons resultados nas avaliações de profici-
ência, que aferem os níveis de desempenho 
nas habilidades em Língua Portuguesa, 
Escrita e Matemática, por meio de testes 
cognitivos, aplicados aos alunos matricu-
lados no 3º ano do Ensino Fundamental. 
Os resultados do Sistema Mineiro de Ava-
liação e Equidade da Educação (SIMAVE) e 
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do Programa de Avaliação da Alfabetização 
(PROALFA), em 2018, para Belo Horizonte, 
mostram que 81,2% dos alunos do 3º ano 
do Ensino Fundamental da Rede Munici-
pal de Ensino alcançaram nível recomen-
dado ou avançado em Língua Portuguesa. 
Em escrita e matemática esse percentual 
atingiu, respectivamente, 75% e 59,6%. Em 
2019, os resultados do PROALFA para o 2º 
ano mostram que 86,9% dos alunos alcan-
çaram os níveis “Recomendado” ou “Avan-
çado” em Língua Portuguesa. Em Matemá-
tica, o percentual de alunos que atingiram 
níveis “Recomendado” ou “Avançado” foi de 
67,1% (Tabela 1).

Os últimos resultados do Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
calculado pelo Ministério da Educação 

(MEC) para ser a referência nacional na 
avaliação da qualidade do Ensino Funda-
mental, apontam que na avaliação reali-
zada em 2019, a Rede Municipal de Edu-
cação de Belo Horizonte não conseguiu 
atingir as metas estabelecidas pelo MEC. 
Belo Horizonte obteve 6,0 pontos nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental (5º 
ano) e,  nos anos finais do Ensino Funda-
mental (9° ano), a capital mineira atingiu 
o valor de 4,7 pontos (Gráfico 1).

Nos meses de novembro e dezembro de 
2021, foram aplicadas as provas do Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e também do Sistema Mineiro de 
Avaliação e Equidade da Educação Públi-
ca (Simave), cujos resultados são espera-
dos para o 2º semestre de 2022. 

Gráfico 1 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Educação, 2005-

2019  

 

Fonte: Ministério da Educação – MEC 
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Gráfico 1 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da  
Rede Municipal de Educação, 2005-2019 

Fonte: Ministério da Educação – MEC

Tabela 1: Percentual de Alunos do 3º ou do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino com nível de 
proficiência recomendado ou avançado em Língua Portuguesa, Escrita e Matemática, Belo Horizonte – 2015-2019

Conteúdo 2015 2016 2018 2019(a)

Língua Portuguesa 75,3 79,5 81,2 86,9

Escrita nd 81,5 75 nd

Matemática nd 61,5 59,6 67,1
Fonte: SIMAVE/PROALFA
a – 2015/2016/2018: dados do SIMAVE para o 3º ano. 2019: Dados do Proalfa para o 2º ano. 
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Tabela 2: Total de Escolas por tipo de ensino ofertado

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Número de Instituições Municipais da Rede Própria 321 323 323 321 321

Escolas Municipais 177 178 178 176 176

Escola Municipal de Educação Infantil 13 145 145 145 145

Unidades Municipais de Educação Infantil UMEIs(a) 131 - - - -

Número de Creches da Rede Parceira 197 198 203 212 220

Escolas Municipais por tipo de atendimento:

Total de escolas com Ensino Fundamental 
(incluídas EJA e EE)

177 178 178 176 176

Total de unidades com Educação Infantil 
(Ensino Fundamental Regular com Turmas de Educação 
Infantil + Escola Municipal de Educação Infantil)

157 187 194 203 229

Total de escolas com EJA 119 108 106 97 95

Ensino Fundamental Regular 160 132 125 114 88

Ensino Fundamental Regular com Turmas de 
Educação Infantil

13 42 49 58 84

Educação de Jovens e Adultos (Exclusiva) 1 1 1 1 1

Ensino Especial (Exclusiva) 3 3 3 3 3

Polo de Educação Integral (Poeint Barreiro) 1 - - - -

Fonte: SMED - Sistema de Gestão Escolar (SGE); Gerência das Parcerias da Educação (GPAED). Dados da Rede Parceira de Educação Infantil.
a - Em 2018 a Lei 11.132/2018 transformou as UMEIs em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

Tabela 3: Alunos por nível de ensino

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Educação Infantil 68.294 72.552 76.042 80.464 80.807

Rede Própria - 0 a 3 anos 20.601 22.783 22.987 22.182 21.224

Rede Própria - 4 e 5 anos 22.878 24.215 26.138 30.591 31.486

Rede Parceira - 0 a 3 anos 14.965 16.696 18.675 19.971 20.377

Rede Parceira - 4 e 5 anos 9.850 8.858 8.242 7.720 7.720 

Ensino Fundamental 111.615 111.690 110.811 103.994 104.170

1º Ciclo 38.364 38.849 38.832 34.818 34.701

2º Ciclo 41.176 41.836 41.102 37.037 35.317

3º Ciclo 32.075 31.005 30.877 32.139 34.152

Educação de Jovens e Adultos 11.642 12.289 12.213 10.654 11.339

Ensino Fundamental 11.239 11.866 11.747 10.274 10.848

Ensino Médio 403 423 466 380 491

Alunos com Deficiência 5.216 5.597 6.256 5.893 5.946

Matriculados nas Escolas Municipais 
(incluídos no somatório do EI e EF)

4.951 5.262 5.908 5.536 5.593

Matriculados nas Escolas Exclusivas de Ensino Especial 265 335 348 357 353

Total de alunos na RME (Rede Própria e Parceira) 191.816 196.866 199.414 195.469 196.669

Fonte: SMED - Sistema de Gestão Escolar (SGE)
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Tabela 4: Alunos por nível de ensino com atendimento em tempo integral

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Educação Infantil

Rede Própria 7.968 6.444 5.378 6.226 9.487

Rede Parceira 22.426 22.729 25.046 25.051 24.180

Total 30.394 29.173 30.424 31.277 33.667

Ensino Fundamental

Programa Escola Integrada 45.329 46.351 48.516 41.589 nd(a)

Fonte: INEP/MEC - Censo Escolar - Matrícula Inicial - 2016 a 2021 
a - O retorno das atividades escolares em 2021 não contemplou o Programa Escola Integrada, que foi paralisado desde o início da pandemia em 

março de 2020.

Tabela 5:  Total de Professores por nível de ensino e nível de formação

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Total de Professores da Rede Municipal (EF + EI)(a) 15.901 15.257 14.534 14.259 13.599

Professor Municipal 9.780 9.375 8.881 8.587 8.078

Formação - Ensino Médio 31 21 17 16 51

Formação - Ensino Superior 9.376 9.354 8.864 8.571 8.027

Professor da Educação Infantil 6.121 5.882 5.653 5.672 5.521

Formação - Ensino Médio 1.017 1.036 703 654 435

Formação - Ensino Superior 4.731 4.846 4.950 5.018 5.086

Professor Municipal com Pós-Graduação

Especialização 4.246 4.078 3.684 3.794 3.322

Mestrado 359 391 381 411 363

Doutorado 35 43 43 44 36

Professor para Educação Infantil com Pós-Graduação

Especialização 986 1.088 1.345 1.581 1.766

Mestrado 13 11 15 14 20

Doutorado - - - - 1
Fonte: SMED - Sistema de Gestão Escolar (SGE) – 03/12/2019
a – Situações que geraram redução do quadro de professores e respectivo quantitativo. 2018: aposentadorias (1.535), demissão e exoneração 

(443), falecimento (18), infrequente (12), à disposição de outros órgãos (286); 2019: aposentadorias (1894), demissão e exoneração (537), fale-
cimento (22), infrequente (8), à disposição de outros órgãos (192); 2020: aposentadorias (322), demissão e exoneração (61), falecimento (13), 
infrequente (6), à disposição de outros órgãos (184); 2021: aposentadorias (353), demissão e exoneração (77), falecimento (24), infrequente 
(20), à disposição de outros órgãos (186).
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Tabela 6: Estatísticas dos principais Programas da SMED

Descrição 2017 2018 2019 2020(a) 2021(b)

Escolas que participam dos Programas

Escola Integrada 173 176 175 173 nd

Escola Aberta 171 171 173 nd nd

Escola nas Férias 79 166 166 Nd nd

Participantes dos Programas

Escola Integrada(c) 52.547 56. 019 53.151 41.262 nd

Escola Aberta(d) 991.328 1.874.296 1.695.263 nd nd

Escola nas Férias(e) 17.749 50.655 46.337 nd nd

Fontes: SMED - Sistema de Gestão Escolar (SGE) (03/12/2019) e Sistema de Gestão do Programa Escola Integrada (SIGPEI).
a – Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 os programas Escola nas Férias e Escola Aberta foram interrompidos em decorrência das chuvas e, 

em seguida, em função da pandemia. 
b – O retorno das atividades escolares em 2021 não contemplou os programas em destaque, que foram paralisados desde o início da pandemia. 
c – Considera-se a média anual de alunos/mês, incluindo os alunos do SIGPEI, do PAEI Projeto Atendimento Educacional Integrado e do Projeto 

Saber Mais.
d – Considera-se o total de participantes/ano
e – Foram somados os totais de participantes em cada oficina do Programa

Tabela 7: Estatísticas do Cadastro Escolar

Cadastro Escolar Educação Infantil 2017/2018(a) 2018/2019(b) 2019/2020(c) 2020/2021(d)

Número de Inscritos

0 - 2 anos 23.500 18.855 18.135 12.899

3 anos 8.222 6.231 5.229 3.667

4 e 5 anos 6.080 5.820 8.044 7.012 

Fila de espera

0 - 2 anos 8.408 2.540 3.620 2.287(e) 

3 anos 30 0 0 0

4 - 5 anos 0 0 0 0
Fonte: SMED/GEMON 
a - Cadastro realizado em 2017, encaminhamento para vaga em 2018
b - Cadastro realizado em 2018, encaminhamento para vaga em 2019
c - Cadastro realizado em 2019, encaminhamento para vaga em 2020 
d - Cadastro realizado em 2020, encaminhamento para vaga em 2021 
e - A fila de espera refere-se à faixa de 0 a 1 ano, tendo em vista que toda a demanda de 2 anos foi atendida em 2021. 
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Feira da Agricultura Urbana
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1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais re-
sultados das ações na área de Proteção 
Social, Segurança Alimentar e Esportes, 
desenvolvidas ou coordenadas pela Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania (SMA-
SAC) e pela Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer (SMEL).

A SMASAC é responsável pela criação 
e implantação de ações e programas 
para a promoção do desenvolvimento 
inclusivo, justo, igualitário, asseguran-
do o respeito às diferenças e o acesso 

aos serviços básicos oferecidos pelas 
políticas públicas municipais. A Secre-
taria tem como missão promover a as-
sistência social, a segurança alimentar 
e nutricional e os direitos humanos e de 
cidadania da população de Belo Hori-
zonte por meio da gestão e da execução 
de políticas públicas fundamentadas 
em participação social, intersetoriali-
dade, dignidade, sustentabilidade, equi-
dade e diversidade, contribuindo para a 
integralidade da proteção social, a re-
dução das desigualdades e a universa-
lização dos direitos.

PROTEÇÃO SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR  

E ESPORTES
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A SMASAC coordena os programas e 
ações de três subsecretarias:

A Subsecretaria de Assistência Social (SU-
ASS) que atua com o objetivo de redução 
da pobreza em Belo Horizonte, respeitan-
do os princípios da Política Nacional de 
Assistência Social: a supremacia do aten-
dimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; a 
universalização dos direitos sociais, a fim 
de tornar o destinatário da ação assisten-
cial alcançável pelas demais políticas pú-
blicas; o respeito à dignidade do cidadão, à 
sua autonomia e ao seu direito a benefícios 
e serviços de qualidade, bem como à con-
vivência familiar e comunitária; a igualda-
de de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza.

A Subsecretaria de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SUSAN), com coordenação da 
Política de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, é orientada por estratégias interse-
toriais e transversais de garantia do direito 
humano à alimentação adequada e de pro-
moção de sistemas alimentares saudáveis, 
sustentáveis e circulares que respeitem 
a diversidade cultural, e se estrutura em 
diversas áreas, a saber: a Agroecologia, 
Agricultura Urbana e Agricultura Familiar, o 
Abastecimento e Acesso a Mercados, a As-
sistência Alimentar, a Educação Alimentar 
e Nutricional, a Gastronomia e Qualificação 
Profissional, a Intersetorialidade e Partici-
pação Social e a Cooperação Internacional. 

A Subsecretaria de Direitos de Cidadania 
(SUDC), desenvolve políticas públicas volta-
das para a promoção, garantia e defesa dos 

direitos humanos e de cidadania, a partir da 
articulação com uma ampla rede de entida-
des parceiras, ligadas ao poder público, Or-
ganizações da Sociedade Civil e movimen-
tos organizados da sociedade civil.

A política de esporte e lazer, sob a coor-
denação da SMEL, é desenvolvida tendo 
como foco a democratização da atividade 
física por meio da ampliação do acesso 
às estruturas esportivas de qualidade e 
da promoção de atividades para crianças, 
adolescentes, adultos, idosos, pessoas 
com deficiência e outros grupos vulnerá-
veis. As ações buscam contribuir para a 
socialização, a melhoria da saúde e bem-
-estar com promoção de um estilo de 
vida ativo e da qualidade de vida urbana, 
fomentando a cultura do esporte educa-
cional e de participação.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. SUAS BH PROTEGE

Objetivo: aprimorar a gestão e a provisão 
de serviços, programas, projetos e bene-
fícios de proteção social básica e especial, 
com prioridade para mulheres, LGBT, ju-
ventudes negras, população em situação 
de rua e adolescentes em cumprimen-
to de medidas socioeducativas em meio 
aberto, com o objetivo de prevenir situa-
ções de vulnerabilidade e risco social e 
contribuir para a superação de situações 
de violação de direitos e fragilização de 
vínculos familiares e comunitários.
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Centro Esportivo Dom Bosco

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Implantação do CREAS Oeste em sede 
própria.

• Ampliação do Centro de Referência à Po-
pulação em Situação de Rua (Centro POP 
Leste), com aumento de 600 para cerca 
de 900 pessoas por mês e de 8.000 para 
17.000 atendimentos mensalmente.

• Realização de chamamento público 
para implantação de 4 serviços para 
atendimento de população em situa-
ção de rua, sendo 3 residências in-
clusivas e um Centro POP na região 
da Lagoinha.

• Realização de chamamento público 
para implantação de um Centro Dia da 
Pessoa Idosa para oferta do Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência, Idosas e suas Famílias

• Seleção de entidade para execução da 
Unidade de Acolhimento de Gestantes e 
Puérperas em situação de rua, com pre-
visão de início das atividades em 2022.

2.2. FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE DIREITOS DE CIDADANIA

Objetivo: promover ações para a garan-
tia, defesa e promoção de direitos de ci-
dadania, possibilitando o protagonismo e 
o empoderamento da população, o mo-
nitoramento e participação em políticas 
públicas visando ao desenvolvimento de 
uma cultura de respeito e dignidade para 
com todos os segmentos da população.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Implantação do Sistema Municipal de 
Atendimento de Direitos Humanos, que 
busca dar integralidade no atendimen-
to e os tratamentos necessários a es-
sas denúncias.

• Elaboração do Plano Municipal de Envelhe-
cimento para acompanhamento e fortale-
cimento de políticas públicas que promo-
vam o envelhecimento digno e qualidade 
de vida às pessoas com mais de 60 anos.

• Criação do Programa de Difusão da Li-
bras (PDL), com oferta de capacitação 
para agentes públicos, para promoção 
de serviços municipais mais acessíveis 
a pessoas com deficiência, inclusive 
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atendimentos por meio de aplicativos 
ou dispositivos de comunicação remota.

• Realização do chamamento público 
para a contratação de OSC para im-
plantação de unidade de acolhimento 
institucional para população LGBT que 
vivencia situação de violência ou rom-
pimento de vínculos familiares.     

• Criação do Plano de Ação para o Comba-
te ao Trabalho Infantil em Belo Horizonte.

2.3. FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E DA AGROECOLOGIA

Objetivo: assegurar o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA) priorita-
riamente para as famílias em situação de 
extrema pobreza, por meio da assistência 
alimentar e da promoção da agricultura 
urbana agroecológica, das práticas de 
educação alimentar e nutricional, da pro-
dução e comercialização de alimentos de 
qualidade, especialmente em territórios 
com alto grau de vulnerabilidade social.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Implantação de 5 novos sistemas agro-
ecológicos, em áreas públicas destina-
das, por meio de credenciamento para 
a produção de alimentos, com a implan-
tação de hortas comunitárias, agroflo-
restas, sistemas de compostagem com 
vistas a contribuir para a melhoria da 
alimentação das famílias; ampliar a ren-
da com a comercialização do excedente 
e para enfrentar as mudanças climáti-
cas e a degradação ambiental ao favo-
recer práticas sustentáveis e ambiental-
mente responsáveis (Quadro 1).

• Realização de reforma no Banco de Ali-
mentos, voltada para a manutenção e 
adequação do equipamento, com o obje-
tivo de melhorar a estrutura física, dividir 
os espaços e garantir acessibilidade às 
pessoas com dificuldade de locomoção. 

• Instituição do Auxílio Belo Horizonte, 
por meio da Lei nº 11.314/2021 e regu-
lamentado pelo Decreto nº 17.758/2021. 
Criado para enfrentamento dos efeitos 
sociais e econômicos da pandemia da 
covid-19, o programa objetiva a assis-

Quadro 1 - Sistemas Agroecológicos implantados em 2021

Regional Nome da unidade produtiva Endereço

Noroeste Sítio Saúde do Verde (Pindorama) R. Marcarena, S/N

Norte Horta Comunitária Etelvina Carneiro R. Mar de Rosas, 279 - Etelvina Carneiro. 

Norte Horta Comunitária Espaço Geledés GerminAR Ewé Mimó Rod. Camilo Teixeira da Costa, 1350.

Venda 
Nova

Horta Comunitária Clareia a Terra - Parque do Capão Rua 6, S/N - Lagoa

Leste Coletivo Recicla Esplanada e Comunidade
Av. Belém esquina com Pe. Feijó,  
S/N - Saudade

 Fonte: SUSAN/SMASAC/PBH
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tência alimentar às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social a partir 
do fornecimento de subsídio financeiro 
de até R$ 400 por mês.

• Revitalização e Reforma do Centro de 
Referência em Segurança Alimentar e 
Nutricional - Mercado Popular da La-
goinha, com implantação de uma uni-
dade produtiva coletiva comunitária 
do Projeto Elas Cultivam a Lagoinha, 
implementação de uma Unidade de Se-
gurança e Prevenção, revitalização da 
fachada, do pátio, salas e cozinhas e re-
abertura da unidade à comunidade.

2.4. DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER

Objetivo: Democratizar o acesso ao espor-
te e ao lazer por meio do desenvolvimento 
de políticas públicas inclusivas que garan-
tam a participação de todos e promovam 
a qualidade de vida urbana, contribuindo 
para a consolidação de ambientes sociais 
saudáveis, educativos e seguros.

• Várzea Viva: o programa  tem a fina-
lidade de viabilizar a requalificação de 
campos de futebol municipais, com a 
instalação de grama sintética e ilumi-
nação de LED, além de reforma de ves-
tiário e alambrado, entre outras melho-
rias. Visando a ampliação  do programa 
para todas as regionais, em 2021, o 
Município formalizou a concessão de 3 
novos campos de futebol: Betânia, na 
região Oeste, e Jonas Veiga e Mineiri-
nho, na região Leste, os quais já tive-

ram as obras iniciadas. Com isso, Belo 
Horizonte conta com 7 campos de vár-
zea com investimentos privados em 4 
regionais, se aproximando da meta de 
levar investimentos para as 9 regiões 
da cidade até o final da gestão.

 › Outros 2 campos (Morada do Sol, em 
Venda Nova e Racing, na Pampulha) tam-
bém tiveram os processos de concessão 
iniciados, com modelagens concluídas 
para publicação do edital de licitação. 

 › A título de contrapartida pelo uso do 
bem público, o investidor fica responsá-
vel por realizar a instalação de grama 
sintética, a modernização da infraestru-
tura (vestiários/banheiros, iluminação 
de LED, alambrado e urbanização do 
entorno) e o pagamento da outorga na 
forma de investimentos em outros equi-
pamentos esportivos ou de pagamento 
de taxas anuais ao tesouro público. 

 › Como contrapartida social, o investidor 
deve, ainda, disponibilizar horários ao 
Município e às entidades de futebol ama-
dor tradicionais da comunidade local e 
destinar 30% das vagas em escolinha 
de futebol com bolsas integrais para 
crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, podendo ser solicitado, 
também, a execução de outras atividades 
socioculturais de forma permanente.

• Polo Esportivo e de Lazer: com a me-
lhoria das condições sanitárias para en-
frentamento da covid-19 no Município, o 
programa teve suas ações retomadas 
na Praça da Saudade (região Leste) em 
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setembro e no Centro Esportivo Dom 
Bosco (região Noroeste) em novembro 
de 2021. Os Polos são desenvolvidos em 
equipamentos esportivos de referência, 
com atividades físicas, de formação es-
portiva e de lazer em diferentes moda-
lidades e para diferentes faixas etárias. 
Em 2021, também foi publicado o edital 
de chamamento público para seleção 
de parceria para realização de ações 
na Praça da Saudade, com previsão de 
início no primeiro semestre de 2022. A 
ampliação do programa, com implan-
tação do terceiro núcleo, está prevista 
para 2022 e será realizada na região do 
Barreiro, no Centro Esportivo Milioná-
rios, o projeto de reforma do espaço já 
foi concluído.

• BH é da Gente: o programa tem como 
objetivo promover a livre convivência 
em vias e locais públicos aos domingos 
com a interrupção do trânsito de veí-
culos. Em 2021, houve a retomada das 
atividades do BH é da Gente em 4 vias 
da cidade: Getúlio Vargas, Silva Lobo, 
Guarapari e Araribá (ver Quadro 2), a 
partir de outubro, com atendimento a 
quase 4 mil pessoas. A expansão do 
programa para mais uma área da cida-
de está prevista para 2023.

• Esporte e Lazer em Casa: o projeto nas-
ceu com a pandemia, como opção para 
levar ao público impedido de participar 
das atividades presenciais, vídeo aulas 
com atividades físicas e de lazer. As au-
las são disponibilizadas na plataforma 
do YouTube, no canal oficial da Prefeitura 
(https://www.youtube.com/user/videos-
pbh/playlists). Em 2021, foram disponibi-
lizadas 85 aulas de janeiro a dezembro, 
com 33.950 acessos. Desde seu início, já 
foram lançadas 122 videoaulas que so-
mam mais de 61 mil acessos, o que dá 
uma média de 500 acessos por vídeo.

3. OUTRAS AÇÕES

SMASAC

• Parceria com o Serviço Jesuíta para 
Migrantes e Refugiados – SJMR, para o 
acolhimento e integração de 80 pesso-
as indígenas venezuelanas refugiadas, 
com custeio de cerca de R$1.641.789,29 
(um milhão seiscentos e quarenta e um 
mil setecentos e oitenta e nove reais e 
vinte e nove centavos) ao ano;

• Parceria com a OSC Caritas Regional 
Minas Gerais, com atendimento para 90 
pessoas (grupo com chegada no muni-
cípio em setembro/2021), investimen-
tos aproximados de R$ 1,5 milhão/ano 
e funcionamento em estrutura própria 
do município, localizada no Bairro Vila 
Pinho, regional Barreiro, reformada 
para essa finalidade.

Quadro 2 – vias que receberam o Programa BH é da 
Gente em 2021

Via Regional Edições Público

Savassi 
(Getúlio Vargas)

CS 5 1.690

Silva Lobo O 5 992

Garapari P 5 760

Araribá NO 6 495

Total - 21 3.937
Fonte: SMEL

https://www.youtube.com/user/videospbh/playlists
https://www.youtube.com/user/videospbh/playlists
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• Realização, nos dias 26, 27 e 28 de ou-
tubro de 2021, do II Seminário Interna-
cional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional. Com o tema central “Sistemas 
Alimentares, Agroecologia e Cidades 
Sustentáveis”, o Seminário contou com 
15 atividades e cerca de 300 partici-
pantes e 26 expositores, de 42 cidades, 
17 estados brasileiros e 3 países. 

• Implantação do Manual de Boas Prá-
ticas para a Produção de Alimentos 
nas unidades escolares, que descreve 
os procedimentos adotados pelo setor 
de alimentação da unidade, a fim de 
atender aos requisitos relacionados às 
boas práticas na produção de alimen-
tos, incluindo os aspectos de higiene e 
saúde de manipuladores, higienização 
de instalações, equipamentos e uten-
sílios, higienização do reservatório de 
água, controle de pragas e controles 
aplicados aos processos para garantir 
a produção de alimentação segura.

• Adequação dos cardápios para aten-
dimento à alimentação escolar, rede 
socioassistencial e de cidadania, consi-
derando melhor adequação dos quan-
titativos per capita de gêneros alimen-
tícios conforme faixa etária do público, 
revisão e elaboração de novas receitas, 
atendimento às diretrizes dos Guias 
Alimentares para a População Brasilei-
ra e, no caso da alimentação, às diretri-
zes da Resolução FNDE 06/2021.

• Trilha da Agroecologia: de forma ino-
vadora, as aulas foram ofertadas no 
formato online, garantindo a continui-

dade da formação durante a pandemia. 
Ao longo de 2021, foram 4 turmas, com 
cerca de 234 alunos/as nas aulas que 
envolveram temas como: Manejo Agro-
ecológico de Agroecossistemas, Siste-
mas Agroflorestais, Plantas Alimentí-
cias Tradicionais e Não Convencionais, 
Plantas Medicinais, Gastronomia Agro-
ecológica, entre outros.

•  As ações de Educação Alimentar e Nu-
tricional (EAN) foram adaptadas para o 
espaço virtual para que professores e 
toda a comunidade escolar encontrem 
alternativas de EAN e atividades lúdi-
cas e prazerosas para compartilharem 
com as famílias1. Destaca-se a criação 
do Podcast e Programetes de Educa-
ção Alimentar e Nutricional, que tem o 
objetivo de informar a população sobre 
assuntos diversos relacionados à ali-
mentação e nutrição. 

• Foi lançado, em outubro de 2021, o edital 
de chamamento público para ocupação, 
construção, reforma e/ou readequação 
de áreas e edificações públicas desti-
nadas ao Programa Abastecer. São 33 
Sacolões e Sacolinhas, distribuídas nas 
nove regionais da cidade, destinados à 
comercialização de hortifrutigranjeiros 
e outros itens básicos. Uma inovação é 
que,  além de empresas privadas, coo-
perativas de agricultura familiar também 
poderão participar do chamamento.

• Circuito Curto de Comercialização e Fei-
ra da Agricultura Urbana: implementa-

1  Há uma diversidade de conteúdos disponíveis no Portal PBH, na 
página https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/ean-em-casa

https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/ean-em-casa
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ção de uma nova modalidade de comer-
cialização de alimentos saudáveis no 
município a partir do Circuito de Comer-
cialização Feira da Agricultura Urbana, 
que oferece para a cidade a comerciali-
zação direta de quem produz para quem 
consome. O Circuito é composto pelos 
pontos na região central, na rua Goiás, 
às quintas-feiras, com quatro agriculto-
res, e pelos pontos de venda distribuí-
dos em seis regionais da cidade. 

• Realização da oficina “Os desafios da 
Proteção e do Cuidado no domicílio 
para pessoas com deficiência e idosas 
no contexto da pandemia da covid-19”, 
entre os dias 25 a 31 de março, aten-
dendo ao total de 340 profissionais da 
Assistência Social e Saúde. A oficina 
visa  qualificar a atuação de educado-
res e cuidadores sociais no agrava-
mento de situações provocadas pela 
pandemia, contribuindo nos cuidados e 
redução da sobrecarga familiar, forta-
lecendo vínculos, estimulando  à auto-
nomia e ampliando o acesso à direitos.

• Qualificação das equipes dos serviços 
socioassistenciais e de cidadania para 
o atendimento a migrantes e refugia-
dos, em parceria com a ONU Migração, 
ACNUR e Ministério da Cidadania.

• Lançamento do projeto “Elas Culti-
vam a Lagoinha”, com a inauguração 
da Unidade de Produção Agroecoló-
gica, situada no Centro de Referência 
em Segurança Alimentar e Nutricional 
(CRESAN) do Mercado da Lagoinha. O 
projeto, executado por meio da implan-

tação da Unidade Produtiva Agroecoló-
gica, conta com a realização de oficinas 
para estimular a retomada dos vínculos 
das mulheres com o mercado de traba-
lho e com a possibilidade de geração 
de renda, com ênfase na agroecologia. 
Já foram realizadas sete oficinas, com 
participação de 61 mulheres.

• Lançamento do Projeto Práticas Res-
taurativas nos CREAS, coordenado 
pela Diretoria de Relação com os Sis-
temas de Garantia de Direitos e de Jus-
tiça e Diretoria de Proteção Social Es-
pecial, no âmbito da Subsecretaria de 
Assistência Social. As práticas restau-
rativas consistem em ações proativas 
para construção de relações e senso 
de comunidade, visando prevenir atos 
de violência. O impacto na vida dos ci-
dadãos e comunidades atendidas se 
dá pela construção de um percurso de 
restauração dos laços sociais, susten-
tados por novos significados acerca da 
convivência social e por estratégias de 
comunicação e resolução dos conflitos 
na perspectiva da não violência.

• Publicação do Protocolo do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 
documento que corresponde a uma es-
tratégia de gestão que visa organizar e 
potencializar as ações de prevenção e 
proteção social às crianças e adolescen-
tes em situação de trabalho infantil e suas 
famílias, bem como contribuir para a er-
radicação desse fenômeno no município.

• Parceria com o Programa de Imersão 
em Gestão Pública que apresentará 
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Feira da Agricultura Urbana

projeto de fortalecimento da gestão 
regional do SUAS em Belo Horizonte, 
destacando o papel estratégico das Di-
retorias Regionais, o planejamento in-
tegrado e a implementação de equipes 
técnicas de gestão regional.

• Criação da Cartilha Olhares Plurais 
– Direitos Humanos e Deveres institu-
cionais na PBH. Ação desenvolvida con-
juntamente com a Controladoria Geral 
do Município que tem por objetivo pro-
mover a ética, a igualdade racial e de 
gênero, a prevenção ao assédio moral 
e sexual no ambiente de trabalho, as-
sim como promover a inclusão e a dis-
seminação dos valores do respeito e 
da igualdade, a ser difundida entre os 
agentes públicos municipais.

• Implantação da Rede de Espaços Sa-
grados Protegidos, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Segurança 
e Prevenção. Iniciativa de combate à 
intolerância religiosa que teve como 
primeiro passo o mapeamento dos es-
paços sagrados não predominantes e o 
contato com representantes de centros 
de Umbanda, do Candomblé, de Guar-
das de Congado e também de Grupos 
Ciganos de BH.

• Realização da Rede de Empoderamen-
to Comunitário da Pessoa Idosa que 
promove a integração, o lazer e bem-
-estar, por meio de oficinas realiza-
das com os grupos de convivência de 
pessoas idosas, além de  desenvolver 
apoio técnico, administrativo e contábil 
para a promoção da sustentabilidade 
das ações desenvolvidas pelos grupos. 

• Realização de 52 reuniões para ma-
nutenção da Mesa de Diálogo com 
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Sistema de Justiça e Sistema de Ga-
rantia de Direitos, contando com a 
participação de atores da SMASAC, 
Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Conselho Tutelar, 
Delegacias Especializadas, Conselhos 
de Direitos e Sociedade Civil Organi-
zada, visando o aprimoramento da 
gestão e execução do SUAS e de sua 
articulação com o sistema de garan-
tia de direitos e de justiça.

SMEL

Além das ações dos Projetos Estratégi-
cos, a SMEL desenvolveu diversas outras 
ações em 2021:

• Programa Esporte Esperança: retorno 
do atendimento presencial com ativida-
des esportivas para 966 crianças e ado-
lescentes em 3 núcleos comunitários e 
no Polo Dom Bosco; retomada do Proje-
to Seleções do Futuro, em parceria com 
o Ministério da Cidadania em 4 campos 
de futebol, atendendo a 366 alunos;

• Programa Superar: atendimento vir-
tual e presencial a 321 pessoas com 
deficiência em atividades esportivas 
e recreativas no Centro de Referência 
Esportiva (CREPPD) e nos núcleos Frei 
Leopoldo, UFMG, Sociedade dos Sur-
dos, Marconi e São Rafael; 1.206 aten-
dimentos de capacitação/formação 
para estudantes, estagiários, profissio-
nais e comunidade;

• Programa Caminhar: 1.707 atendimen-
tos com orientação e promoção de ati-
vidade física para a população, nos for-
matos virtual e presencial em 3 pistas 
de caminhada e nos Polos Saudade e 
Dom Bosco;

• Programa Vida Ativa: 615 pessoas 
com 50 anos ou mais atendidas virtu-
al e presencialmente com atividades 
de ginástica, dança, Lian Gong e re-
creação nos núcleos CRPI, Galpão da 
Saudade, CRAS Providência, Quadra 
São Paulo, Pq. Lagoa do Nado, Praça 
da Saudade, Pq. Cidade Nova e nas IL-
PIs Lar Paulo Penido, Lar Santa Zita, 
Lar Frei Zacarias, Lar Nossa Senhora 
da Saúde, Lar Caminhos para Jesus, 
Lar Santa Gema, Lar Dona Paula; fo-
ram realizadas 402 triagens e ava-
liações físicas junto ao público-alvo, 
avaliando as condições para o retor-
no presencial seguro;

• Ruas de Lazer: realização de 10 ruas 
de lazer e apoio com empréstimo de 
material a outros 2 eventos, com a libe-
ração das atividades em vias públicas, 
em dezembro de 2021;

Programa BH é da Gente
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• No Domingo a Rua é Nossa: retoma-
da do fechamento semanal de 05 vias 
para uso recreativo da população nos 
seguintes espaços: Av. Bandeirantes 
(entre Praça JK e Praça da Bandeira), 
bairro Mangabeiras, região Centro-
-Sul; Av. Prudente de Morais (entre Av. 
Contorno e rua Acaraú), bairro Cidade 
Jardim, Centro-Sul; Praça Raul Soa-
res (pista central); Av. José Cândido da 
Silveira (entre as ruas Camilo Prates e 
Rua Professor Costa Chiabi), bairro Ci-
dade Nova, Nordeste; Av. Henrique Ba-
daró Portugal (entre as ruas Deputado 
Fábio Vasconcelos e Eli Seabra Filho), 
bairro Buritis, Oeste.

• Infraestrutura esportiva: reforma do 
CREPPD com cobertura da piscina, 
renovação dos vestiários e melhoria 
de acessibilidade, em parceria com a 
SUDECAP, ampliando a capacidade de 
atendimento do local; custeio de 25 
equipamentos esportivos entre giná-
sios e centros esportivos; requalifi-
cação de 24 Academias a Céu Aberto; 
pequenos reparos (pintura, hidráulica, 
elétrica, serralheria, redes/cestas/tra-
ves, limpeza, entre outros) em diversos 
equipamentos esportivos, com média 
de 30 intervenções/mês;

• Conselho Municipal de Política de Es-
portes (CMES/BH): manutenção das ati-
vidades do Conselho com a realização 
de 5 plenárias on-line;

• Ações de melhoria da gestão interna 
com elaboração do planejamento es-

tratégico setorial, melhoria dos pai-
néis de monitoramento de indicado-
res e metas, implantação de sistema 
informatizado de gestão de usuários 
(SIGPS), revisão do cadastro dos equi-
pamentos esportivos, capacitação de 
servidores e estagiários e avaliações 
de desempenho, fortalecimento das 
ações de comunicação, entre outros.

4. PROTEÇÃO SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 
ESPORTES EM NÚMEROS

4.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E CIDADANIA

As políticas de inclusão social, segurança 
alimentar, defesa dos direitos humanos e 
promoção do esporte, na perspectiva da 
prevenção, proteção e promoção das fa-
mílias em situação de vulnerabilidade so-
cial, são componentes fundamentais para 
construção de uma cidade de oportunida-
des para todos. 

A Tabela 1 apresenta o quantitativo e a 
localização dos equipamentos da rede de 
atendimento direto e também de locais de 
atendimento da rede privada que integram 
a proteção social na cidade. No caso da as-
sistência social, as organizações da socie-
dade civil que compõem a rede socioassis-
tencial estão representadas em separado 
como “rede de atendimento indireto”.
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Tabela 1 – Resumo e quantitativos da rede de equipamentos da SMASAC

Descrição Quant.

Assistência Social

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 34

Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 9

Locais de Atendimento Indireto (Serviços SUAS)(a) 183

Segurança Alimentar

Banco de Alimentos 1

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA) 1

Restaurantes Populares 4

Refeitório Popular 1

Feira Coberta (do Bairro São Paulo e do Bairro Padre Eustáquio) 2

Sacolões da Rede Abastecer 14

Sacolinha da Rede Abastecer 10

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - CRESAN Mercado da 
Lagoinha

1

Mercado Distrital (Cruzeiro e Santa Tereza) 2

Pontos de Feiras(b) 104

Unidades Produtivas Coletivas Comunitárias 45

Unidades Produtivas Institucionais e Escolares 74

Depósito Central da Alimentação 1

Direitos e Cidadania 

Centro Especializado de Atendimento à Mulher Benvinda 1

Centro de Referência LGBT 1

Centro de Referência da Pessoa Idosa 1

Centro de Referência da Juventude 1

Conselho Tutelar 9

Grupos de Convivência de Pessoas Idosas (rede parceira) 27

Fonte: SMASAC
a - Locais contabilizados: 73 Centros de Convivência, 2 Centros Dia, 3 Centros Pop e 105 Unidades de Acolhimento Institucional.  

Fonte: Censo SUAS 2020. 
b - Pontos de feiras não refletem a quantidade de barracas, alguns tem apenas uma, enquanto outros têm várias.
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Tabela 2: Estatísticas dos Serviços de Assistência Social

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Número de CRAS 34 34 34 34 34

Número de famílias referenciadas atendidas nos CRAS(a) 57.204 93.730 112.301 89.133 70.366

Famílias cadastradas no Cadastro Único 144.951 156.645 172.623 174.432 199.982(b)

Até R$ 89,00(c)    40.715 46.900 58.214 61.576 78.496

Entre R$89,01 até R$178,00(c) 26.973 23.495 18.944 17.869 17.568

Entre R$ 178,01 até 1/2 Salário Mínimo(c) 48.122 46.640 45.568 46.370 52.169

Acima de 1/2 Salário Mínimo(c) 29.141 39.610 49.897 48.617 51.749

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família(d) 56.763 58.463 54.493 66.967 73.719

BPC - Idoso 20.726 20.547 21.232 22.129(d) 21.979

BPC – Pessoa com Deficiência 18.260 18.260 18.167 18.369(d) 17.449

Total de Pessoas em Situação de Rua cadastradas no CadÚnico 
com cadastros atualizados ou desatualizados

6.763 7.671 8.821 8.830 8.751(b)

Total de Pessoas em Situação de Rua cadastradas no CadÚnico 
com cadastros atualizados nos últimos 24 meses

6.687 6.426 7.324 4.703(e) 4.839(b)

Centros de Atendimento à população em situação de rua  
(Centro POP)

3 3 3 3 4

Centro POP – Pessoas atendidas (por mês) 4.967 2.750 1.831 1.759 2.005

Número de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social  4.430 1937 3.694 5.558 10.651

Número de beneficiários do Programa Bolsa Moradia 
acompanhados pelos serviços socioassistenciais

250 290 290 320 400

Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Total 51 50 50 50 45

Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Vagas 683 656 675 675 648

ILPIs conveniadas 24 24 24 24 24

Idosos atendidos nas ILPIs conveniadas 911 906 906 906 906

Número de UAIs para acolhimento institucional para população em 
situação de rua (adultos e famílias)

11 12 13 13 15

Número de vagas nas UAIs para a população em situação de rua 
(adultos e famílias)

918 1.047 1.124 1.464 1.246

Nº de adolescentes acompanhados pelo Serviço de Medidas  
Sócio-Educativas

3.678 1.694 1.986 1.996 1.140

Nº de famílias acompanhadas pelo PAEFI 2.734 2.038 3.096 3.052  2.515

Fonte: SUASS/SMASAC/PBH
a –  Para 2018, o indicador contabiliza famílias acompanhadas pelo PAIF, SCFV e novos cadastros do CadÚnico. Devido a restrições operacionais 

vinculadas à implementação do SIGPS, os dados relativos ao PAIF de novembro e dezembro foram contabilizados considerando a média de 
atendimento dos meses de janeiro a outubro de 2018. Durante o ano de 2020, devido ao contexto da pandemia, os atendimentos presenciais do 
PAIF e do SCFV passaram a ser realizados de forma remota a partir de março, como retomada dos atendimentos presenciais no PAIF a partir 
de outubro. Os atendimentos de atualização e revisão cadastral no CadÚnico também foram suspensos por um período e depois retomados 
de forma remota. Foram obtidos dados de atendimento no PAIF somente do mês de janeiro a set/2020 (fonte: sistema do Registro Mensal de 
Atendimentos do Governo Federal).

b –  Dados atualizados em outubro de 2021
c – Nos anos de 2017 e 2018 adotava-se as seguintes faixas de renda: até R$ 85,00, entre R$ 85,01 até R$ 170,00, entre R$ 170,01 até 1/2 Salário Mínimo.
e – A redução observada em 2020 se deve à suspensão dos atendimentos presenciais de atualização e revisão cadastral no CadÚnico por um 

período, devido à pandemia. Mesmo contando com a estratégia do atendimento remoto, houve uma queda no nº total de atendimentos no ano, 
que gerou uma queda do nº de famílias com cadastros atualizados em até 24 meses.
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Tabela 3: Estatísticas dos Serviços de Direitos e Cidadania

Espaços 2017 2018 2019 2020 2021

Centro de Referência da Pessoa Idosa – Público 
atendido atividades

30.259 29.432 32.894 13.943(a) 24.489

Centro Especializado de Atendimento à  
Mulher - Benvinda - atendimentos realizados

520 1.231 1.855 1.527 2.966

Centro de Referência LGBT – Atendimentos realizados 165 409 1.552 1.078 1.445

CRJ - Público atendido(b) 96.273 109.865 121.634 31.467 2.936

CRJ - Atividades desenvolvidas(b) 3.995 4.310 5.338 1.109 839

Formação em Direitos e Cidadania para sociedade civil ND 3.372 13.413 14.451 5.391

Formação em Direitos e Cidadania para  
agentes públicos

ND 2.471 4.790 2.008 3.872

Fonte: SUDC/SMASAC/PBH
a – A partir de março de 2020, o atendimento em todas as unidades migrou para a modalidade remota devido às restrições sanitárias. A partir de 

outubro de 2020, iniciou-se o retorno presencial parcial e gradual, com a abertura dos Centros de Referência da Pessoa Idosa e das Juventu-
des, devido à natureza de suas atividades e públicos.

b – CRJ – Centro de Referência da Juventude. Dados de 2017 revisados após atualização da metodologia de consolidação dos dados de público 
atendido pelo CRJ.

Tabela 4: Estatísticas dos Restaurantes Populares

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Restaurantes e Refeitórios Populares: 
número de equipamentos

5 5 5 5 5

Restaurantes e Refeitórios Populares: total de 
refeições servidas no ano

2.378.339 2.427.888 2.574.524 1.869.896(a) 2.059.863

Restaurantes e Refeitórios Populares: 
refeições gratuitas para população em 
trajetória de rua 

350.292 381.512 452.213 537.243(a) 622.359

Restaurantes e Refeitórios Populares: 
refeições a 50% p/ beneficiários do Programa 
Bolsa Família

9.565 9.758 11.360 8.731 9.260

Fonte: SUSAN/SMASAC/PBH
a – As medidas de distanciamento social e de fechamento do comércio devido à pandemia, reduziram a procura pelo Restaurante Popular por 

públicos/beneficiários como moradores do entorno, trabalhadores do comércio e estudantes. Por outro lado, ocorreu uma ampliação do aten-
dimento à população em situação de rua.
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Tabela 5: Estatísticas da Produção, Comercialização e Abastecimento

Descrição 2017 2018 2019 2020(a) 2021

Sistemas Agroecológicos em Unidades 
Produtivas Coletivas/Comunitárias ou 
Escolares e Institucionais implementadas/
atendidas(b)

105 191 223 45 74

Pontos de atendimento do programa  
ABasteCer - Sacolão(c) 21 19 20 17 14

Programa ABasteCer: quantidade de 
alimentos comercializados (em kg)

31.376.134 25.628.520 19.672.381 23.486.510 20.058. 930

Pontos de atendimento do programa 
Feiras Livres(d) 59 59 54 50 50

Pontos de atendimento do programa Feira 
Modelo

2 2 2 2 2

Direto da Roça - Pontos de atendimento 21 39 36 32 31

Feira Orgânica - Pontos de atendimento 12 9 13 20 15

Feira da Agricultura Urbana (e) - - - - 6

Programa de Aquisição de Alimentos: 
alimentos adquiridos (em kg)

142.895 72.728 57.100 55.490,80 12.639

Banco de Alimentos: quantitativo de 
alimentos fornecidos (em kg) 

179.910 210.221 387.905 428.411 397.909

Banco de Alimentos: entidades atendidas 38 45 50 73 47

Banco de Alimentos: Média de pessoas 
atendidas pelas entidades

3.815 6.933 10.000 5.294 4.430

Fonte: SUSAN/SMASAC/PBH
a -  Em virtude da pandemia, ocorreu uma redução no quantitativo de atendimentos às unidades produtivas institucionais públicas, em virtude do 

fechamento das escolas e das normas relativas a atividades geradoras de aglomeração.
b -  A partir de 2019, o termo ‘horta’ foi substituído por Sistemas Agroecológicos e, em 2020, por Sistemas Agroecológicos em Unidades Produtivas 

Coletivas/Comunitárias ou Escolares e Institucionais (a depender da categoria). Em 2021, em virtude da flexibilização e retomada parcial das 
aulas, de forma presencial, houve uma ampliação do atendimento se comparado com o de 2020.

c -  A série histórica refere-se exclusivamente às unidades de Sacolão. O Programa Abastecer conta, também, com 10 unidades de sacolinha. A 
redução dos pontos em 2020 e 2021 é um reflexo dos impactos da pandemia na unidade de comercialização.

d -  Os pontos de comercialização da Feira Livre listados consideram endereço, dia e horário de funcionamento. Assim, são considerados pontos 
distintos aqueles que estão no mesmo endereço, mas em dias/horários diferentes.

e -  A Feira da Agricultura Urbana foi inaugurada em julho de 2021.
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Tabela 6: Estatísticas de Fornecimento de refeições – Programas da Assistência Alimentar(a)

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Total de refeições servidas no ano 85.058.614 89.697.813 91.339.258 17.689.033 21.360.325

Abrigos e albergues: refeições 
fornecidas

2.409.804 2.784.920 2.643.785 2.654.810 3.165.209

Abrigos e albergues: número de 
instituições beneficiadas

53 57 59 59 59

Educação Infantil – Creches 
conveniadas: refeições fornecidas

19.585.767 20.657.858 22.730.847 3.049.716 5.126.090

Educação Infantil – Creches 
conveniadas: número de instituições 
beneficiadas

200 199 203 198 212(b)

Educação Infantil – Creches 
conveniadas: pessoas beneficiadas

26.155 35.446 36.031 27.257 27.745(b)

Rede Municipal de Educação – 
Escolas Municipais, Umeis, Escola 
Integrada, EJA: refeições fornecidas

57.887.861 61.908.710 60.126.961 7.738.011 9.940.118

Rede Municipal de Educação – 
Escolas Municipais, Umeis, Escola 
Integrada, EJA: alunos beneficiados

182.669 205.436 164.525 170.242 168.744(b)

Unidades de Atendimento 
Educacional Integrado: refeições 
fornecidas

1.974.732 1.973.740 1.857.199 264.281 149.815

Entidades infantojuvenis conveniadas 
e centros de apoio comunitário: 
número de instituições beneficiadas

34 31 32 33 37(b)(c)

Entidades infantojuvenis conveniadas 
e centros de apoio comunitário: 
crianças e adolescentes beneficiados

4.965 4.617 4.248 5.257 5.457(b)(c)

Vítimas de chuvas e outras 
calamidades: refeições fornecidas

427 1.028 1.212 1.969 3.434

Doação de Gêneros Alimentícios aos 
Removidos do Programa Estrutural 
para Área de Risco – PEAR: refeições 
servidas

512 380 101 11.565 602(d)

ILPIs: refeições fornecidas 2.407.220 2.407.220 2.930.220 2.986.661 2.944.836

ILPIs: número de instituições 
beneficiadas

24 24 24 24 24

Fonte: SUSAN/SMASAC/PBH
a - Na apuração do quantitativo de número de beneficiários observa-se os seguintes critérios: Unidades de Acolhimento Institucional (Abrigos, 

ILPI): número de pessoas acolhidas mais o número de funcionários da instituição; PNAE (Escolas, EMEIs e Creches): informado o número de 
alunos; 

b - Os dados foram fornecidos pela Gerência de Convênios e pelo SGE/SMED em 04.02.2021
c - Considera-se os dados do Atendimento Educacional Integrado. Dados de 2021 são parciais.
d - Em 2021 considerou-se o número de cestas básicas distribuídas.
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4.2. ESPORTE E LAZER

Os benefícios da prática de atividades fí-
sicas e esportes na saúde física e men-
tal, bem como os seus efeitos positivos 
nas relações comunitárias, são inegá-
veis. Assim, há algumas décadas, estes 
já são entendidos como direitos univer-
sais, consagrados não apenas no terri-
tório nacional pela Constituição Federal, 
mas também internacionalmente, por 
entidades como a Organização das Na-
ções Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO) e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI). A prática de ativi-
dades físicas é ainda considerada uma 
ferramenta essencial para a melhora 
do bem-estar geral da população, sendo 
citada na Agenda 2030 como facilitado-
ra do desenvolvimento sustentável por 
meio da promoção da tolerância e do 
respeito, além do empoderamento de jo-
vens e mulheres, entre outros.

No entanto, dados mais recentes da pes-
quisa Vigilância de Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (VIGITEL - 2021) 
apontam que menos de 45% dos Belo-ho-
rizontinos fazem a quantidade mínima re-
comendada de atividade física para ma-
nutenção da saúde, ou seja, fazem menos 
de 150 minutos de atividades moderadas 
ou 75 minutos de atividades intensas se-
manais somando-se a prática no lazer - 
tempo livre , no deslocamento e no tra-
balho, conforme observado no Gráfico 1. 
Essa insuficiência é maior nas mulheres 
que nos homens (55%-33%), sendo acen-
tuada também pelo aumento da idade e 
pela menor escolaridade. Esses dados 
reforçam a importância das iniciativas 
desenvolvidas pelo município de demo-
cratização e fomento à prática esportiva, 
principalmente para mulheres e idosos.

Estratégias de promoção de um estilo de 
vida mais ativo com foco na responsabi-

Gráfico 1: Percentual de adultos (≥ 18 anos) com prática insuficiente de atividade física, Belo Horizonte, 2015-2020

Fonte: VIGITEL, Ministério da Saúde
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lização individual tem tido pouco sucesso, 
de forma que as políticas públicas devem 
se concentrar mais em facilitar o acesso à 
estruturas e programas de atividade física, 
bem como promover uma miríade de opor-
tunidades e um ambiente mais amigável 
para tais práticas no cotidiano urbano. 

O Município conta com 718 equipamentos 
esportivos públicos catalogados, contabi-
lizando campos, quadras, ginásios, acade-
mias abertas e pistas de skate, que estão 
distribuídos por toda a cidade. Conta ainda 
com 17 clubes parceiros que, por meio do 
Programa Esporte para Todos, disponibi-
lizam suas estruturas esportivas. Nesses 
locais, os cidadãos podem realizar suas 
atividades físicas e práticas esportivas in-
dividuais ou coletivas e também participar 
dos programas e projetos esportivos, seja 
por meio de execução direta, seja através 
de órgãos e entidades parceiras (Tabela 7).

Com mais de 370 mil atendimentos/ano 
pré-pandemia, os programas e projetos 
da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer - SMEL oferecem atividades es-
portivas e de lazer a pessoas de todas 
as faixas etárias. Dentre estes, desta-
cam-se o Esporte Esperança, ação de 
formação esportiva para crianças e 
adolescentes; o Superar, que promove 
a inclusão de pessoas com deficiência 
por meio do esporte; o Caminhar, que 
incentiva e orienta a prática de ativi-
dade física entre jovens e adultos e o 
Vida Ativa, voltado para a faixa etária 
50+, com atividades físicas e de lazer. 
São programas consolidados e que, nos 
últimos anos, receberam uma atenção 
especial para a capacitação da equipe 
e a melhoria da gestão, resultando em 
excelência no atendimento com notas 
elevadas de satisfação entre os partici-
pantes (Tabela 8).

Tabela 7: Equipamentos Esportivos Municipais – Belo Horizonte, 2018-2021

Descrição 2018 2019 2020 2021(a)

Campos de futebol 79 79 77 73

Campos de futebol society 31 31 32 37

Quadras poliesportivas 114 114 112 67

Quadra de futsal - - - 41

Quadra de vôlei - - - 4

Quadra recreativa - - - 3

Quadras de tênis 5 5 5 5

Quadras de peteca 36 36 35 32

Ginásios poliesportivos 8 8 8 7

Pistas de skate 21 21 20 20

Academia a Céu Aberto 424 424 425 427

Piscina 1 1 1 1

Pista de malha - - - 1

TOTAL 719 719 715 718
Fonte: SMEL/PBH. Dados atualizados em 25 de fevereiro de 2022.
a -  A tipologia dos equipamentos foi revisada, com redistribuição dos quantitativos entre as novas categorias - quadra de vôlei, quadra de futsal, 

quadra recreativa, além da inclusão da pista de malha.
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Mapa 1: Equipamentos Esportivos Municipais e Locais de Atendimentos dos Programas da SMEL, Belo Horizonte, 2021.

Fonte: SMEL; BHMap – Prodabel. Dados atualizados em 25 de fevereiro de 2022.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

98

Outro destaque na política do esporte e 
lazer são os eventos esportivos, como 
a Copa Centenário de Futebol Amador, 
uma das maiores competições de fute-
bol de várzea do país, com a participa-
ção de mais de 200 equipes, em mais 
de 350 jogos, envolvendo cerca de 5 mil 

Tabela 8: Estatísticas de atendimentos realizados nos Programas de Esporte e Lazer

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Programa Esporte para Todos – Clubes Parceiros 19 19 19 17 17

Programa Esporte para Todos - Atendimentos realizados(a) 121.000 184.640 244.800 30.440 nd (b)

Programa Vida Ativa – Núcleos ativos 43 47 48 49 7

Programa Vida Ativa – ILPIs atendidas 10 7 21 4 7

Programa Vida Ativa – Idosos atendidos 3.084 3.188 3.121 2.928 615

Programa Esporte Esperança - Atendidos 4.159 5.189 6.709 4.415 1.332

Programa Superar – Atendidos 770 957 832 778 321

Programa Caminhar – Atendimentos realizados 16.971(b) 13.608 17.245 3.611 1.707

Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima – 
Participantes

3.172 4.247 5.486 0(d) 0(d)

Programa BH é da Gente – Núcleos implantados 1 3 4 4 4

Programa BH é da Gente – Público estimado 32.850 40.200 35.500 2.126 3.937

Projeto No Domingo a Rua é Nossa – Vias fechadas pela 
BHTrans 

9 8 6 6 5

Eventos de Lazer e Recreação (Recrear) – Eventos 
realizados

80 173 133 16 10

Fonte: SMEL/PBH
a – Considera-se os atendimentos realizados nos Programas Escola Integrada e Academia da Cidade. A partir de 2019 também foram considerados 

os atendimentos realizados pelos módulos da SMEL.
b – De mar/20 até dez/21 as atividades foram suspensas devido à covid-19 e revisão dos planos de trabalho.
c – Programa Caminhar: em 2017 foram consideradas apenas as atividades em pistas, escolas e eventos.
d – A Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima foi cancelada em 2020 e 2021, devido às medidas de controle da pandemia da covid-19.

atletas de diversas categorias. A SMEL 
promove, ainda, os Jogos Estudantis 
de Belo Horizonte com a participação 
de mais de 110 escolas públicas e pri-
vadas, ruas de lazer, o BH em Férias, e 
presta apoio a eventos recreativos e es-
portivos diversos.
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1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais re-
sultados das ações realizadas pela Secre-
taria Municipal de Segurança e Prevenção 
(SMSP), composta pela Guarda Civil Mu-
nicipal de Belo Horizonte (GCMBH), pela 
Subsecretaria de Qualidade e Controle 
(SUQC), pela Diretoria de Prevenção So-
cial à Criminalidade (DCRI) e pelo Centro 
Integrado de Operações da Prefeitura de 
Belo Horizonte (COP-BH), que, em conjun-
to, buscam promover ações de prevenção 
social à criminalidade, segurança pública 
e fomento da ordem pública.  

A GCMBH é uma das principais insti-
tuições que atuam com o enfoque de 
proteção dos usuários e funcionários 
das instalações públicas municipais, 
desenvolvendo, dentre outras ações, 
o patrulhamento preventivo e a prote-
ção do cidadão que utiliza os espaços 
municipais, auxiliando na resolução de 
problemas e na mediação de conflitos, 
além de implantar metodologias ino-
vadoras na produção, no acompanha-
mento e na avaliação dos indicadores 
de criminalidade. 
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Nas ações específicas de prevenção 
social à criminalidade e violências, há 
um esforço na produção de dados e na 
realização de intervenções mais qua-
lificadas no campo da segurança pú-
blica no município. Para tanto, tem-se 
utilizado o Índice de Vulnerabilidade 
Juvenil (IVJ) para identificação das re-
giões que precisam de maior atenção 
do poder público em função da vulne-
rabilidade da população.

Em relação ao COP-BH, sua missão é in-
tegrar as informações e a atuação das 
instituições envolvidas na resposta a 
problemas públicos de Belo Horizonte, 
possibilitando agilidade e resolutividade 
no monitoramento da cidade, na pronta 
resposta de ocorrências e gestão de cri-
ses, em operações integradas e eventos 
planejados e na prevenção de problemas. 
Destaca-se que, ao longo do ano de 2021, 
o COP-BH buscou aprimorar os processos 
integrados entre as instituições, por meio 
da elaboração e implantação de protoco-
los e outros instrumentos de pactuação 
de um trabalho colaborativo e sistêmico. 
Além disso, se dedicou à especificação 
e implantação de soluções tecnológicas 
voltadas para o suporte e automatização 
desses processos de trabalho integrado, 
visando mudar o seu patamar de atuação 
e evoluir o nível de maturidade do Cen-
tro. O COP-BH acessa imagens de mais 
de 3.000 câmeras da cidade, e em 2021 
atendeu mais de 12 mil ocorrências críti-
cas ou integradas e participou de mais de 
1.200 operações integradas.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. POLICIAMENTO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS E 

EM UNIDADES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Objetivo: Promover segurança em espa-
ços urbanos e em espaços de convivência 
comunitários.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Gestão de Operações da Guarda Civil 
Municipal de Belo Horizonte automa-
tizado no BH Digital e em processo de 
implantação dos tablets configurados 
com o sistema nas viaturas.

• Ativação de Unidade de Segurança 
Preventiva na região da Lagoinha como 
complemento das ações de prevenção 
e ordem pública municipal.

• Elaboração de novo modelo de atendi-
mento operacional para as escolas, pós 
pandemia.

• Estruturação Operacional da GCMBH por 
meio da aquisição de Equipamento de 
Proteção e Segurança visando à realização 
de policiamento em áreas prioritárias e em 
unidades de atendimento à população

• Normatização do Projeto de Prevenção 
à Importunação Sexual.
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2.2. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM ÁREAS DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL

Objetivo: Promover intervenções qualifi-
cadas em fatores de risco e de proteção, 
com o objetivo de reduzir os índices de 
violência e de melhorar o Índice de Vulne-
rabilidade Juvenil - IVJ - em territórios de 
maior vulnerabilidade. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Publicação do Edital de Chamamento Pú-
blico SMSP Nº. 003/2021, no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil re-
ais), oriundos do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e Adolescente - FMDCA 
para realização de ações de Prevenção 
Social à Criminalidade e às violências em 
territórios de maior vulnerabilidade juve-
nil de Belo Horizonte – Leste.

• Publicação do Edital de Chamamen-
to Público Nº 005/2021, no valor de R$ 
336.820,00 (trezentos e trinta e seis mil 
oitocentos e vinte reais), para realização 
de ações de Prevenção Social à Crimi-
nalidade e às violências em territórios 
de maior vulnerabilidade juvenil de Belo 
Horizonte – Barreiro. 

• Realização do Projeto Expressão Cida-
dã, fruto da parceria estabelecida entre 
a Diretoria de Prevenção à Criminalida-
de da SMSP e a Agência de Iniciativas Ci-
dadãs (AIC), a partir de demandas iden-
tificadas no diagnóstico social da área 
composta pelos bairros Alto Vera Cruz, 

Taquaril e Granja de Freitas, na região 
Leste. Através desse projeto, foi lançada 
a Campanha de Prevenção à violência 
doméstica e sexual nas escolas.

• Desenvolvimento de um Guia-Aplicativo 
para celular para jovens, com o objeti-
vo de divulgar e compartilhar oportuni-
dades de trabalho, de eventos culturais 
e de manifestações artísticas.

• Realização de curso sobre Mediação de 
Conflitos e Prevenção às violências do-
méstica, de gênero e sexual para 30 
guardas municipais, em parceria com o 
programa de Mestrado Profissional de 
Promoção da Saúde e Prevenção da Vio-
lência da Faculdade de Medicina da UFMG.

• Realização de Curso Promotoras Po-
pulares de Defesa Comunitária para 60 
pessoas em parceria com a Fundação 
João Pinheiro.

Operações preventivas de segurança
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Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte

2.3. COP-BH: GESTÃO INTEGRADA E 

INTELIGENTE DE PROBLEMAS PÚBLICOS DE 

BELO HORIZONTE

Objetivo: Elevar o nível de maturidade do 
COP-BH, de um Centro Facilitador para um 
Centro Integrador, Coordenador e Inteligen-
te, que otimize recursos das diversas insti-
tuições na pronta resposta ágil e resolutiva, 
na prevenção e na predição de problemas 
públicos de segurança, ordem pública, 
mobilidade, serviços urbanos, defesa civil, 
emergência em saúde, dentre outros.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Elaboração de protocolo de atuação 
integrada em aglomerações e outras 
ocorrências de enfrentamento à pan-
demia do Coronavírus, organizando o 

trabalho de monitoramento e resposta 
da Fiscalização, Vigilância Sanitária e 
Guarda Civil Municipal.

• Elaboração de estudo e de projetos de 
soluções para monitoramento de aglo-
merações e contagem de público. Além 
do controle de aglomerações no con-
texto da pandemia, tal proposta almeja 
atender a necessidade do monitoramen-
to do número de pessoas em manifesta-
ções, bem como em grandes eventos.

• Implantação de roteiro de monitora-
mento de câmeras por meio de fer-
ramenta eletrônica e fluxos de tra-
balho, permitindo que as instituições 
presentes no COP-BH possam ser 
mais assertivas no monitoramento 
de imagens de câmeras com base 
no histórico de locais e horários que 
concentram problemas públicos, na 
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previsão de operações, eventos e ou-
tros locais de interesse previstos em 
planos de contingências.

• Estruturação do projeto de monitora-
mento inteligente de veículos, solução 
que permitirá a leitura de dados, por 
meio de câmeras de monitoramento e 
sensores, com a utilização de softwa-
res inteligentes, viabilizando a identi-
ficação, localização e padrão de com-
portamento dos veículos em circulação 
na cidade para possibilitar a ação efe-
tiva dos órgãos de trânsito, fiscalização 
e segurança. A operacionalização do 
projeto está prevista para 2022.

• Viabilização de  parceria para doação 
de uma plataforma colaborativa de 
compartilhamento de imagens de câ-
meras privadas com visualização para 
as vias públicas, estando prevista a im-
plantação para 2022, o que potenciali-
zará a cobertura de imagens na cidade.

• Retomada do processo de licitação de 
serviço de radiocomunicação digital para 
comunicação integrada da Guarda Civil 
Municipal, Fiscalização, SAMU e BHTrans, 
com previsão de assinatura de contrato e 
implantação prevista para 2022.

• Especificação de Sistema de Gestão de 
Riscos com Painel de Alertas e Alar-
mes, como parte integrante da plata-
forma tecnológica integradora do CO-
P-BH, com o objetivo de proporcionar 
tomada de decisões coordenadas, di-
recionando em tempo real as diversas 
equipes e seus respectivos recursos 

para a solução de problemas. Dentro 
desta solução de monitoramento de 
riscos, também foi elaborado um pro-
jeto específico de painel situacional de 
mobilidade, para acompanhamento de 
informações de trânsito e transporte 
na cidade. Outro projeto elaborado des-
ta solução foi o mapeamento dos atu-
ais sensores, identificação de necessi-
dades de ampliação, com proposta de 
integração de dados para geração de 
painel situacional de alertas de riscos 
hidrológicos e geológicos.

• Mapeamento do processo de recebi-
mento e tratamento de denúncias de 
problemas públicos pelos canais de 
atendimento do Município (156, site e 
APP) e elaboração de propostas de 
aprimoramento do fluxo e seu com-
partilhamento no âmbito do COP-BH, 
objetivando respostas mais ágeis e as-
sertivas no atendimento ao cidadão, no 
que se refere à atuação da Guarda Civil 
Municipal, Subsecretaria de Fiscaliza-
ção, BHTrans, SLU, SUDECAP, Vigilân-
cia Sanitária e Zoonoses.

• Mapeamento das integrações tecno-
lógicas entre o processo de gestão de 
ocorrências do COP-BH e os sistemas 
das instituições municipais presentes 
no Centro visando, com a implantação 
a partir de 2022, que os problemas pú-
blicos possam ser compartilhados de 
maneira mais automatizada, com res-
posta mais ágil e coordenada. 

• Realização do 2º Encontro de Centros 
de Operações em 29 de outubro. 
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Parceria do Município com a Polícia Militar de Minas Gerais

Realizado no formato online, o evento 
foi inscrito no Circuito Urbano da ONU 
Habitat, como Fórum dos Centros de 
Comando e Controle para Cidades.

• Realização de treinamentos para im-
plantação dos protocolos de atuação 
integrada em eventos de chuva e ocor-
rências envolvendo árvores.

• Elaboração e pactuação de plano de 
ação com GCMBH, Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, BHTrans e o COP-BH para 
responder à Importunação Sexual no 
transporte coletivo, pontos de ônibus e 
equipamentos públicos administrados 
pelo Município de Belo Horizonte.

• Produção de diagnóstico sobre os pon-
tos de Desordem Pública da Regional 
Centro Sul, a partir do banco de dados 
levantados pela Coordenadoria de Aten-
dimento Regional Centro Sul - CARE-CS, 
de base de dados e/ou diagnósticos pro-
duzidos por outros órgãos e das recla-
mações feitas pelo cidadão (BH Digital), 
com elaboração e pactuação de plano de 
ação entre a SMSP, o COP-BH, a GCMB), 
a CARE-CS e os demais órgãos envolvi-
dos, com foco na redução da Desordem 
Pública na referida regional.

• Especificação de nova solução de ge-
renciamento da projeção do videowall 
para evolução do principal instrumen-
to de acompanhamento situacional 
da cidade pelas instituições que com-
põem a Sala de Controle Integrado no 
COP-BH.

3. OUTRAS AÇÕES: 

• Organização estratégica da Guarda 
Civil Municipal de Belo Horizonte por 
meio do enquadramento na carreira de 
92 servidores advindos do Processo 
Seletivo Interno no grupo de comando 
da Corporação. 

• Normatização operacional da Guarda 
Civil Municipal de Belo Horizonte por 
meio da atualização dos protocolos de 
atuação do Manual de Diretrizes da Ro-
tina Operacional da GCMBH. 

• No COP-BH foi elaborado um panora-
ma e plano de ação de aprimoramento 
e criação de parcerias institucionais, 
ampliando a possibilidade de colabora-
dores no monitoramento e resposta a 
problemas da cidade.
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Patrulhamento motorizado

• Em termos de organização interna do 
trabalho de produção de informações e 
de métodos de gestão para solução de 
problemas, o Observatório do Espaço 
Urbano elaborou um portfólio de seus 
produtos, serviços e metodologias.

• Elaboração de manual de procedimentos 
dos representantes das instituições na 
Sala de Controle Integrado – SCI do CO-
P-BH, para viabilizar a implantação dos 
protocolos, padronizar a rotina, facilitar o 
treinamento e contribuir para a gestão da 
qualidade neste ambiente integrado.

• Formalização da parceria entre o Mu-
nicípio de Belo Horizonte e a Polícia Mi-
litar de Minas Gerais para integração 
de dados de radares coletados pela 
BHTrans com o sistema Hélios, onde 
é possível verificar alertas de veícu-
los furtados e roubados que transitam 
na cidade, orientando as equipes na 
abordagem assertiva e segura, pos-
sibilitando a recuperação de veículos 
e contribuindo para a redução da inci-
dência desses crimes.

4. SEGURANÇA EM NÚMEROS:

Como estratégia do município no campo da 
segurança pública municipal, a Guarda Civil 
Municipal, que conta atualmente com um 
efetivo de 2.032 guardas, tem desenvolvido 
novas formas de patrulhamento preventivo, 
inspiradas em sua vocação comunitária e 
com o foco em implantar metodologias ino-
vadoras na produção, acompanhamento e 
avaliação dos indicadores de criminalidade 
e prevenção. Somente em 2021, foram rea-
lizados mais de 90 mil patrulhamentos pre-
ventivos nos principais equipamentos de 
serviços comunitários do município (Cen-
tros de saúde, Escolas, Parques e Upas).

Em relação ao emprego operacional da 
Guarda Civil Municipal, com a implantação 
de novas metodologias de patrulhamento, 
os equipamentos próprios municipais que 
contavam com a presença física de guar-
das passaram a receber patrulhamento 
motorizado de forma intensiva, fazendo 
uso do próprio efetivo que estava fixo 
nesses locais, ampliando, assim, a cober-
tura e a efetividade do patrulhamento.
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Tabela 1: Estatísticas Gerais

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Efetivo da Guarda Civil Municipal 2.064 2.054 2.048 2.040 2.032

Guardas Civis Municipais que passaram por avaliação psicológica 586 358 1.329 240 156

Guardas Civis Municipais que passaram por capacitação para 
posse de arma de fogo

735 334 50 11 83

Viaturas da GCMBH em atividade (duas e quatro rodas) 104 144 156 155 159

Próprios Municipais atendidos com presença fixa da Guarda Civil 
Municipal (ref. mês de dezembro)

381 360 144 117 83

Câmeras de videomonitoramento instaladas no ano 13 0 25 0 0
Fonte: GCMBH/SMSP/PBH

Tabela 2: Patrulhamentos preventivos em Centros de Saúde, UPAs, Escolas e Parques 

Tipo de Próprio 2017 2018 2019 2020 2021

Centro de Saúde 16.719 17.860 42.568 30.519 37.620

Escola 19.136 13.650 17.207 7.403 7.545

Parque 16.932 14.194 26.915 28.194 27.257

UPA 22.788 21.166 21.871 19.921 18.058

Total Geral 75.575 66.870 108.561 86.037 90.480
Fonte: GCMBH/SMSP/PBH

Tabela 3: Intervenções em Centros de Saúde, UPAs, Escolas e Parques

Tipo de Próprio 2017 2018 2019 2020 2021

Centro de Saúde 593 473 456 325 378

Escola 745 569 446 93 109

Parque 323 234 359 151 110

UPA 767 552 167 109 153

Total Geral 2.428 1.828 1.428 678 750
Fonte: GCMBH/SMSP/PBH

Tabela 4: Indicadores da atuação da Guarda Municipal

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

Ocorrências de crime registradas pela Guarda Municipal nos 
pontos de atuação da Operação Sentinela

- 44 81 39 19

Ocorrências de crime registradas pela Guarda Municipal na 
área de atuação da Operação Viagem Segura

- 70 72 51 42

Ocorrências de crime contra a pessoa e contra o patrimônio 
em Centros de Saúde

369 284 280 180 213

Ocorrências de crimes em Unidades de Pronto  
Atendimento (UPA)

142 132 118 72 104

Ocorrências de crimes e atos infracionais registradas pela 
Guarda Municipal em unidades ambientais do município

- 169 203 93 121

Ocorrências gerais de crime, contravenções e atos 
infracionais em instalações municipais

2.111 1.866 1.810 990 1.074

Notificações de crimes relacionados à importunação  
sexual / estupro 

41 42 49 22 23

Fonte: GCMBH/SMSP/PBH
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Entre 2017 e 2021, houve o tratamen-
to de milhares de ocorrências críticas e 
integradas no âmbito do COP-BH, com 
incremento da capacidade de registro e 
gestão, passando de 1.650 ocorrências 
em 2017 para 12.397 em 2021 (Gráfico 1), 
o que foi possível em razão da melhoria 

dos processos de trabalho. Ou seja, não 
houve aumento dos problemas públicos, 
mas a melhoria de seus registros, a partir 
do aprimoramento da gestão da informa-
ção. A seguir, apresenta-se um panorama 
da evolução de ocorrências tratadas nos 
cinco anos citados.
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5.035
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Gráfico 1: Ocorrências integradas atendidas pelo COP-BH, 2017-2021

Fonte: COP-BH/SMSP/PBH

Tabela 5: Principais tipos de ocorrências integradas tratadas pelo COP-BH, 2019-2021

Tipo de Ocorrência 2019 2020 2021

Acidente de trânsito 2.209 6.792 6.663

Árvore ou galho 357 466 558

Descumprimento dos decretos de enfrentamento da covid-19 - 253 788

Desabamento/Deslizamento/Destelhamento 27 238 51

Furto 67 206 335

Buraco na via 230 200 268

Manutenção viária 7 177 365

Bueiro/PV sem tampa 170 176 504

Problema na rede elétrica 128 159 202

Animais em via pública 145 132 241

Incêndio 108 94 74

Iluminação pública inadequada 95 39 55

Estacionamento irregular 127 22 386

% no total de ocorrências 72,9 87,0 85,0
Fonte: COP-BH/SMSP PBH
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Mostra Arena da Cultura

CULTURA

1. INTRODUÇÃO

No campo das políticas culturais do muni-
cípio, o ano de 2021 foi marcado pela ela-
boração do planejamento estratégico da 
gestão (como o Plano de Metas e o Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG), 
em diálogo com esferas democráticas de 
participação, em especial, a realização da 
VI Conferência Municipal de Cultura. Com o 
tema “Culturas em Tempos de Pandemia”, 
a Conferência contou com o maior público 
de sua história (um total de 3.099 acessos 
em programações on-line e pessoas par-
ticipantes), apontando um plano emergen-
cial para os próximos dois anos.

Cabe destacar que, mesmo diante dos 
graves impactos causados pela pandemia 
e pela crise econômica do país, a PBH con-
seguiu manter o orçamento efetivamente 
destinado às políticas culturais nos mes-
mos parâmetros anteriores a 2020, e as 
execuções orçamentárias da Secretaria 
Municipal de Cultura - SMC e da Fundação 
Municipal de Cultura - FMC, permanece-
ram em patamar elevado, de aproximada-
mente 88,9% (sendo que o Fundo Munici-
pal de Cultura teve 96,4% de execução)1.

1  O percentual de execução é referenciado ao orçamento efetivamen-
te destinado às políticas culturais, conforme Decreto de Reprogra-
mação nº 17.534/2021 e contingenciamento.
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O ano de 2021 também foi marcado pela 
continuidade dos esforços visando ao 
atendimento das demandas do setor e da 
população em geral diante dos profundos 
impactos da pandemia da covid-19. Des-
tacadamente, tais esforços se traduziram 
em ampliação dos recursos destinados 
ao setor por meio da Lei Municipal de In-
centivo à Cultura (LMIC), que chegaram ao 
montante de quase R$ 26 milhões (cer-
ca de R$ 12 milhões em editais do Fundo 
Municipal de Cultura, e R$ 14 milhões em 
editais do Incentivo Fiscal) e a realização 
de uma ampla e diversificada programa-
ção cultural, oferecendo 2.083 atividades 
finalísticas presenciais e 4.910 atividades 
virtuais, com 87.632 atendimentos presen-
ciais e 467.081 visualizações, totalizando 
6.993 atividades e 554.713 atendimentos/
visualizações, além da reabertura gradual 
de todos os 32 equipamentos culturais do 
município, com a garantia dos protoco-
los de prevenção da disseminação da co-
vid-19. O item 2 a seguir detalha estas e 
diversas outras ações das Políticas Cultu-
rais do Município.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA

O Circuito Municipal de Cultura é um pro-
jeto estratégico da FMC, que oferece atra-
ções artístico-culturais e ações formati-

vas. Ao longo do ano, o projeto atendeu 
a áreas diversas (teatro, música, dança, 
audiovisual, literatura, artes visuais, con-
tação de histórias e culturas populares), 
com ações distribuídas nas nove regio-
nais da cidade. O projeto contribui para 
o fortalecimento da programação dos 
equipamentos culturais da FMC (centros 
culturais, teatros, museus, Centro de Re-
ferência da Cultura Popular e Tradicional 
Lagoa do Nado, bibliotecas, Cine Santa 
Tereza, Escola Livre de Artes), além de 
parques e praças da cidade, da Zona Cul-
tural Praça da Estação e, especialmente, 
do território de gestão compartilhada L4 
— especificamente nos bairros Alto Vera 
Cruz, Granja de Freitas e Taquaril. O Cir-
cuito também prevê ações intersetoriais 
dentro da PBH, potencializando ativida-
des já existentes e inaugurando novas 
programações, em parceria com outras 
secretarias, fundações e órgãos em ge-
ral. É uma iniciativa que busca promover 
diferentes políticas de promoção de direi-
tos, como a promoção da igualdade étni-
co-racial, direitos das juventudes, crian-
ças e adolescentes, idosos, população 
LGBTQI+ e mulheres, visto que se destina 
a ser um projeto com programação diver-
sa e plural.

O Circuito Municipal de Cultura realizou, 
em 2021, um total de 340 ações, com pú-
blico estimado de 241.181 visualizações e 
5.542 em público presencial. O Circuito ge-
rou trabalho para 989 artistas e 874 con-
tratos com equipes de bastidores e forne-
cedores, totalizando 1.863 contratações.
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2.2. FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO 

TURISMO NA PAMPULHA 

O Projeto de Fortalecimento da Cultura e 
do Turismo na Pampulha tem como obje-
tivo a realização de ações para monitora-
mento, proteção, preservação, recupera-
ção, promoção e divulgação do Conjunto 
Moderno da Pampulha e sua elevação a 
Patrimônio da Humanidade na categoria 
de Paisagem Cultural, a partir de reconhe-
cimento da UNESCO. Esse projeto congre-
ga ações relacionadas aos compromissos 
internacionais assumidos quando da ins-
crição do Conjunto na Lista do Patrimônio 
Mundial, como aquelas listadas na Matriz 
de Responsabilidades e nas recomenda-
ções expedidas pela UNESCO e seus ór-
gãos consultivos, e inclui também outros 
projetos e entregas que trazem melhorias 
ao Conjunto, ampliando suas possibilida-
des de apropriação e fruição pela comuni-
dade e pelos turistas. 

• Reestruturação da ciclovia na Lagoa da 
Pampulha: a execução da obra de rees-
truturação da ciclovia da Lagoa da Pam-
pulha encontra-se em andamento no 
trecho que compreende a porção Les-
te da Lagoa (aprox. 7,5 km), na Avenida 
Otacílio Negrão de Lima, trecho entre 
Rua das Garopas e Rua Palermo, além 
do trecho de conexão da ciclovia até a 
estação de Integração Pampulha. A pre-
visão de conclusão das obras é para ju-
lho de 2022. O trecho da barragem está 
em processo de contratação de empre-
sa especializada, pois exige adequações 
técnicas para criação de rota exclusiva-

mente cicloviária com, no mínimo, 2,5 m 
de largura. A previsão de início do de-
senvolvimento dos projetos é para o 1º 
semestre de 2022. Conforme o Plano de 
Obras, as intervenções estão previstas 
para iniciar no 1º semestre de 2023.

• Projeto de restauro do Museu de Arte 
da Pampulha (MAP): o MAP está com 
projeto de restauro em andamento, com 
previsão de término no 2º semestre de 
2022. As obras estão previstas para ini-
ciar no 1º semestre de 2023. Em 2021, 
seguimos com processo de revisão e 
complementação do projeto de restauro, 
com diversas investigações estruturais, 
geotécnicas e de materiais para concluir 
sobre as condições de segurança e usa-
bilidade do edifício. O projeto básico foi 
enviado para análise dos órgãos de pro-
teção ao patrimônio, a saber: Diretoria 
de Patrimônio Cultural e Arquivo Públi-
co da Fundação Municipal de Cultura -  
DPCA-FMC, Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico – IEPHA/MG 
e Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional - IPHAN, em novembro 
de 2021, com previsão de resposta para 
janeiro de 2022. 

• Demolição e recomposição paisa-
gística do anexo do Iate Tênis Clu-
be: em atenção à Ação Civil Pública 
5123763-77.2019.8.13.0024, ajuizada 
em 19/08/2019 pelo Ministério Públi-
co de Minas Gerais (MPMG), e visando 
cumprir os compromissos internacio-
nais advindos da inscrição do Conjunto 
Moderno da Pampulha na Lista do Pa-
trimônio Mundial, a PBH, através da Su-
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decap, contratou a prestação de serviço 
técnico-profissional especializado para 
elaboração de projetos de engenharia 
para demolição de edificação anexa ir-
regular do Iate Tênis Clube e projeto 
paisagístico de área pública remanes-
cente, atualmente ocupada pelo prédio. 
O município de Belo Horizonte, por meio 
da Procuradoria Geral do Município, 
aguarda reagendamento de audiência 
de conciliação com as partes envolvidas 
na questão, prevista para ocorrer em 
março de 2020 e adiada em função da 
pandemia da covid-19, e apreciação do 
judiciário sobre o pedido de tutela an-
tecipada. O projeto desenvolvido pela 
Sudecap, e aprovado pelos órgãos de 
proteção ao patrimônio, foi enviado pelo 
IPHAN para a apreciação da UNESCO e 
seus órgãos consultivos, por meio do re-
latório atualizado sobre o Conjunto Mo-
derno da Pampulha, remetido ao Centro 
do Patrimônio Mundial.

• Visitas Virtuais: Foram disponibiliza-
das no Portal Belo Horizonte visitas 
virtuais ao Museu Casa Kubitschek, à 
Casa do Baile - Centro de Referência 
de Arquitetura, Urbanismo e Design e 
ao Museu de Arte da Pampulha portal-
belohorizonte.com.br/visitas-virtuais. 
São imagens aéreas captadas por dro-
nes e fotos 360°, feitas em solo, que 
criam uma visita interativa com alto 
grau de imersão e realismo. Por meio 
desse modelo, não só os salões, as 
obras e os espaços internos podem ser 
apreciados, mas também os jardins de 
Burle Marx, os traços arquitetônicos e 
tudo que compõe a paisagem. Foram 

registradas 4.859 visitações/visuali-
zações em 2021.

• Pampulha Território Museus: é um 
projeto que visa promover e ampliar 
as políticas de patrimônio e memória e 
de fomento à cultura de Belo Horizon-
te, reconhecendo a importância e re-
presentatividade do Conjunto Moderno 
da Pampulha. No MAP, na Casa do Baile 
e no Museu Casa Kubitschek, o projeto 
realizou exposições, ações educativas 
e publicações focadas na valorização 
da vocação desses espaços e na sua 
relação com a cidade. Esses três es-
paços ofereceram um total de 1.074 
atividades virtuais e presenciais, al-
cançando 33.500 atendimentos.
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Exposição Marcel Gautherot na Casa do Baile

http://portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais
http://portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais
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2.3. BELO HORIZONTE FILM COMISSION

A Belo Horizonte Film Commission tem 
como competência coordenar a política 
de filmagens e gravações no Município, 
com atribuições de, entre outras, coorde-
nar e elaborar planos e projetos relativos 
à política de filmagens e gravações, em 
colaboração com os demais órgãos do 
Poder Executivo; criar mecanismos de 
incentivo à atração de filmagens e gra-
vações nacionais e internacionais, em 
colaboração com os demais órgãos do 
Poder Executivo, visando ao desenvolvi-
mento das atividades audiovisuais; pro-
mover ações de divulgação do Município 
enquanto cenário, visando potencializar a 
atração de filmagens e gravações.

Em 2021, foram iniciadas provisoriamen-
te as atividades da Belo Horizonte Film 
Commission, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Cultura, o que permitiu a au-
torização de 102 filmagens no município, 
apoiando um total de 1.529 profissionais 
do audiovisual.

Em fevereiro de 2022 foram publicados 
os Decretos com as novas regras de fun-
cionamento da Film Commission e de 
criação do Comitê Gestor da Política de 
Filmagens e Gravação do Município de 
Belo Horizonte.

3. OUTRAS AÇÕES

POLÍTICA DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 
CULTURAL

• Em 2021, foi realizada a inserção de 
15 serviços prestados pela Secretaria 
Municipal de Cultura no BH Digital, sis-
tema que possibilita automatizar servi-
ços da PBH. Dentre eles, podemos ci-
tar os serviços de emissão de carta de 
grau de proteção, de certidões de tom-
bamento, de atestado de conclusão de 
obra, cópia de inteiro teor de processo, 
entre outros, proporcionando mais agi-
lidade, racionalidade e transparência à 
prestação dos serviços. 

• Publicação e conclusão da revisão das 
diretrizes de engenho e toldo.  A revi-
são das diretrizes que incidem sobre 
as áreas protegidas deu-se no sentido 
de acompanhar as transformações da 
cidade, compatibilizando as necessida-
des de proteção do patrimônio cultural 
com as alterações da legislação urba-
nística e com novas dinâmicas, novas 
paisagens e ambiências urbanas e so-
cioculturais de Belo Horizonte.

Lançamento da Belo Horizonte Film Comission
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POLÍTICA DE FOMENTO E ECONOMIA DA 
CULTURA  

• Em 2021, foram publicados 6 editais de 
fomento à cultura da cidade:

 › Edital Descentra - R$ 1.560.000,00 -  
79 projetos aprovados

 › Edital BH nas Telas - R$ 1.680.000,00 - 
32 projetos aprovados

 › Edital Fundo Municipal de Cultura - 
Multilinguagens - R$ 8.200.000,00 -  
136 projetos aprovados

 › Edital LMIC - Incentivo Fiscal -  
R$ 14.000.000,00 - resultado em 2022

 › Edital Zona Cultural Praça da Estação - 
R$ 500.000,00 - 12 projetos aprovados

 › Edital de Premiação - Circo - Lei Al-
dir Blanc (recursos remanescentes 
da Lei nº14.017/2020) - R$ 267.000,00  
- 17 Premiados 

ACESSO E FORMAÇÃO CULTURAL

O conjunto dessas ações formativas pode 
ser sintetizado nos seguintes programas e 
ações da Secretaria e da Fundação Muni-
cipal de Cultura:

• Projeto Arena da Cultura: na ELA-Are-
na, o projeto Arena da Cultura oferece 
diversos percursos formativos em dez 
áreas artísticas e culturais: Artes Visu-
ais; Audiovisual; Bastidores das Artes; 

Circo; Dança; Design Popular; Gestão e 
Produção Cultural; Música; Patrimônio 
Cultural e Teatro. Oficinas de curta du-
ração, cursos de longa duração, labo-
ratórios de pesquisa e núcleos de ex-
perimentação, encontros, workshops, 
seminários, palestras, fóruns e mini-
cursos são oferecidos para a população, 
gratuitamente, de forma descentraliza-
da, contemplando as nove regionais da 
cidade. Em 2021, foram realizados 1.477 
atendimentos presenciais, sendo: 31 
atividades presenciais, com 845 atendi-
mentos, em 8 unidades da FMC e 48 en-
contros de Brinquedos e Brincadeiras, 
em 7 unidades da FMC, com 632 aten-
dimentos. Já em termos das atividades 
virtuais, a ELA-Arena realizou 23.711 
atendimentos virtuais em 2021 dentro 
do Projeto Arena da Cultura. 

• Projeto Integrarte: realizado desde 2016, 
compõe a estrutura da ELA-Arena ao 
lado do Projeto Arena da Cultura e confi-
gura-se como importante ação de cará-
ter intersetorial que abarca a Secretaria 
Municipal de Cultura (SMC), a Fundação 
Municipal de Cultura (FMC) e a Secretaria 
Municipal de Educação (SMED). O Inte-
grarte, delineado como uma proposta de 
formação de natureza transdisciplinar, 
se destina, prioritariamente, à formação 
de trabalhadoras e trabalhadores que 
atuam em diferentes instâncias da edu-
cação formal no âmbito municipal. Em 
2021, a ELA-Arena realizou 23 atividades 
no Projeto Integrarte, sendo 10 turmas 
do curso anual e 13 Workshops, todas 
realizadas de forma virtual.  O número 
de atendimentos virtuais foi de 4.415.
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OUTRAS AÇÕES RELEVANTES:

• VI Conferência Municipal de Cultura, 
com o tema  “Os Impactos da Pandemia 
nas Culturas de Belo Horizonte”, na qual 
foi realizado um conjunto de progra-
mações: 03 Encontros Temáticos com a 
sociedade civil pelo Youtube, com total 
de 907 visualizações; 06 Pré-conferên-
cias, com inscrição prévia, pelo Google 
Meets ou Zoom, com 345 participantes; 
a plenária final, em formato híbrido 
(presencial e virtual, simultaneamente), 
com 56 delegados eleitos; além de um 
conjunto de 4 debates em meios digi-
tais, contando com 1.784 visualizações.  
No escopo da conferência, também 
foi realizada a pesquisa “Os efeitos da 
pandemia na atuação de agentes, gru-
pos e espaços culturais de Belo Hori-
zonte”, em parceria com a Universidade 
Federal de Minas Gerais, por meio do 
IPEAD. A Conferência culminou na Cria-
ção do Plano Emergencial da Cultura 
de BH - 2022-20232.

• Conferência Municipal de Arquivos 
- com o tema  “Os Arquivos e a Socie-
dade: política arquivística e acesso à 
informação para o exercício da cida-
dania”, entre novembro e dezembro de 
2021, foi realizada a primeira Confe-
rência Municipal de Arquivos. Um espa-
ço democrático e deliberativo, dedicado 
ao diálogo entre os representantes da 
sociedade civil e do poder público local 
para elaborar o Plano Municipal de Ar-

2  Disponível para consulta em https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/
VI-conferencia-municipal-de-cultura.

quivos (PMA), cuja vigência compreen-
derá o período de 2022 a 2025. Foram 
5 encontros temáticos, a solenidade de 
abertura, a reunião ordinária da Confe-
rência, além de reunião extraordinária, 
que somaram um total de 170 partici-
pantes e 266 visualizações. 

• Lei de Emergência Cultural - Lei Al-
dir Blanc - A Secretaria Municipal de 
Cultura, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, coordenou as 
contrapartidas dos projetos contem-
plados nos editais/premiações da Lei 
de Emergência Cultural Aldir Blanc, 
em 2020, sendo realizadas, em 2021, 
516 ações culturais junto às escolas 
públicas municipais de Belo Horizonte. 
Também foi realizada execução do sal-
do dos recursos da Lei de Emergência 
Cultural - Lei Aldir Blanc, com a publi-
cação de Premiação destinada ao setor 
Circo, no valor de R$ 267.000,00 (du-
zentos e sessenta e sete mil reais).
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• Realização de Festivais

 › A 4ª Edição do Festival Literário Internacio-
nal de Belo Horizonte - FLI BH ocorreu em 
agosto, com orçamento de R$ 590.000,00 
(quinhentos e noventa mil reais). O Festival 
teve desenvolvidas 201 atividades virtuais, 
com total de 19.333 atendimentos. 

 › A 6ª edição da Virada Cultural de Belo 
Horizonte foi realizada em outubro, com 
orçamento de R$1.500.000,00 (um mi-
lhão e quinhentos mil reais). A edição 
contou com 329 atividades virtuais pro-
movidas, com 119.368 atendimentos. 

 › A 11ª Edição do Festival de Arte Negra - 
FAN BH foi realizada em dezembro, com 
o orçamento de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais). No Fes-
tival, foram realizadas 40 atrações ao 
longo dos 9 dias de programação, além 
de 2 Instalações de Artes Visuais e o Ojá 
- Mercado das Culturas. Dessas,  ocorre-
ram 2 atrações virtuais, 34 atrações pre-
senciais e 7 atrações híbridas (presencial 
e virtual), alcançando 5.810 atendimentos 
presenciais e 941 atendimentos virtuais.

• BH nas Telas - Programa de Desenvol-
vimento do Audiovisual de Belo Hori-
zonte: foi realizado o edital específico do 
audiovisual por meio do Fundo Municipal 
de Cultura, que injetou R$ 1,68 milhão 
no setor. As ações de formação também 
foram continuadas, por meio do Núcleo 
de Produção Digital e da Escola Livre 
de Artes - Arena da Cultura formando, 
em 2021, 237 pessoas nas 18 atividades 
ofertadas. O setor audiovisual da cida-

de também é fortalecido por meio dos 
equipamentos culturais públicos muni-
cipais, o Cine Santa Tereza e o Museu da 
Imagem e do Som (MIS BH). Em 2021, foi 
realizada parceria com o projeto Circui-
to Municipal de Cultura, que permitiu a 
realização de 05 Mostras audiovisuais, 
totalizando a exibição de 32 curtas-me-
tragens e de 20 longas-metragens, den-
tre outras ações.

• Concurso Nacional de Literatura João 
de Barro - Literatura para Crianças 
e Jovens: a publicação do Edital 2021 
ocorreu em dezembro e premiará as 
categorias “Texto Literário” e “Livro 
Ilustrado”, com orçamento previsto de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

• Bibliotecas e Promoção da Leitura e 
Escrita: a reabertura das bibliotecas 
ocorreu no segundo semestre e foram 
realizados 2.009 empréstimos. No que 
se refere à área de livro, leitura e lite-
ratura, 1.306 atividades foram ofereci-
das nos diversos projetos desenvolvi-
dos em 2021. 
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Biblioteca do Mumo
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• Territórios Criativos: projeto dos Cen-
tros Culturais, com orçamento de R$ 
170.000 (cento e setenta mil reais), re-
alizou, em 2021, 3 ações envolvendo os 
17 Centros Culturais: Mostra Periférica 
de Música, Semana da Cultura da Infân-
cia e Adolescência e Semana de Memó-
ria, Patrimônio e Oralidade. Em 2021, 
nessas 3 ações do projeto Territórios 
Criativos, foram realizadas 64 ativi-
dades presenciais, com total de 804 
atendimentos, e outras 25 atividades 
virtuais, com 3.232 atendimentos virtu-
ais. Também foram desenvolvidos um 
catálogo e vídeos dos artigos e grupos 
culturais que participaram da Mostra 
Periférica de Música, disponibilizados 
no canal no YouTube da Fundação Mu-
nicipal de Cultura. 

• Mapeamento da Capoeira: processo 
iniciado em fevereiro de 2021, para o 
mapeamento de dados sobre Mestres, 
Grupos e Praticantes da Capoeira em 
Belo Horizonte. O objetivo é identificar 
e conhecer melhor a prática cultural 

na capital mineira, seus praticantes, 
mestres e grupos, com intuito de for-
mular políticas públicas adequadas ao 
segmento cultural. O formulário segue 
disponível para preenchimento por 
aqueles que ainda não participaram, na 
página pbh.gov.br/patrimoniocultural.  
Até a  data de 28/01/2022, os dados de 
respostas ao mapeamento estão em:

 › Mestres/Mestras - 15 respostas

 › Grupos - 49 respostas

 › Praticantes - 213 respostas 

• 5ª Edição do Prêmio “Mestres da Cul-
tura Popular de Belo Horizonte:  pu-
blicação do edital, em outubro de 2021, 
com o orçamento de R$ 375.000,00 
(trezentos e setenta e cinco mil reais), 
para contemplar 25 Mestres e Mes-
tras da Cultura Popular e Tradicional 
de Belo Horizonte, com prêmio de  
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 
cada um dos premiados.
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Exposição Outras Habitabilidades no Museu Casa JK

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/patrimonio
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• Atividades Virtuais nos Museus Pú-
blicos Municipais: acompanhando a 
tendência mundial de fruição das ar-
tes em ambiente digital, foram inau-
guradas visitas virtuais às exposições 
dos museus públicos municipais. Além 
de permitir o acesso às instalações e 
acervos dos museus, diante das medi-
das de isolamento social devido à pan-
demia, as visitas virtuais possibilitam a 
ampliação do público, alcançando pes-
soas de outras cidades, estados e pa-
íses. Além das visitas virtuais, outras 
atividades foram realizadas no formato 
virtual, como apresentações artísticas, 
oficinas, palestras e exibições. Ao todo, 
foram realizadas 237 atividades virtu-
ais, alcançando um total de 65.841 vi-
sualizações. A reabertura dos Museus 
para visitação presencial ocorreu no 
segundo semestre de 2021, chegando a 
44.380 atendimentos presenciais.

• Infraestrutura: foi adquirido mobiliá-
rio adequado para equipar as reservas 
técnicas dos museus, atendendo espe-
cificações técnicas para a conservação 
de acervos, o que permitirá a preser-
vação das obras de arte, itens têxteis e 
tridimensionais, que estão sob a guarda 
do Museu de Arte da Pampulha (MAP), 
Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), 
Museu da Moda (MUMO), Museu da Ima-
gem e do Som de Belo Horizonte (MIS 
BH) e Museu Casa Kubitschek (MCK).

 › Em 2021, também foi concluído o pro-
cesso de implantação de bilheteria ele-
trônica nos três teatros públicos muni-
cipais, administrados pela Secretaria 

Municipal de Cultura e pela Fundação 
Municipal de Cultura – Francisco Nunes, 
Marília e Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/
Raul Belém Machado. A bilheteria ele-
trônica também foi disponibilizada no 
Cine Santa Tereza.

 › Em setembro de 2021, foi inaugurada 
nova iluminação e letreiro na fachada 
do Teatro Marília, com objetivo de res-
gatar a memória urbana da arquitetura 
de um dos primeiros teatros da capital 
mineira, além de trazer mais seguran-
ça e conforto para o público frequenta-
dor do espaço. O projeto luminotécnico 
é assinado pela arquiteta Michelle Zia-
de, que teve como proposta resgatar o 
layout da construção na década de 1960, 
a partir de um registro fotográfico his-
tórico do teatro. Além da instalação de 
novo letreiro em aço inox retro ilumina-
do, também foi feita a instalação de uma 
nova iluminação na fachada, na vitrine e 
no corredor de acesso ao CRDançaBH — 
um espaço público de apoio, acolhimen-
to e convívio da comunidade da dança 
de Belo Horizonte.

4. CULTURA EM NÚMEROS

A rede de equipamentos culturais da PBH 
conta com um total de 32 unidades, além 
do Núcleo de Formação Artística da Esco-
la Livre de Artes/Arena da Cultura (Mapa 
1), que estão distribuídos nas nove regio-
nais do município. As tabelas na sequên-
cia apresentam os números dos princi-
pais serviços e iniciativas da SMC e FMC.
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Mapa 1: Equipamentos da Fundação Municipal de Cultura, 2021

Fonte: PBH/SMC
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Tabela 1: Arena da Cultura/Escola Expandida - atividades virtuais oferecidas na Plataforma Educação Aberta à Distância – PBH, 
por área, 2020-2021

Áreas  2020  2021

Artes Cênicas - Circo 14 13

Artes Cênicas - Dança  17 23

Artes Cênicas - Teatro  16 16

Artes Visuais 22 30

Audiovisual 20 18

Design Popular 13 14

Gestão  18 16

Moda e Vestuário 5 3

Multilinguagens 2 14

Música  20 30

Patrimônio/Memória/Identidades Culturais  37 30

Bastidores das Artes - áreas técnicas  13 5

Total 197 212
Fonte: SMC, 2021 - Relatório Arena da Cultura/SMAPP

Tabela 2: Distribuição regional dos projetos aprovados nos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC), 2017-2021

REGIONAL

EDITAIS

LMIC 2017-2018 
(IF E FUNDO)

LIMIC IF  
2018-2019

LIMIC FUNDO 
2018-2019

DESCENTRA 
2018

DESCENTRA 
2019

LIMIC FUNDO 
2020

BH NAS TELAS 
2020

LIMIC IF 
2020

EDITAL MULTI
LINGUAGENS 2021 

EDITAL BH NAS 
TELAS 2021

EDITAL DESCENTRA
2021

BARREIRO 4,7% 3,5% 3,3% 17,6% 14,8% 3,8% 3,3% 2,3% 3,39% 3% 17,88%

CENTRO-
SUL

37,8% 37,5% 32,0% 21,6% 11,1% 34,1% 40,0% 39,7% 29,55% 34,38% 16,67%

LESTE 14,2% 18,1% 21,3% 7,8% 14,8% 13,6% 20,0% 16,8% 16,06% 11,09% 11,22%

NORDESTE 7,6% 6,3% 8,2% 9,8% 9,3% 12,1% 3,3% 13,0% 12,43% 17,80% 16,66%

NOROESTE 8,4% 11,1% 7,4% 9,8% 7,4% 6,8% 10,0% 6,9% 9,93% 8,40% 8,90%

NORTE 3,6% 3,5% 4,9% 5,9% 13,0% 4,5% 6,7% 2,3% 3,23% 5,93% 3,47%

OESTE 9,5% 7,6% 9,0% 3,9% 11,1% 7,6% 6,7% 9,9% 5,05% 8,77% 3,85%

PAMPULHA 9,1% 6,9% 10,7% 7,8% 9,3% 12,9% 3,3% 6,1% 13,24% 7,14% 5,13%

VENDA NOVA 5,1% 5,6% 3,3% 15,7% 9,3% 4,5% 6,7% 3,1% 5,97% 3,52% 16,24%

PROJETOS 
APROVADOS 275 144 122 51 54 132 30 131  136  32 79

Fonte: SMC/PBH

Tabela 3 – Estatísticas do Edital Descentra 2018, 2019 e 2021

Edital Descentra 2018 2019 2021

Propostas inscritas 569 263 492

Propostas selecionadas 51 54 79

Recursos disponibilizados R$ 1.000.000,00 R$ 1.060.000,00 R$ 1.560.000,00
Fonte: SMC/Diretoria de Fomento e Economia da Cultura.

Tabela 4 – Estatísticas do Edital Cena Plural, 2018-2021

Edital Cena Plural 2018 2019 2020 2021

Propostas inscritas 298 192 212

NÃO HOUVE EDITAL CENA 
PLURAL EM 2021

Propostas selecionadas 40 39 98

Apresentações 120 117 98(a)

Atendimentos 1.548 7.689 26.640

Recursos disponibilizados R$ 600.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
Fonte: SMC/Diretoria de Fomento e Economia da Cultura
Nota: (a) - apresentações realizadas virtualmente.
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Tabela 5 - Atividades finalísticas, serviços e atendimentos realizados (modalidade presencial) - 2017 a 2021

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Atividades finalísticas realizadas 13.076 12.786 22.705 3.380 2.083

Total de atendimentos nas atividades finalísticas 1.016.507 1.075.006 1.501.118 114.431 87.632

Prestação de serviço realizada 64.085 68.918 62.750 12.944 4.406

Total de atendimentos nos serviços 403.340 336.134 343.926 46.351 110.397
Fonte: SMAPP/SMC/PBH

Tabela 6 - Total de atividades virtuais e total de visualizações em 2020 e 2021 

Descrição 2020 2021

Atividades virtuais 2.485 4.910

Total de visualizações 588.119 467.081
Fonte: SMAPP/SMC/PBH

Em 2021, foi registrado um total de 2.083 
atividades culturais finalísticas realiza-
das presencialmente, com total de 87.632 
atendimentos. Em função da pandemia da 
covid-19, parte importante das atividades 
foram realizadas virtualmente, totalizando 
4.910 ações virtuais, com total de 467.081 
visualizações, até dezembro de 2021. Em 
relação aos serviços, na modalidade pre-
sencial, em 2021 foram 4.406 registros de 
serviços, com 110.397 atendimentos. No 
conjunto desses serviços, ressalta-se que 
foram realizadas 548 cessões e autoriza-
ções de espaço, com total de 57.567 aten-
dimentos e 2.009 empréstimos na rede 
das bibliotecas municipais. 

Ao longo dos últimos anos, é possível 
observar que houve uma desconcentra-
ção das atividades culturais oferecidas: a 
regional Centro-Sul passou de 31%, em 
2016, para 22% em 2019, tendência que foi 
revertida em 2020 em função da situação 
atípica trazida pela pandemia da covid-19, 
que restringiu significativamente a rea-
lização de atividades culturais no muni-
cípio, com suspensão de eventos (Virada 
Cultural, FIT, FIQ), fechamento dos equi-

pamentos culturais e conversão de ativi-
dades e serviços para o formato virtual. 
O mesmo se deu em 2021, com aumento 
da concentração das atividades e serviços 
(modalidade presencial) na regional Cen-
tro-Sul (36,2%) e no Barreiro (24,%). Im-
portante destacar que a Centro-Sul possui 
maior número de equipamentos culturais 
públicos municipais (3 museus, 2 teatros, 
1 escola de artes, 2 centros culturais, 4 
bibliotecas, além de ter sido local de reali-
zação do Festival de Arte Negra - FAN BH).  

Conforme apresentado no Mapa 2, a distri-
buição das atividades presenciais ofertadas 
pela FMC ou fomentadas nos anos de 2018 
e 2019 nos 40 Territórios de Gestão Com-
partilhada (TGC), mostrou uma ampliação 
da cobertura territorial, com um aumento de 
28 para 32 territórios que receberam ativi-
dades. Em 2020, em função das restrições 
das medidas sanitárias, esse número redu-
ziu para 26 territórios com atividades fina-
lísticas e fomentadas em formato presen-
cial. Em 2021, o total de territórios de gestão 
compartilhada com atividades finalísticas e 
fomentadas foi de 30 territórios, dos quais 
23 tiveram o mínimo de 5 (cinco) atividades.
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Tabela 8 - Total de Atividades e Atendimentos - 2020 a 2021 

Descrição 2020 2021

Atividades (virtuais + presenciais) 5.865 6.993

Total de atendimentos/visualizações 702.550 554.713
Fonte: SMAPP/SMC/PBH

Tabela 9 – Prestação de serviços de cessão/autorização de uso de espaços - 2017 a 2021

Serviços 2017 2018 2019 2020 2021

Cessão de uso/Autorização de uso 7.526 7.243 6.968 1.380 548

Atendimentos nas cessões de uso 
e autorização de uso

146.313 191.088 192.952 40.732 57.567

Fonte: SMC/PBH

Tabela 10 - Distribuição das atividades e serviços (modalidade presencial) realizados por Regional, 2017-2021

Regional 2017 2018 2019 2020 2021

Barreiro 16% 19% 19% 23,9% 24,06%

Centro-Sul 26% 28% 22% 29,7% 36,26%

Leste 14% 12% 10% 8,9% 4,76%

Nordeste 3% 5% 6% 4,3% 2,98%

Noroeste 8% 6% 7% 8,2% 3,24%

Norte 9% 9% 9% 6,9% 7,20%

Oeste 3% 4% 6% 1,5% 0,90%

Pampulha 17% 12% 15% 9,3% 16,30%

Venda Nova 5% 5% 6% 7,3% 4,30%
Fonte: SMAPP/SMC/PBH

Tabela 7 - Total de atividades virtuais por tipo em 2021 

Tipo de atividade Total de Atividades Total de visualizações

Acesso virtual aos equipamentos 32 4.896

Apresentação artística 276 156.753

Clube de Leitura 46 487

Exibição 49 7.456

Exposição 36 32.018

Festival 532 139.184

Lançamento 9 481

Oficina/Aula 3.063 34.964

Palestra 17 1.762

Reunião Pública 151 1.917

Roda de conversa 246 22.460

Sarau 39 9.837

Visita 36 1.161

Outra 378 53.705

Total 4.910 467.081
Fonte: SMAPP/SMC/PBH
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Mapa 2 - Distribuição das atividades finalísticas e fomentadas realizadas por Territórios de Gestão Compartilhada 
(TGC), 2018-2021

Fonte: SMAPP/SMC/PBH
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Tabela 11 – Patrimônio Cultural

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Projetos analisados pelo setor de patrimônio 
cultural no ano (a) 181 703 1.796 1.795 1.382

Número de Bens Tombados no Município de 
Belo Horizonte (no ano)

15 5 16 14 12

Número de Bens Tombados no Município de 
Belo Horizonte (total)

813 818 834 848 860

Número de registros de patrimônio imaterial 
(no ano)

1 0 2 1 0

Número de registros de patrimônio imaterial 
(total) (b) 3 3 5 6 6

Fonte: SMC/FMC
a - Projetos de nova edificação, regularização de empreendimentos, permissão de alvará, etc. recebidos para análise de regulação urbana referentes  

a áreas protegidas pelo patrimônio cultural.
b - Bens Culturais Registrados : Ofício de Fotógrafo de Lambe-Lambe (2008), Lugares e expressão teatral – (2015) – Quilombos Urbanos de Belo Hori-

zonte Manzo Ngunzo Kaiango, Quilombo Mangueiras, Quilombo Luízes (2017);  Festa de Preto e Festa Iemanjá (2019) e Quilombo Souza (2021)

Tabela 12 – Arquivo Público

Tipo de Acervo 2017 2018 2019 2020 2021

Acervo Textual 
(metros lineares)

Recolhido no ano 13,88 3,96 2,56 0,28 0

Total 1.493 1.497 1.499 1.500 1.500

Outros 
documentos 
(unidade)

Recolhido no ano 68.489 9.117 1.572 14 0

Total 1.579.297 1.588.414 1.589.986 1.590.000 1.590.000

Fonte: APCBH
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Vista aérea de Belo Horizonte

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO

1. INTRODUÇÃO  

Este capítulo apresenta os principais 
resultados das ações da área de re-
sultado Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, desenvolvidas ou coordena-
das pela Secretaria Municipal de De-
senvolvimento (SMDE) e pela Empresa 
Municipal de Turismo de Belo Horizonte 
(Belotur), e também os resultados dos 
projetos transformadores Belo Horizon-
te Cidade Inteligente (BHCI) e Melhoria do 
ambiente de negócios (MAN), que agre-
gam ações específicas de diversos pro-
jetos estratégicos.

A SMDE tem por atribuição planejar, 
coordenar e executar as ações relati-
vas à política municipal de desenvolvi-
mento econômico, e coordenar a agen-
da internacional do Poder Executivo e 
a estratégia de internacionalização do 
Município.

Diante destas atribuições, foram defi-
nidos alguns eixos de atuação de for-
ma a abrigar as ações, os projetos e 
as políticas respectivas de desenvolvi-
mento econômico: 
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• Atração de investimentos e fomento 
ao Setor da Tecnologia da Informação: 
geração de novas oportunidades lo-
cais de negócios, instalação de novos 
empreendimentos na cidade, promo-
ção e fortalecimento da competitivida-
de de setores economicamente estra-
tégicos para a cidade.

• Fomento ao empreendedorismo, eco-
nomia criativa e economia solidária: 
estímulo à cultura empreendedora, em 
especial a voltada para micro e peque-
nos empreendimentos, negócios criati-
vos e negócios solidários, como forma 
de reduzir a desocupação da população, 
gerar novas oportunidades e ampliar a 
geração de renda.

• Qualificação, Profissionalização e Emprego: 
intermediação de oportunidades de empre-
go, via SINE, e oferta de cursos de qualifica-
ção profissional, em especial de populações 
mais vulneráveis, promovendo a reinserção 
no mercado de trabalho.

• Relações Internacionais de Belo Hori-
zonte: ações de internacionalização da 
cidade, por meio de cooperação inter-
nacional, realização de agendas bila-
terais e multilaterais, participação em 
redes de cidades e promoção de inves-
timentos internacionais na cidade.

A estrutura da SMDE conta, ainda, com 
os Conselhos Municipais de Desenvolvi-
mento Econômico, de Trabalho, Empre-
go e Renda e de Proteção e Defesa do 
Consumidor, com os respectivos Fun-
dos Municipais. 

Além disso, cabe à SMDE a gestão da Es-
cola Profissionalizante Raimunda da Silva 
Soares, as unidades do SINE Municipal, o 
PROCON-BH e a Sala do Empreendedor.

Dado o caráter conjuntural e, também, inter-
setorial das ações de desenvolvimento eco-
nômico, que envolvem tanto o setor público 
quanto o setor privado, a academia e a so-
ciedade civil, a SMDE busca atuar com base 
em articulações, cooperações, parcerias e 
iniciativas de interesse comum com outros 
órgãos da Administração e com entidades e 
instituições externas na formatação e exe-
cução de suas principais ações.

No que se refere ao Turismo em Belo Ho-
rizonte, uma das estratégias adotadas 
pelo município para superar a crise eco-
nômica dos últimos anos, foi promover o 
incentivo ao turismo, capaz de gerar em-
pregos e atrair renda para o município. 
Foi elaborado um diagnóstico sobre os 
novos rumos do turismo, em nível mun-
dial, com o advento de novas tecnologias 
e formas de interação. Com base nele, foi 
traçado um planejamento que previa, en-
tre outras ações estratégicas, a) o reposi-
cionamento do destino turístico, adotando 
a tagline “Belo Horizonte Surpreendente”; 
b) a criação de políticas públicas de turis-
mo com o estabelecimento e manuten-
ção de relações com órgãos do turismo 
em esferas municipais, estaduais, fede-
rais e até internacionais, como a Orga-
nização Mundial do Turismo e a Unesco; 
c) o desenvolvimento de ações proativas 
para estruturação, estímulo e fomento de 
forma sustentável e integrada da cadeia 
produtiva do turismo.
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O isolamento e o distanciamento social, 
estratégias adotas em 2020 para frear o 
avanço da pandemia da covid-19, impac-
taram fortemente os setores e serviços 
que não são considerados essenciais. E 
os serviços ligados ao mercado de via-
gens estão entre os mais afetados pelas 
restrições adotadas durante a pandemia. 

Em 2021, a Belotur buscou, dentro de seu 
planejamento, desenvolver estratégias 
que pudessem contribuir para estimular 
a retomada econômica do setor, forta-
lecer a governança do destino. Entre as 
ações prioritárias estavam a capacitação 
e qualificação do setor frente às adver-
sidades do contexto, o constante diálogo 
com as entidades representativas e me-
didas que pudessem aliviar a frágil situa-
ção econômica deixada por 2020. 

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. PROJETO BELO HORIZONTE 

SURPREENDENTE

Objetivo: Consolidar o posicionamento e 
tornar Belo Horizonte reconhecida como 
uma cidade surpreendente, atraindo tu-
ristas e aumentando a movimentação fi-
nanceira do município.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Realizados 123 eventos apoiados pelo 
edital 4 estações. Foram publicados 
2 editais no valor de R$ 4,3 milhões. 
O foco em 2021 permaneceu nos 
eventos online, tendo o último edital 
permitido a retomada de eventos pre-
senciais, com limitação de público e 
protocolos. 

• Implementação do Programa de ca-
pacitação voltado para a cadeia pro-
dutiva do Carnaval. O Programa foi 
lançado em julho com a realização 
do 1o seminário do carnaval e seguiu 
até dezembro, com cursos, palestras, 
workshops e mentorias para blocos 
de rua, blocos caricatos e Escolas de 
samba. O programa também contou 
com a criação da primeira rede de 
gestores públicos do carnaval, inicia-
tiva inédita que contou com a parti-
cipação de vários gestores públicos 
dos principais carnavais do país. 
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Belo Horizonte Surpreendente
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• Na governança, houve avanço na efetivi-
dade do Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR com a implementação de 3 câ-
maras temáticas, que poderão dar mais 
agilidade e dinamismo para discussões 
sobre projetos específicos no Conselho. 

• Foi realizado, em parceria com a  
Maxmilhas, o T3 - Turismo, Tecnologia 
e Tendências, projeto com o objetivo de 
discutir e desenvolver empreendedores 
que unem turismo e tecnologia. O projeto 
teve início em 6 de outubro com uma pa-
lestra sobre Turismo e Tecnologia, com 
continuidade em 14 e 20 de outubro. Foi 
realizado, ainda, um Hackathon entre os 
dias 22 a 24 de novembro, com 100 ins-
critos e 52 selecionados divididos em 13 
equipes. Nesse processo, foi realizada a 
qualificação de 10 micro e/ou pequenos 
empreendedores. 

• Realização de 2 FAMTOURS.  O primei-
ro foi realizado em setembro, com dois 
operadores de Luxo do RJ e ES, através 
da CVC Viagens, e o segundo na sema-
na do dia 20/12, em parceria com a Azul 
Viagens. Ambas visitas foram inéditas 
para Belo Horizonte, aproximando nos-
sa relação com as principais agências e 
operadoras do país. 

• Aprimoramento do Portal Belo Horizon-
te (portalbelohorizonte.com.br), prin-
cipalmente em um ano onde o avanço 
tecnológico foi expressivo. Foram dis-
ponibilizadas 3 novas funcionalidades 
que facilitam e melhoram a usabilida-
de: um chatbot (com perguntas rápidas 
e respostas curtas), possibilidade de 
favoritação de conteúdo e doação de 
mídia (para uso da promoção).

• Realização de 4 press e influencer trips 
no qual são atendidos formadores de 
opinião, jornalistas de importantes ve-
ículos segmentados e nacionais, além 
de influenciadores digitais, que têm sido 
um dos principais canais de venda e pro-
moção de um destino e seus atrativos. 

• Capacitação de 470 agentes e pres-
tadores de serviços. Desse total, 400 
agentes foram Policiais Militares.

• Realização da 1a Temporada Internacio-
nal da Gastronomia de Belo Horizonte 
resultante de discussões junto à cadeia 
produtiva. Em 2021, o evento aconteceu 
entre os dias 13 a 30 de outubro, com 
3 eixos de programação (Sabores da 
viagem, Sabores do Mundo e Sabores Belo Horizonte - Cidade Criativa da Gastronomia
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http://portalbelohorizonte.com.br/
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da Cidade), realizado em conjunto com 
a SMDE, SMC e SUSAN.

• Capacitação de 19 empreendedores 
para o desenvolvimento de Produtos 
Associados ao Turismo (ênfase design 
e arquitetura), com temática sobre a 
Pampulha. O projeto foi realizado junto 
a empreendedores e estudantes de de-
sign, turismo e arquitetura em formato 
de “Inovation camp” em 4 sábados de 
agosto. Ao final, foram 5 propostas de 
produtos de turismo apresentadas.

• Projeto BH Receptiva foi lançado em 
27/09, com realização de 2 oficinas nos 
dias 28 e 29 de setembro. O público 
dessas oficinas foram os guias e re-
ceptivos de Belo Horizonte, com o obje-
tivo de criar condições favoráveis para 
requalificar a oferta turística da cidade, 
roteiros e experiências, e incrementar 
novos negócios. 

• Realização de 2 City Tour em formato 
inovador. Pela primeira vez, e em fun-
ção de medidas mais seguras devido à 
pandemia, as visitas aconteceram a pé, 
no dia 18 de dezembro, em dois rotei-
ros importantes: Baixo Centro e histó-
ria da cidade, e Circuito de Museus na 
Praça da Liberdade. 

• Painel de Indicadores turísticos dispo-
nibilizado eletronicamente, de forma 
a tornar mais ágil e dinâmico o aces-
so à informações importantes do setor  
(prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observa-
torio-do-turismo/painel-de-indicadores). 

• Realização, nos dias 23, 24 e 25 de no-
vembro no formato online, da 4ª Edição 
do Seminário de Cidades e Destinos Tu-
rísticos Inteligentes, com o tema “Desa-
fios das transformações urbanas, a digi-
talização do turismo e sustentabilidade”.

 2.2. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E FOMENTO 

AO SETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo: Melhorar o ambiente de negó-
cios da cidade para fortalecer a economia 
local e atrair novos negócios e investi-
mentos, promover aumento de empregos 
e renda, ampliar a interlocução entre 
setores econômicos da cidade e o poder 
público, difundir atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I) 
na cidade e promover os setores de 
tecnologia da informação e comunicação 
e tecnologia limpa e sustentável.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Formalização de três novas parcerias 
por meio do Chamamento Público do 
Laboratório Aberto:

 › Geosubs: utilização pela Prefeitura de 
Belo Horizonte da plataforma digital de 
comunicação geolocalizada Geosubs.

 › Gofree e Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer para controle de bilheteria e públi-
co dos equipamentos de esporte e lazer. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/painel-de-indicadores
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/observatorio-do-turismo/painel-de-indicadores
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 › Maxmilhas: estrutura física e capital hu-
mano para abrigar o escritório do Hub 
Wakalua e realizar eventos e projetos de 
mentoria e capacitação que fomentem 
ações de inovação para o turismo.

• Graduação de 12 startups no Programa 
de Aceleração em Saúde em parceria 
com a Biominas e formalização da 2ª 
Rodada do Programa, agora com foco 
em Bem-Estar e Qualidade de Vida;

• Aceleração de 5 empresas no Progra-
ma de Aceleração em Inteligência Arti-
ficial, em parceria com a Fumsoft, além 
de 51 eventos de capacitação para 368 
empresas de TI;

• Realização de um Hackathon voltado para 
a temática da Economia Criativa, com mais 
de 70 inscritos, abrangendo os setores de 
artesanato, gastronomia e design;

• Realização de 06 rodadas de negócios 
e eventos de promoção de investimen-
tos: Araucanía Digital; 1ª Rodada do 
Programa de Desenvolvimento Tecno-
lógico com foco em saúde; Business 
Forum Itália-Minas Gerais; Cooperação 
Internacional Medicina Tradicional Chi-
na-Brasil; Plataforma U2CN; Rodada 
De Negócios U2CH-PBH;

• Elaboração de 02 roadmaps para atra-
ção de investimentos nos setores de 
biotecnologia e tecnologia da infor-
mação; Levantamento de informações 
para outros 04 roadmaps (pesquisa e 
desenvolvimento; design; economia 
criativa e eletrometalmecânico;

• Realização de 03 Rodadas de Escutas 
com empreendedores, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, abordando 
as temáticas de meio ambiente, vigilân-
cia sanitária, aspectos fiscais e regula-
rização urbana;

• CODECOM: uma reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, com reestruturação e reativação 
das Câmaras Técnicas Setoriais: Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação; Cooperati-
vismo; Economia Criativa; Eletrometal-
mecânico; Micro e Pequenas Empresas; 
Simplificação e Desburocratização.
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2.3. FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO,  

À ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA

Objetivo: Incentivar o empreendedoris-
mo, como forma de geração de emprego e 
renda, oferecer melhores condições para 
que os empreendedores da cidade pos-
sam crescer e se fortalecer, aumentando 
a competitividade dos pequenos negó-
cios. Promover ações, políticas e projetos 
que visem ao cumprimento da Lei Com-
plementar n0 123/2006 e da Lei Municipal  
n0 10.640/ 2013, que estabelecem o trata-
mento favorecido e diferenciado às micro e 
pequenas empresas. Inclusão produtiva de 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Elaboração de Relatório de benchmark 
nacional e internacional para a futura 
implantação da Fábrica Compartilhada 
de Moda & Design;

• Efetivação da Câmara Setorial da Eco-
nomia Criativa no CODECOM e com a 
realização de 1 reunião;

• Oferta de 3.000 vagas para o curso gra-
tuito de Empreendedorismo Digital, em 
parceria com a Prodabel. Foram 1.143 
inscritos e 508 certificados. Público 
alvo: feirantes, comerciantes e empre-
endedores da economia solidária.;

• Oferta de 400 vagas para o curso gra-
tuito “Gastronomia para Todos”;

• Mapeamento de três territórios vulne-
ráveis prioritários (Confisco, Santa Lú-
cia e Cabana) com apoio à formação de 
redes de desenvolvimento local para 
fortalecimento de iniciativas voltadas 
ao empreendedorismo social, empre-
endedorismo individual, familiar e co-
letivo com ênfase na economia circular 
e criativa. Esses territórios já come-
çaram a ser trabalhados em parceria 
com a Urbel e o SEBRAE. No Confisco e 
no Cabana, já participaram 58 empre-
endedores em cada. No Santa Lúcia, 95 
empreendedores participaram;

• Programa de Incentivo à Instalação 
e Ampliação de Empresa - PROEMP: 
Concessão de 23 benefícios para em-
presas de base tecnológica;

• Sala do Empreendedor: 5.030 pessoas 
atendidas, totalizando 16.138 serviços 
solicitados; formalização de 140 novos 
empreendedores.

Subprojeto: Horizonte Criativo - 
território Hipercentro

• Delimitação do território do Baixo Centro 
para nova fase do Horizonte Criativo. O 
hipercentro será a parte delimitada a ser 
trabalhada. Esse território foi dividido em 
5 perímetros: Praça Sete, Raul Soares, 
Praça Rio Branco (Rodoviária), Praça da 
Estação e Praça Afonso Arinos.

• Realização de reuniões com entidades 
empresariais para conhecimento dos 
principais desafios da região do hiper-
centro. Delimitação do território para 
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ser trabalhado em 5 etapas. Diagnóstico 
do perfil socioeconômico do território 
Baixo Centro, para orientação das polí-
ticas públicas voltadas para o território. 

• Início da primeira etapa, a partir da 
campanha Natal em Movimento, de 
01/12/21 a 06/01/22, com a implanta-
ção de um conjunto de políticas públi-
cas no perímetro da Praça Sete, abran-
gendo a extensão de 18 quarteirões, 
voltadas para a mobilidade, a limpeza 
urbana e a segurança pública, além de 
atração do público e reaquecimento do 
comércio do hipercentro. Houve melho-
ria da iluminação pública e iluminação 
especial de Natal, limpeza e manuten-
ção de calçadas e passeios, intensifi-
cação de segurança com implantação 
de posto móvel da Guarda Municipal, 
sinalização semafórica tematizada e 
melhoria da limpeza urbana e apresen-
tações culturais.

2.4. PROJETO QUALIFICAÇÃO, 

PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO

Objetivo: O projeto tem como objetivo 
promover e monitorar ações que contri-
buam para a geração de emprego e renda 
no Município de Belo Horizonte, por meio 
de oferta de cursos de qualificação pro-
fissional, inserção no mercado de traba-
lho e inclusão produtiva de pessoas em 
situação de rua.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Conclusão de aplicação de pesquisa 
com o objetivo de elaborar diagnóstico 
das demandas e tendências do merca-
do de trabalho para alinhamento com a 
oferta de cursos de qualificação;

• Realização do Fórum (Virtual) “Qualifi-
ca EJA”, de 17 a 24 de setembro, com 
uma série de atividades e oficinas vol-
tadas para a qualificação, inserção no 
mercado de trabalho e fomento ao em-
preendedorismo.

• Captação de 17 vagas de emprego e 
inserção de 11 beneficiários do Pro-
grama Estamos Juntos no mercado de 
trabalho.

• Programa Municipal de Qualificação, 
Emprego e Renda: 60 vagas ofertadas, 
sendo 30 vagas para curso de Inglês 
Básico I e 30 vagas para curso de Es-
panhol Módulo II.
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• Parceria da PBH com OCEMG e Pas-
toral de Rua para desenvolvimento de 
ações ligadas ao cooperativismo, tendo 
como público alvo pessoas em situação 
ou com trajetória de vida nas ruas. O 
projeto foi iniciado com quatro grupos, 
totalizando 35 pessoas atendidas.

• Formalização de Termo de Reversão 
com o Ministério Público do Trabalho, 
para recebimento de recurso, no va-
lor total de R$82.207,27, a ser utilizado 
para reequipamento da Escola Profis-
sionalizante Raimunda da Silva Soares.

• Realizados 619 atendimentos no Prometi 
(Projeto Mercado de Trabalho Inclusivo), 
que visa a inserção da pessoa com defi-
ciência no mercado de trabalho a partir 
da intermediação de mão de obra. Atua no 
atendimento aos usuários com deficiência 
e atendimento às empresas que precisam 
cumprir a legislação pertinente.

• Economia Popular Solidária: 

 › 260 grupos de economia popular solidá-
ria monitorados e 70 inscritos no Curso 
de Empreendedorismo Digital básico e 
avançado fornecido pela Prodabel;

 › Distribuição mensal de cestas bási-
cas para os integrantes dos grupos de 
Economia Popular Solidária - EPS, em 
parceria com a Cáritas;

 › Renovação do termo de colaboração 
com o TRE para disponibilização de es-
paço para comercialização dos produtos 
dos grupos de EPS;

 › Captação de R$45 mil reais em emen-
da parlamentar para aquisição de 
bens permanentes;

 › Reuniões para possível parceria com a 
Agricultura Urbana, da SUSAN, objeti-
vando compartilhamento de espaços 
fixos existentes de feiras para os gru-
pos da Economia Solidária;

 › Evento natalino ocorrido com os expo-
sitores da Economia Solidária, no mês 
de Dezembro;

 › Participação com a OCDE, envolvendo a 
Economia Criativa e a Economia Solidá-
ria Internacional;

 › Cadastro e Participação mensal na 
Rede Nacional de Gestores da Econo-
mia Solidária, integrando a Coordena-
ção desta Rede;

 › Acompanhamento e fiscalização das 41 
barracas de economia solidária na Fei-
ra da Avenida Afonso Pena.
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2.5. RELAÇÕES INTERNACIONAIS DE  

BELO HORIZONTE

Objetivo: Tem como objetivos: a condu-
ção da interlocução municipal com orga-
nismos internacionais; a projeção e posi-
cionamento de Belo Horizonte no cenário 
internacional; a prospecção de fundos, 
investimentos, capacidades e parcerias 
internacionais; a realização de coopera-
ções técnicas e financeiras internacio-
nais; e a Localização de Marcos Globais 
de Desenvolvimento. Ainda, estruturadas 
como ferramenta transversal de cres-
cimento, desenvolvimento e geração de 
novas oportunidades para a Prefeitura, a 
cidade e o cidadão.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Programa Falando com o Mundo: 

 › 83 professores de inglês capacitados 
pelo Programa Educonle da UFMG (41 no 
primeiro semestre e 42 no segundo); 

 › 53 alunos capacitados no curso Intro-
dução à Cultura Chinesa, ofertado pelo 
Instituto Confúcio nas escolas municipais 
Dom Orione e Pedro Aleixo; 

 › Bolsas de 100% para 11 professores da 
Rede Municipal de Educação participa-
rem da 18ª Conferência de Institutos Cul-
turais Britânicos da América Latina;

 › Bolsas de 75% para 35 professores da Rede 
Municipal de Educação na Aliança Francesa; 

 › Oficina de espanhol online para 23 alunos 
das Escolas Municipais; Curso de Libras 
para 150 professores da Rede Municipal 
de Educação; 

 › Curso “Como me Manter Atualizado” para 
10 professores de inglês da Rede Munici-
pal de Educação; 

 › Oficina de espanhol para 10 alunos da 
Rede Municipal de Educação com início 
no dia 26/11.

• Promoção de Investimentos: 

 › BH Global: participação em 3 agendas de 
promoção, projeção e posicionamento 
internacional: Webinar de Cooperação In-
ternacional - China; Smart City Workshop; 
Adesão da PBH na Plataforma U2CN;

 › Acompanhamento de 13 eventos de 
promoção comercial e investimentos  
internacionais;

 › Acompanhamento de 2 eventos de 
Smart Cities.

• Cooperação Internacional: 

 › Redes Internacionais de Cidades: posi-
cionamento de Belo Horizonte em ór-
gãos diretivos de redes internacionais. 
Por meio da SMDE a cidade atua confor-
me esses postos: a) posto de Secretaria 
Regional para América Latina e Caribe 
da Rede Metrópolis; b) membro do Co-
mitê Diretivo do Pacto de Milão (Política 
Alimentar e Urbana); c) Mercocidades 
(Conselho da Mercocidades) e CGLU - Ci-
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dades e Governos Locais Unidos - (Con-
selho Político de Cidades Resilientes e 
Sustentáveis); d) presidência do AL-LAS; 
Realização de 1 Hackathon no mês de 
outubro no âmbito da rede Fab City;

 › Adesão a 5 acordos de parcerias estra-
tégicas internacionais; 

 › 96 ações realizadas no âmbito do BH 
Global, dentre elas:  participação no We-
binar de Cooperação Internacional com 
a China, no Smart City Workshop e ade-
são da PBH na Plataforma U2CN; 

 › Horizonte 2030: Assinatura de Memo-
rando de Entendimentos com a ONU; 
Assinado Acordo de Cooperação Técnica 
com o ICLEI; Contratação e início da con-
sultoria H2030; Elaboração e aplicação 
de diagnóstico interno sobre o nível de 
conhecimento, apropriação e implemen-
tação no município de agendas globais 
de desenvolvimento; início do diagnósti-
co externo. Elaboração da metodologia 
de capacitação de servidores da PBH; 

 › Semana do Clima: Formulação do even-
to, convite de palestrantes nacionais e 
internacionais, articulação com demais 
secretarias participantes, planejamento e 
produção de cronograma para realização 
do evento. Integra a agenda da Platafor-
ma “Belo Horizonte Rumo à COP 26”. 

• Gestão do Conhecimento: 

 › Foram produzidos 6 materiais de apre-
sentação de projetos/ações/políticas 
para secretarias da PBH no contexto de 

apresentações e participações em semi-
nários internacionais;

 › Mapa de Oportunidades Internacionais: 
44 novas organizações inseridas. To-
talizando 232 organizações mapeadas 
desde 2019; 30 submissões realizadas. 
Dentre elas, 11 foram planejadas ainda 
em 2020. Obtidos 6 resultados positivos 
(Destaques: RRR, Formação ODS CGLU, 
Formação ODS Metropolis, Finalista 
Smart City Awards).

• Programa Municipal de Voluntariado 
Internacional: inserção de 17 voluntá-
rios, todos brasileiros, em 4 órgãos di-
ferentes da PBH. 
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2.6. PROGRAMA MELHORIA DO AMBIENTE  

DE NEGÓCIOS1

Objetivo: Melhorar a interação do empre-
endedor com a gestão municipal, investindo 
na simplificação e na transformação digital.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2021

• Foram realizadas três rodadas de es-
cuta com o ambiente empreendedor 
por meio de entidades e empresas da 
capital para compreensão dos princi-
pais desafios relacionados à abertu-
ra, funcionamento e regularização de 
um empreendimento nas ações que 
dependem da Prefeitura. Em cada ro-
dada de escuta, foram debatidas e re-
gistradas as demandas trazidas pelas 
instituições e, também, as ações que 
serão tomadas pela prefeitura como 
resposta a tais demandas.

• Uma nova página do empreendedor foi 
disponibilizada no Portal da PBH, reu-
nindo novos conteúdos e facilitando o 
acesso aos conteúdos já existentes. 
O novo “Espaço do Empreendedor” 
(www.pbh.gov.br/empreendedor) con-
ta com um design atrativo que abran-
ge todo o processo de formalização de 
um estabelecimento, desde a abertura 
até a obtenção dos licenciamentos de 
forma lúdica e de fácil entendimento, 
bem como outros temas de interesse: 

1  O Programa contempla ações reunidas de diferentes projetos 
estratégicos, com foco no favorecimento do ambiente de negócios 
em Belo Horizonte, por isso a relação de realizações inclui diversas 
ações detalhadas nesse ou em outros capítulos deste Relatório.

informações e dados relacionados ao 
ambiente de negócios em Belo Hori-
zonte, cursos, notícias, incentivos e 
boletins econômicos.

• Foi criado o “Simplifique”, um Canal 
específico, via Ouvidoria, para suges-
tão de medidas de simplificação de 
procedimentos e serviços públicos da 
PBH. Por esse canal o empreendedor 
pode sugerir melhorias nos processos 
e fluxos de atendimentos dos serviços 
de abertura e manutenção de empre-
sas, que incluem alvarás, licenças, 
tributos e taxas, obras, entre outros. 
O canal específico propõe fomentar a 
identificação de gargalos e processos 
burocráticos vivenciados pelos em-
preendedores.

• Também neste ano, muitos serviços 
voltados aos empreendedores dei-
xaram de ter suas solicitações rea-
lizadas presencialmente, mediante 
apresentação de formulários e docu-
mentos físicos, passando a solicitação 
a ser realizada de forma digital. Den-
tre eles, podemos destacar serviços 
de licenciamento de obras em logra-
douro público, recurso e retificação de 
documentos de obras complementa-
res, solicitação de feiras, solicitações 
relacionadas a engenho de publicida-
de, colocação de caçambas, atividades 
em logradouro como banca de revis-
tas e comércio de alimento em veículo 
automotor, de comércio de alimento 
ambulante, comércio por pessoa com 
deficiência, engraxate e lavador de ve-
ículo automotor. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/empreendedor
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• O serviço de emissão de Alvará de 
Localização e Funcionamento - ALF - 
para atividades de alto risco ambiental 
foi simplificado e otimizado com a pu-
blicação do Decreto nº 17.762, de 5 de 
novembro de 2021. A nova normativa 
simplifica o licenciamento ambiental 
de edificações e de parcelamentos do 
solo, permitindo que os projetos dei-
xem de estar sujeitos aos procedimen-
tos prévios de licenciamento ambiental, 
acelerando a obtenção do ALF.

2.7. PROGRAMA BELO HORIZONTE CIDADE 

INTELIGENTE - BHCI2 

Objetivo: Utilizar abordagens de Cidades 
Inteligentes para melhorar qualidade de 
vida na cidade, modernizando os serviços 
públicos e a capacidade de resposta aos 
problemas urbanos com uso de tecnolo-
gias e fomentando o ecossistema tecno-
lógico da cidade.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 2021

• Implantação de roteiro de monitoramen-
to de câmeras por meio de ferramenta 
eletrônica e fluxos de trabalho, permi-
tindo que as instituições presentes no 
COP-BH possam ser mais assertivas no 
monitoramento de imagens de câmeras 

2  O Programa contempla ações reunidas de diferentes projetos 
estratégicos, com foco no uso de novas tecnologias para ampliar a 
qualidade e a eficiência dos serviços públicos municipais, por isso 
a relação de realizações inclui diversas ações detalhadas nesse ou 
em outros capítulos deste Relatório.

com base no histórico de locais e horá-
rios que concentram problemas públi-
cos, na previsão de operações, eventos 
e outros locais de interesse previstos 
em planos de contingências.

• Estruturação do projeto de monitora-
mento inteligente de veículos, solução 
que permitirá a leitura de dados, por 
meio de câmeras de monitoramento e 
sensores, com a utilização de softwa-
res inteligentes, viabilizando a identi-
ficação, localização e padrão de com-
portamento dos veículos em circulação 
na cidade para possibilitar a ação efe-
tiva dos órgãos de trânsito, fiscalização 
e segurança. A operacionalização do 
projeto está prevista para 2022.

• Especificação de Sistema de Gestão de 
Riscos com Painel de Alertas e Alarmes, 
como parte integrante da plataforma tec-
nológica integradora do COP-BH, com  
o objetivo de proporcionar tomada de 
decisões coordenadas, direcionando em 
tempo real as diversas equipes e seus 
respectivos recursos para a solução 
de problemas. Dentro desta solução 
de monitoramento de riscos, também 
foi elaborado um projeto específico de 
painel situacional de mobilidade, para 
acompanhamento de informações de 
trânsito e transporte na cidade. Outro 
projeto elaborado desta solução foi 
o mapeamento dos atuais sensores, 
identificação de necessidades de am-
pliação, com proposta de integração 
de dados para geração de painel situa-
cional de alertas de riscos hidrológicos  
e geológicos.
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• Mapeamento das integrações tecno-
lógicas entre o processo de gestão de 
ocorrências do COP-BH e os sistemas 
das instituições municipais presentes 
no Centro visando, com a implantação 
a partir de 2022, que os problemas pú-
blicos possam ser compartilhados de 
maneira mais automatizada, com res-
posta mais ágil e coordenada.

• Implantação do Jardim de Chuva no 
Parque Municipal Fazenda Lagoa do 
Nado, em parceria com o ICLEI, por 
meio do Projeto INTERACT-BIO, inau-
gurado em janeiro de 2022. 

• Implantação de 5 novos sistemas agro-
ecológicos, áreas públicas destinadas 
por meio de credenciamento para a 
produção de alimentos, com a implan-
tação de hortas comunitárias, agroflo-
restas, sistemas de compostagem.

• Revitalização e Reforma do Centro de 
Referência em Segurança Alimentar e 
Nutricional - Mercado Popular da La-
goinha com implantação de uma uni-
dade produtiva coletiva comunitária 
do Projeto Elas Cultivam a Lagoinha.

• Realização de projeto piloto, durante o 
período de 12/11 a 09/12, com um ôni-
bus elétrico da fabricante BYD. O objeti-
vo do piloto foi testar a operação desse 
tipo de veículo no transporte público 
convencional em Belo Horizonte, bus-
cando avaliar a sua adequabilidade aos 
diversos tipos de serviços existentes, 
considerando inclusive a topografia lo-
cal. Esse ônibus operou em quatro li-

nhas (9250, 5503A, 9105, 815), uma por 
semana, com diferentes característi-
cas para teste da operação.

• Foi concluída a Concepção do Labo-
ratório da Mobilidade – MOBLAB que 
tem por objetivo estruturar um espa-
ço para estimular a prospecção e o 
desenvolvimento de soluções inteli-
gentes para os problemas da mobili-
dade urbana em Belo Horizonte.

• Como parte do Programa MOBTEC, 
programa que visa a promover a 
inovação tecnológica no sistema de 
mobilidade de Belo Horizonte, foram 
publicadas quatro novas fontes de 
dados, ampliando o fornecimento de 
dados abertos para as startups, uni-
versidades, centros de pesquisas e 
empresas de tecnologia;

• Implementação de Painel para moni-
toramento de indicadores com dados 
na página da Belotur no Portal da PBH;

• Instalação de 20 novos pontos de 
hotspot em vilas e favelas. Até o iní-
cio de 2022, foram instalados mais 32 
pontos em áreas de vulnerabilidade 
social. Totalizam, em 2021, 96 vilas al-
cançadas com serviço de acesso wifi 
gratuito, sendo que a Vila do Índio é a 
primeira com cobertura de sinal wifi 
atendendo maior extensão do que o 
ponto de acesso Hotspot. 

• Reestruturação de 3 Telecentros Polos : 
Centro Cultural Vila Marçola,  Usina da 
Cultura e Centro Cultural Padre Eustá-
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quio. Esses telecentros atendem uma 
população de 1.200 pessoas nas regio-
nais Noroeste, Nordeste e Centro-Sul. 
Serão ofertados cursos de informática 
on-line na plataforma de EAD da Pre-
feitura de Belo Horizonte para os Tele-
centros Polos.

• Oferta de 694 vagas do curso de Pro-
gramação WEB para o público feminino. 
Deste total, 344 mulheres foram capaci-
tadas. Oferta de 6.674 vagas em cursos 
de TICs presenciais e à distância princi-
palmente para a população em áreas de 
vulnerabilidade social. Deste total, 3.992 
pessoas foram certificadas.

• Formalização de três novas parcerias 
por meio do Chamamento Público do La-
boratório Aberto:

 › Geosubs - utilização pela Prefeitura de 
Belo Horizonte da plataforma digital de 
comunicação geolocalizada Geosubs.

 › Gofree e Secretaria Municipal de Esportes 
para controle de bilheteria e público dos 
equipamentos de esporte e lazer. 

 › Maxmilhas - estrutura física e capital hu-
mano para abrigar o escritório do Hub 
Wakalua e realizar eventos e projetos de 
mentoria e capacitação que fomentem 
ações de inovação para o turismo.

• Realização de 6 rodadas de negócios e 
eventos de promoção de investimentos: 
Araucanía Digital; 1ª Rodada do Programa 
de Desenvolvimento Tecnológico com foco 
em saúde; Business Forum Itália-Minas 

Gerais; Cooperação Internacional Medi-
cina Tradicional China-Brasil; Plataforma 
U2CN; Rodada de Negócios U2CH-PBH;

• BH Digital: iniciado em junho de 2019, 
tem o objetivo de avançar nos processos 
de simplificação, desburocratização e 
transformação digital do serviço público 
municipal. 112 processos de negócio fo-
ram implementados no BH Digital, resul-
tando em 180 serviços disponibilizados 
na plataforma em 2021.

Ampliação da rede wi-fi em vilas e favelas
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• Foram realizados vários investimentos 
em infraestrutura tecnológica, apoio e 
formação no uso de plataformas de en-
sino digital na Rede Municipal de Ensi-
no, tais como:

 › 46.639 tablets para empréstimo aos 
estudantes;

 › Aquisição de 45 mil chips com pacote 
de dados;

 › 1 Computador, projetor multimídia, som, 
e câmera para cada sala de aula das es-
colas do ensino fundamental;

 › 1 monitor de informática em cada escola 
do ensino fundamental;

 › Formação em tecnologias para profes-
sores e monitores de informática;

 › Ampliação da cobertura de wifi em to-
das as escolas (pontos cegos que não 
tinham cobertura);

 › Entrega de 1.120 notebooks para profes-
sores(as) com o objetivo de auxilia-los(as) 
na produção de materiais pedagógicos e 
no uso da plataforma Google For Educa-
tion, que engloba diversos recursos, como 
o Classroom, para manutenção do ensino 
e da aprendizagem dos(as) estudantes(as).

• Ampliação do serviço de coleta sele-
tiva porta a porta em 3 novos bairros, 
sendo eles Lourdes, Santo Agostinho 
e Barro Preto. Também foi finalizado 
o projeto e planejamento para a am-

pliação em mais cinco bairros (Prado, 
Sagrada Família, Coração Eucarís-
tico, Minas Brasil e União), previsto 
para 2022. 

3. OUTRAS AÇÕES: 

• SMDE: Implantação, em novembro de 
2021, do Núcleo Integrado de Atendi-
mento ao Consumidor (NIACon), em 
parceria com o Ministério Público e o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
para acolher, de forma interinstitu-
cional, demandas dos consumidores, 
com o objetivo de prevenir, coibir e re-
preender as condutas lesivas aos di-
reitos do consumidor. Caso a solução 
proposta pela empresa não seja satis-
fatória, o consumidor poderá instau-
rar diretamente uma demanda para 
o Juizado Especial. Foram realizados 
777 atendimentos.

• Belotur: Realização, em 2021, do Ar-
raial de Belo Horizonte em formato 
digital, com discussões, palestras, 
concurso de figurinos, e cozinha 
show com 2 importantes chefes da 
cidade. O formato digital conseguiu 
garantir a presença do evento no ca-
lendário anual da cidade, após a im-
possibilidade de realização em 2020. 
Somente o concurso de figurinos 
teve mais de 1 milhão e meio de vo-
tos pelo Portal Belo Horizonte, mos-
trando a força do segmento.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

4. DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E TURISMO  
EM NÚMEROS

A crise econômica pela qual passa o país 
nos últimos anos, cuja dimensão foi am-
pliada pela crise provocada pelo novo 
coronavírus, tem afetado a economia do 
município e, consequentemente, o mer-
cado de trabalho da capital, trazendo 
grandes desafios a serem enfrentados 
pela política municipal de desenvolvi-
mento econômico. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) indicam que a taxa 
de desocupação em Belo Horizonte regis-
trou sucessivos aumentos entre 2014 e 
2017, e atingiu a máxima no 3º trimestre 
de 2017, quando 14,5% da força de traba-
lho do município estava desocupada. Nos 
anos de 2018 e 2019, por outro lado, a taxa 

de desocupação apresentou uma tendên-
cia de queda, fechando o quarto trimestre 
de 2019 em 10,2%, o menor nível desde 
2015 e 0,8 ponto percentual inferior à taxa 
de desocupação nacional, que correspon-
dia a 11% no período (Gráfico 1). 

O primeiro trimestre de 2020, por sua vez, 
registrou uma taxa de desocupação de 
12,8%, mantendo a tendência de alta até 
o terceiro trimestre de 2020, quando atin-
giu 14,9%, maior índice da série histórica 
disponível para a pesquisa, sob o impac-
to direto da crise no mercado de traba-
lho provocada pela pandemia (Gráfico 1). 
Os dados disponíveis para 2021 mostram 
que, apesar da reversão da tendência de 
alta registrada nos três primeiros trimes-
tres de 2020, a taxa de desocupação na 
capital ainda permanece em patamares 
elevados, atingindo 13,5% no terceiro tri-
mestre, acima da média do estado (10,7%) 
e do Brasil (12,6%).

Gráfico 1: Taxa de desocupação por trimestre - Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte (2012-2021)

Fonte: IBGE PNAD Contínua trimestral - Sidra (2012-2019) e Microdados (2020-2021)

 

 

Gráfico 1 - Taxa de desocupação por trimestre - Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte 
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Fonte: IBGE PNAD Contínua trimestral – Sidra (2012-2019) e Microdados (2020-2021) 
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(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apresentaram, entre 2017 e 2019, 

saldo positivo de contratações no mercado formal de trabalho, fechando o triênio com um 

total de 48.606 novas vagas no município (Gráfico 2), o que fez de Belo Horizonte a 

segunda cidade brasileira que mais gerou empregos formais no país nesse período. 

A construção civil, tradicionalmente uma área que é considerada termômetro de crises, 

foi a que mais gerou novos empregos em Belo Horizonte, com 45,5% do total de novas 
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A tendência observada pelo comporta-
mento da taxa de desocupação é con-
firmada pelo desempenho do mercado 
formal de trabalho. Após cinco anos de 
saldos negativos e com recorde de demis-
sões nos anos de 2015 e 2016, os dados 
registrados pelo CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados) apre-
sentaram, entre 2017 e 2019, saldo posi-
tivo de contratações no mercado formal 
de trabalho, fechando o triênio com um 
total de 48.606 novas vagas no município 
(Gráfico 2), o que fez de Belo Horizonte a 
segunda cidade brasileira que mais gerou 
empregos formais no país nesse período.

A construção civil, tradicionalmente 
uma área que é considerada termôme-
tro de crises, foi a que mais gerou no-
vos empregos em Belo Horizonte, com 
45,5% do total de novas vagas abertas 
entre 2017 e 2019.

A crise provocada pelo novo coronaví-
rus, contudo, reverteu a tendência de 
recuperação econômica observada nos 
dois anos anteriores; em 2020, a capi-
tal registrou uma perda de 19 mil em-
pregos formais (Gráfico 2)3. O maior 
impacto ocorreu de março a junho, em 
que se registrou um saldo negativo de 
47 mil empregos; de julho a dezembro, 
observa-se uma recuperação da ativi-
dade econômica com a geração de 25 
mil postos de trabalho, em especial no 
setor da construção civil, responsável 
por 43% desse saldo. O setor de servi-
ços foi o mais impactado pela pandemia 
registrando, em 2020, uma perda de 
18.461 empregos, seguido do comércio 
(-7.558), indústria (-3.337) e agropecuá-
ria (-73). Apenas a construção civil ob-
teve um saldo positivo de empregos no 
ano (10.239), destacando-a, assim como 
nos anos anteriores, como um relevan-
te ator para a dinamicidade e recupera-
ção econômica do município.

Analisando o ano de 2021, nota-se uma vi-
gorosa recuperação dos empregos na capi-

3 Devido a uma transição de sistema, desde janeiro de 2020 houve 
mudanças na captação e divulgação das estatísticas de emprego 
formal, de modo que comparações com meses anteriores a dezem-
bro de 2019 devem ser realizadas observando-se essa limitação. No 
chamado Novo CAGED, o volume de movimentações (admissões e 
demissões) tende a ser maior, uma vez que a declaração dos vín-
culos temporários passou a ser obrigatória. O saldo de empregos 
registrado está sujeito a alterações na divulgação dos dados para os 
meses seguintes.

BH RESOLVE - Central de Serviços da Prefeitura 
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Gráfico 2: Saldo do emprego formal - Belo Horizonte (2010-2021)

Fonte: CAGED (2010-2019); Novo CAGED (2020-2021). Dados de 2020 e 2021 atualizados em fevereiro de 2022, sujeito a 
revisões futuras 

tal visto que, exceto nos meses de janeiro e 
dezembro, em todos os demais registrou-
-se saldo positivo na geração de empregos 
formais, totalizando 481mil admissões e 
424 mil baixas, resultando num saldo de 57 
mil novas vagas. O saldo setorial também 
é positivo em todos os Grandes Grupamen-
tos de Atividades Econômicas, com desta-
que para o setor de Serviços, que após ser 
o mais afetado em 2020, contribuiu em 63% 
para o saldo positivo em 2021, com 36 mil 
vagas geradas.

Considerando o período pandêmico 
(março/2020 até dezembro/2021), re-
gistrou-se um saldo positivo de 35 mil 
empregos na capital, com contribuição 
maciça do setor de Construção (18 mil 
vagas) e a recuperação do setor de ser-
viços em 2021 que fechou o período com 
15 mil novas vagas. A análise desses 
dados corrobora a ideia de recupera-
ção que vive a cidade após o período de 

maior impacto econômico causado pela 
pandemia.

Outro indicador da recuperação eco-
nômica é dado pela criação de novas 
oportunidades para exercício do em-
preendedorismo e formalização das 
atividades econômicas, que contribuem 
para ampliar a inclusão social e eco-
nômica e, por consequência, a redução 
das desigualdades. Desde 2018, Belo 
Horizonte registrou a abertura de 290 
mil novas empresas, ante 160 mil fe-
chadas, alcançando um saldo positivo 
de cerca de 130 mil novas empresas 
no período (Gráfico 3). De forma geral, 
pode-se afirmar que a pandemia não 
exerceu impacto sobre a abertura de 
empreendimentos. O município, em de-
zembro de 2021, conta com mais de 463 
mil empresas ativas.4

4  Excluindo os CNAEs 811 (serviços combinados para apoio a edifí-
cios) e 94 (atividades de organizações associativas).
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Com relação aos pequenos negócios, 
a criação de novos Microempreende-
dores Individuais (MEIs) tem se man-
tido positiva nos últimos quatro anos, 
com média aproximada de 43 mil novos 
empreendedores inscritos por ano, o que 
demonstra que Belo Horizonte possui um 

ambiente favorável para o exercício de 
atividades empreendedoras (Gráfico 4). O 
crescimento significativo de novos MEIs, 
com pico em 2021 (52.370 registros) não 
ocorre apenas por necessidade, mas tam-
bém pela vocação, pela oportunidade e 
pelo ambiente empreendedor da cidade.

Gráfico 3 - Inscrições e baixas de estabelecimentos por ano - Belo Horizonte (acumulado 2018-2021)

Gráfico 4 - Inscrições Acumuladas (MEIs e Total) - Belo Horizonte 2018 a 2021

Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes/PBH (2021)

Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes/PBH (2021)
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Tabela 1: Estatísticas das atividades da SMDE - 2017-2021

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Sala Mineira do Empreendedor - Atendimentos nd(a) 51.161 159.212 57.768 16.138

Sala Mineira do Empreendedor - Formalizações nd(a) 437 2.007 624 140

PROCON - Atendimentos 23.268 30.323 25.873 14.307 12.459

PROCON - Audiências 4.354 1.929 2.321 308 1.011

PROCON - Ações de Fiscalização nd 2.040 1.721 556 1.858

SINE - Atendimentos 208.419 167.264 142.876 44.688 1.095

SINE - Encaminhamentos 10.022 9.453 13.257 3.146 2.481

SINE - Vagas Ofertadas 4.422 5.709 5.616 3.110 4.482

SINE - Candidatos Colocados 1.789 1.019 868 247 177
Fonte: SMDE
a – A Sala Mineira do Empreendedor foi criada em 2018

4.1. TURISMO EM NÚMEROS 

Os últimos anos, 2020 e 2021, trouxe-
ram inúmeras mudanças e reflexões 
na condução das políticas públicas 
atingindo principalmente o turismo, 
um dos setores mais impactados pela 
pandemia de covid-19. Estratégias e 
atividades passaram a adotar forma-
tos híbridos, mesclando o presencial e 
virtual com cautela, cuidado e eficiên-
cia. Em 2021, e ainda em meio às incer-
tezas, mas um pouco mais familiariza-
dos com alguns dos desafios que se 
apresentaram, o setor do turismo pôde 
acompanhar, ainda que timidamente, 
sinais de recuperação e retomada eco-
nômica, com o crescimento das taxas 
de ocupação hoteleira, arrecadação de 
ISS e índices de embarque e desem-
barque de rodoviárias e aeroportos.  

Desde 2020, a pesquisa de Demanda Tu-
rística, importante fonte de dados e in-

formações a respeito do deslocamento 
de visitantes não pôde ser aplicada 
em função do isolamento imposto 
pela covid-19. No entanto, índices 
como a Taxa de Ocupação Hoteleira 
e o percentual de ISS Turístico se 
tornaram, junto com dados de acesso 
ao Portal Belo Horizonte, indicadores 
que nos permitiram ainda visualizar os 
impactos da pandemia no setor. A Taxa 
de Ocupação Hoteleira, que atingiu 
apenas 32,65% em 2020, apresentou 
em 2021 uma alta de 21,8% na compa-
ração com o ano anterior, fechando o 
ano em 39,75%. Ainda sobre esse in-
dicador, novembro teve a melhor taxa 
do ano atingindo 56,92%. Os dados par-
ciais indicam uma redução da partici-
pação das atividades turísticas no ISS 
arrecadado no município, de 4,4% em 
2019 para 3,33% em 2020. Em 2021 
ainda não foi possível fazer a apura-
ção final. Importante também destacar 
o indicador de Sessões do Portal Belo 
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Tabela 2: Indicadores de Turismo, Belo Horizonte – 2017-2021

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Taxa de ocupação hoteleira 53,66% 54,81% 62,02% 32,65% 39.75%

Fluxo de turistas na cidade  
(estimativa em milhões de pessoas) (a)

2,34  1,71 1,90 nd(b) nd(b)

Média de pernoite na cidade 5,6 4,9 4,9 nd(b) nd(b)

Percentual do ISS Turístico 4,06 4,20 4,4 3,33(c) nd(c)  

Nota média do turista para a cidade  
(Infraestrutura, equipamentos e serviços turísticos)

8,4 8,5 8,1 nd(b) nd(b)

Nota média do público para o Carnaval 8,2 8,5 8,6 8,6 nd(d)

Número de Sessões Portal Belo Horizonte (e) nd nd nd 660.725 1.372.581
Fonte: Belotur
a – Parâmetros utilizados nas estimativas foram alterados a partir de 2018, em função da atualização da Pesquisa de Demanda Turística e do número 

de unidades de hospedagem apurado pelo IBGE, o que resultou em valores menores.
b – Em função das restrições de isolamento social, a Pesquisa de Demanda Turística não pôde ser aplicada em 2020 e 2021, impossibilitando a 

apuração dos indicadores de Fluxo de Turista, Média de Pernoite e Nota Média para a cidade. Em 2022, a pesquisa já tem previsão de ser aplicada 
novamente. 

c – Dados 2020 são parciais apurados em jan/2021. Em 2021, em função de alteração no Simples Nacional, a base de dados apresentou inconsis-
tências que inviabilizam o cálculo do indicador.

d – Em 2021, em função da Pandemia, não foi realizado o Carnaval de Belo Horizonte. A dinâmica do evento também impossibilitou a realização de 
atividades no formato online. Dessa forma, não foi possível apurar nota média de público para o evento. 

e – O Portal Belo Horizonte foi implementado em 2019. A partir de 2020 iniciou-se a apuração dos indicadores desse, que é um dos principais canais 
oficiais de informações sobre a cidade. 

Horizonte, que passou a se acompa-
nhar desde 2021, em função da rápi-
da digitalização ocorrida em contexto 

pandêmico. Em 2021, foram 1.372.581 
sessões visitadas, mais que o dobro do 
registrado em 2020 (Tabela 2). 
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Move - Corredor Cristiano Machado

MOBILIDADE 
URBANA

1. INTRODUÇÃO

As diretrizes da política municipal de mo-
bilidade urbana estão explícitas no Plano 
Diretor Municipal, que estabelece a neces-
sidade de implementação de estratégias 
eficientes para a mobilidade urbana. São 
prioridades da área de resultados “Mobi-
lidade Urbana”: garantia da mobilidade e 
da acessibilidade no espaço urbano; in-
tegração do sistema de transportes não 
motorizados aos sistemas convencionais 
municipal e metropolitano; priorização e 
melhoria da qualidade e do conforto do 
transporte público coletivo; incentivo à 
mobilidade ativa; garantia da mobilidade 

urbana sustentável e de baixas emissões, 
além da acessibilidade física e econômica 
no espaço urbano; melhoria da circulação 
e da segurança do transporte público co-
letivo; pacificação da circulação, com obje-
tivo de erradicar as mortes e acidentes de 
trânsito; melhoria do sistema de trânsito, 
com intervenções em vias urbanas qua-
lificadas; garantia da circulação segura e 
confortável de pedestres e ciclistas; incen-
tivo ao uso de tecnologias menos poluen-
tes e de modos de transporte de baixas 
emissões; realização de campanhas edu-
cativas para a mobilidade urbana ativa.
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Também orientam as ações da política 
municipal de mobilidade urbana algumas 
das metas estabelecidas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, especial-
mente as metas 3.6 do ODS 3 e a meta 
11.2 do ODS 11, conforme apresentado no 
quadro a seguir: 

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1.  QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO: 

UM DIREITO DE TODOS 

Objetivo: Oferecer um serviço de trans-
porte coletivo público de qualidade, que 
garanta tempos adequados de viagem, 
conforto, segurança e confiabilidade nos 
deslocamentos de usuários.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Corredores Exclusivos: a implantação 
de faixas exclusivas de ônibus garante 
ao passageiro menor tempo para seu 
deslocamento e oferece segurança para 
se chegar ao destino na hora esperada. 
A principal entrega, em 2021, foi a con-
clusão de 57,7 Km de projetos de faixas 
exclusivas/preferenciais para o trans-
porte coletivo nos principais corredores 
de transporte da cidade. As propostas 
contemplam alterações pontuais de 
circulação, redesenho da via com ade-
quações de geometria e sinalização, re-
programação dos semáforos, relocação 
de pontos de ônibus, redistribuição de 
linhas nos pontos de ônibus e reposi-
cionamento de estacionamentos, carga 
e descarga, pontos de táxi. Os projetos 
contemplam propostas de implantação 
de faixas exclusivas/preferenciais nas 
seguintes regionais de Belo Horizonte: 

Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) associados às ações dos projetos desenvolvidos 
na Área de Resultado Mobilidade Urbana 

Objetivo 3 - Saúde e bem-estar

Meta 3.6. Até 2020, reduzir pela 
metade as mortes e os ferimentos 
globais por acidentes em estradas.

Meta 11.2. Até 2030, proporcionar 
o acesso a sistemas de transporte 
seguros, acessíveis, sustentáveis e 
a preço acessível para todos, me-
lhorando a segurança rodoviária 
por meio da expansão dos trans-
portes públicos, com especial 
atenção para as necessidades das 
pessoas em situação de vulnerabi-
lidade, mulheres, crianças, pesso-
as com deficiência e idosos.

Objetivo 11 - Cidades e comunidades  
sustentáveis
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 › Regional Venda Nova: Rua Padre 
Pedro Pinto; 

 › Regional Pampulha: Av. Portugal; Rua 
Conceição do Mato Dentro/ Rua Montei-
ro Lobato/ Rua Apucarana/ Rua Sena 
Madureira; 

 › Regional Nordeste: Av. José Cândido  
da Silveira;  

 › Regional Leste: Av. Assis Chateau-
briand/ Rua Raul Mendes/ Rua Azuri-
ta/ Rua Flávio dos Santos; Av. Silvia-
no Brandão/ Rua Pouso Alegre; Rua 
Curvelo/ Rua Itajubá/ Rua Salinas; Av. 
Francisco Sales; Rua Álvares Maciel/ 
Rua Major Barbosa/ Rua Ten. Anastácio 
Moura/ Rua Euclásio/ Rua Santa Luzia; 
Rua Niquelina/ Rua Domingos Vieira e 
Av. dos Andradas;  

 › Regional Noroeste: Av. Abílio Machado; 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. Ivaí;  

 › Regional Centro Sul e Oeste: Av. Afon-
so Pena / Rua Rio Grande do Norte / 
Rua Professor Moraes; Av. do Contorno;  
Av. dos Andradas; Av. Augusto de Lima; 
Av. João Pinheiro/Praça da Liberdade/ 
Av. Cristóvão Colombo; Av. Nossa Se-
nhora do Carmo/ BR-356; Av. Raja Gaba-
glia/ Av. Álvares Cabral/ Rua Santos Bar-
reto/ Rua Rodrigues Caldas/ Av. Olegário  
Maciel/ Rua Curitiba/ Rua São Paulo. 

• Integra BH: Programa que visa pro-
mover uma maior integração dos 

sistemas  de transporte coletivo 
municipais, assim como a integra-
ção com o sistema metropolitano. 
Por meio das ações previstas, pre-
tende-se fornecer mais e melhores 
opções de deslocamento para a po-
pulação de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana. O Termo de Referên-
cia para contratação do Estudo da 
Revisão da Rede de Transporte está 
em elaboração.  Esse estudo tem 
como objetivo a completa revisão da 
rede de transporte da cidade, con-
tendo novas configurações de ope-
ração do sistema de transporte co-
letivo, visando adequar os impactos 
da diminuição da demanda, agrava-
da pela pandemia, assim como atrair 
os usuários do transporte individu-
al motorizado.   O principal foco do 
projeto recai na racionalização da 
rede, buscando com isso integra-
ções mais eficientes e viagens mais 
rápidas, assim como ajustar as de-
mandas de forma articulada com os 
operadores do transporte coletivo, 
de forma a melhorar o atendimen-
to aos usuários. Também deverá ser 
considerada a possibilidade efetiva 
de modernização da rede, incorpo-
rando novas tecnologias como, por 
exemplo, o transporte sob demanda.

• Visando oferecer mais conforto e se-
gurança aos usuários, foram implan-
tados 54 novos abrigos em pontos de 
ônibus, totalizando 2.918 abrigos ins-
talados na cidade.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

150

2.2. BH INCLUSIVA, SEGURA E CIDADÃ

Objetivo: Promover a segurança no trân-
sito com foco na melhoria da saúde, ga-
rantia da vida e melhoria da qualidade 
de vida urbana por meio de intervenções 
no sistema de mobilidade, com estímulo 
aos meios não motorizados; estimular e 
aumentar a participação popular na defi-
nição e no acompanhamento de ações re-
lacionadas à mobilidade urbana, visando 
à criação de um ambiente social propício 
para a construção de um Compromisso 
pela Mobilidade Sustentável.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Mobilidade inclusiva: o programa tem 
como objetivo implantar um conjunto 
de ações para melhorar a acessibi-
lidade das pessoas com deficiência. 
Para tanto, pretende-se implantar 
mais sinais sonoros, novas funciona-
lidades em Apps e um projeto piloto 
para tratamento de calçadas. 

 › A principal entrega em 2021 foi o pro-
jeto piloto de tratamento das calçadas, 
contendo a seleção dos pontos da área 
central a serem tratados, de acordo 
com o Plano Diretor de Belo Horizonte, 
com o objetivo de facilitar e estimular 
mais pessoas a optar pela caminhada 
como modo principal nos seus deslo-
camentos diários.  

 › A rota de tratamento do projeto piloto, 
com extensão de 1,2 km, é composta 
pela Rua Vinte e Um de Abril - Passa-
rela da Lagoinha até a Rua Guaicurus. 
Rua Guaicurus - Rua Curitiba até São 
Paulo. Rua São Paulo - Rua Guaicurus 
até Av. Amazonas. Rua Saturnino de 
Brito da 21 de Abril até Praça Rio Bran-
co. A Rua Curitiba da Av. Oiapoque até 
Av. Santos Dumont.  Avenida Oiapo-
que entre as Ruas Vinte e Um de Abril 
e Curitiba. Foram concluídos o estudo 
(Definição do conceito, levantamento de 
dados, estruturação da base de desenho 
e mapas) e o anteprojeto.
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Reforma da ciclovia da Lagoa da Pampulha
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• Mobilidade sustentável: programa que 
tem como objetivo elaborar estudos e 
propostas de mitigação da poluição so-
nora e da emissão de gases de efeito 
estufa pelo sistema de mobilidade. Por 
meio das ações previstas, pretende-se 
trazer melhorias ambientais para a ci-
dade com mais conforto e melhor qua-
lidade de vida.

 › Principal entrega em 2021: durante o pe-
ríodo de 12/11 a 09/12, foi realizado um 
projeto piloto em Belo Horizonte com 
um ônibus elétrico da fabricante BYD. 
O objetivo do piloto foi testar a opera-
ção desse tipo de veículo no transporte 
público convencional em Belo Horizonte, 
buscando avaliar a sua adequabilidade 
aos diversos tipos de serviços existen-
tes, considerando, inclusive, a topogra-
fia local. Esse ônibus operou em quatro 
linhas (9250, 5503A, 9105, 815), uma por 
semana, com diferentes características 
para teste da operação. Durante o piloto, 
o ônibus foi acompanhado por outro ve-
ículo movido a diesel para fins de com-
paração do desempenho.  

 Ônibus 100% elétrico

 › A BHTRANS já iniciou trabalhos para a ex-
pansão do projeto piloto, participando, em 
2022, de um projeto de eletromobilidade 
do Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal em conjunto com o Banco Mundial, 
encabeçado pelo consórcio LOGIT-ITDP.   
O projeto está na fase de planejamento e 
tem como objetivo a inclusão de 25 ônibus 
elétricos na frota do BRT/ MOVE até 2023. 

• Mais cidades: o programa tem como 
objetivo facilitar a participação da po-
pulação de Belo Horizonte junto à 
Prefeitura, por meio da BHTRANS, 
nas decisões inerentes ao sistema 
de transporte e trânsito.  O projeto de 
ampliação da participação popular foi 
criado para garantir a retomada da ins-
tância do Conselho Municipal de Mobili-
dade Urbana - COMURB e a realização 
das reuniões dos demais fóruns e de 
consultas públicas. Em 2021, foram re-
alizadas 48 reuniões de Comissão Re-
gional de Transportes e Trânsito - CRTT 
e três reuniões relativas aos fóruns de 
motociclistas, taxistas e logística urba-
na. Os fóruns são espaços para opinar, 
discutir e recomendar providências so-
bre os diversos temas da mobilidade. 
Foram realizadas também as eleições 
dos delegados das CRTT, bem como as 
eleições dos membros da sociedade 
civil, setor empresarial e setor técnico 
para o COMURB.

• Visão Zero: o programa Visão Zero 
consiste na execução do Plano Anual 
do Projeto Vida no Trânsito. Como prin-
cipais entregas em 2021, ressaltam-se:
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 › Implantadas travessias seguras na porta 
de 20 escolas por meio de tratamentos e 
melhorias de sinalização;

 › Com o objetivo de criar áreas onde pe-
destres - inclusive idosos e pessoas com 
deficiência - ciclistas e motoristas con-
vivam com segurança e conforto, foram 
criadas as “Zonas 30”. Nelas, as vias lo-
cais têm sua geometria alterada e a ve-
locidade reduzida para o máximo de 30 
km/h. Em 2021, foram implantadas qua-
tro zonas 30, sendo uma na Rua Paraisó-
polis com Divinópolis - Clube da Esquina; 
uma na Rua Teófilo Filho e entorno – Es-
toril; uma na Rua Gonçalves Dias; e uma 
na Rua dos Aimorés entre Av. Bernardo 
Monteiro e Rua Maranhão, totalizando 11 
Zonas 30 implantadas na cidade;

 › Foi feita a complementação de traves-
sia com foco e tempo para pedestres 
em 15 interseções semaforizadas na 
Avenida Raja Gabaglia / Rua Professor 
Baroni (Hospital Madre Teresa), Rua Ca-
rangola / Rua Desembargador Alfredo 
de Albuquerque, Rua Espírito Santo / 
Rua Fernandes Tourinho, Rua Maranhão 
/ Rua Domingos Vieira, Rua Maranhão / 
Rua Álvares Maciel, Avenida Amazonas 
/ Rua Gonçalves Dias, Avenida do Con-
torno / Rua Padre Marinho, Avenida do 
Contorno / Rua Tenente Garro, Avenida 
do Contorno / Rua Juiz da Costa Val, Rua 
dos Guaranis / Rua dos Carijós, Rua Pa-
racatu / Rua Guajajaras, Avenida Cristia-
no Machado / Avenida Waldomiro Lobo, 
Rua Paracatu / Rua dos Timbiras, Rua 
Espírito Santo / Rua dos Goitacazes e 
Rua Sergipe / Rua Fernandes Tourinho

 › Realizadas duas campanhas de segu-
rança no trânsito, uma no Maio Amarelo 
e outra na Semana Nacional do Trânsito.

• Pedala BH: o projeto é caracterizado 
como uma iniciativa estratégica para 
priorizar modos ativos sobre os modos 
motorizados, trazendo ainda maior efi-
ciência de uso do espaço público e me-
nores impactos ambientais e sociais, 
características totalmente aderentes à 
política de mobilidade urbana susten-
tável adotada em Belo Horizonte. Den-
tre suas entregas ressaltam-se:

 › Foram projetados cerca de 23 km de 
ciclovias;

 › Foi iniciada a reforma de 7 Km de ci-
clovias na Pampulha, com término pre-
visto para julho de 2022. A ciclovia es-
tava implantada na pista de rolamento 
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Pedala BH
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e passará a ser na calçada, dando mais 
segurança aos ciclistas. Ainda para a 
Pampulha, foi elaborado o TR para rees-
truturação de outros 11,8 Km da ciclovia.

 › Foram implantados 2,10 km de ciclovias, 
sendo 0,55 Km na Rua Gonçalves Dias 
entre Av. Brasil e Av. Afonso Pena; 0,95 
Km na Rua Paraisópolis entre Av. dos 
Andradas e Rua Dores do Indaiá, bairro 
Santa Tereza e 0,60 Km na Av. Professor 
Clóvis Salgado,  entre a Av. Serrana e Di-
visa com Contagem.   

 › Foi executada a manutenção de 4,4 Km 
de ciclovias, sendo 2,1 km na Av. Sara-
menha, em toda a sua extensão e 2,3 km 
na Av. Clovis Salgado, entre a Av. Herá-
clito Mourão de Miranda e Av. Serrana.

 › Foram implantados 4 novos paraciclos 
na Praça Joaquim Ferreira da Luz, na 

rua Conselheiro Rocha com rua Silvia-
nópolis, no bairro Santa Teresa, totali-
zando 944 Bicicletários/paraciclos dis-
poníveis na cidade.

2.3. MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Objetivo: Incorporar novas metodologias 
e tecnologias às atividades da BHTRANS 
para aprimorar o atendimento, a ope-
ração, a fiscalização e as informações 
de mobilidade, com participação social, 
com a finalidade de torná-las mais efeti-
vas e transparentes.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• MOBTEC: Programa que visa promo-
ver a inovação tecnológica no sistema 
de mobilidade de Belo Horizonte. Por 
meio das ações previstas, pretende-se 
manter e ampliar  o fornecimento de 
dados abertos para toda a população 
de Belo Horizonte. Como principais en-
tregas em 2021, ressaltam-se:

 › Foram publicadas  quatro  novas fontes 
de dados, ampliando o fornecimento de 
dados abertos para as startups, univer-
sidades, centros de pesquisas e empre-
sas de tecnologia (disponíveis no portal 
de dados abertos da PBH: https://dados.
pbh.gov.br/organization/bhtrans);

 › Foi concluída a  Concepção do Labora-
tório da Mobilidade – MOBLAB que tem 
por objetivo estruturar um espaço para 

https://dados.pbh.gov.br/organization/bhtrans
https://dados.pbh.gov.br/organization/bhtrans
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Estação São Gabriel
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estimular a prospecção e o desenvolvi-
mento de soluções inteligentes para os 
problemas da mobilidade urbana em 
Belo Horizonte. O laboratório MOBLAB 
pretende fomentar a troca de conhe-
cimento entre a BHTRANS, startups 
e outros parceiros potenciais, criando 
um canal de comunicação direto entre 
suas áreas técnicas e as partes interes-
sadas externas, oferecendo um espaço 
de coworking e a realização de eventos, 
oficinas e workshop.

 › Foi concluído o Termo de referência 
para contratação da fiscalização eletrô-
nica do rotativo.

• Diagnóstico dos contratos de con-
cessão do serviço público de trans-
porte coletivo de passageiros por 
ônibus: em 2021 foi realizado o diag-
nóstico dos contratos de concessão 
do serviço público de transporte co-
letivo de passageiros por ônibus para 
identificação de desequilíbrios con-
tratuais a favor do Poder Concedente, 

com potencial de redução da tarifa. O 
trabalho seguiu as seguintes etapas: 
Identificação dos eventos que causa-
ram desequilíbrios contratuais desde 
o último reequilíbrio; análise jurídica 
dos eventos que geraram desequilí-
brios contratuais e enquadramento 
de acordo com os dispositivos do con-
trato; análise econômica dos eventos 
que geraram desequilíbrios contratu-
ais e propostas de reequilíbrio con-
tratual. A próxima etapa diz respeito 
ao processo de formalização, com-
posto da instrução processual e da 
elaboração de minuta de termo aditi-
vo aos contratos de concessão.

2.4. IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA 

INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA

Objetivo: implementar estratégias efi-
cientes para a mobilidade urbana; de-
senvolver infraestrutura de transporte 
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visando a conectividade e reduzindo os 
custos e o tempo despendidos com des-
locamentos; promover alternativas de 
transporte por meio da integração das 
políticas de mobilidade urbana e de pla-
nejamento urbano; qualificar os meios 
coletivos de transporte com objetivo 
de ampliar o percentual de viagens por 
esse modal.

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Boulevard Arrudas III:  A obra de urbani-
zação, Meta 3 (Trecho da Rua 21 de Abril 
até a Rua Rio de Janeiro) foi concluída.

• Via 710: A obra do trecho empreende-
dores (próximo à Av. Cristiano Machado) 
foi concluída.

• Interseções da Av. Cristiano Machado: 

 › Os estudos de trânsito da Avenida 
Waldomiro Lobo foram concluídos, 
com previsão de conclusão dos proje-
tos no segundo semestre de 2022. 

 › Os estudos de trânsito da Avenida 
Sebastião de Brito foram concluídos, 
com previsão de conclusão dos proje-
tos no segundo semestre de 2022.

 › A ordem de início de projetos para a 
Avenida Vilarinho foi emitida, com 
previsão de conclusão no segundo se-
mestre de 2022.

3. OUTRAS AÇÕES 

• Em maio de 2021, foi realizado o Lei-
lão de 336 veículos recolhidos no pá-
tio, por infração do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB de estacionamento 
irregular, e o valor gerado de receita 
foi em torno de R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais);

• Em maio de 2021, foram publicadas no 
BHMap as camadas de Georreferen-
ciamento dos locais de estacionamen-
to destinados a pessoas idosas;

• Foi concluído, em julho de 2021, o apli-
cativo BHTRANS  OPERADOR, que visa 
à modernização da gestão das permis-
sões do transporte escolar, suplementar 
e por táxi, permitindo aos operadores 
dos serviços desses serviços consultar 
pendências, vigências de documentos e 
realizar agendamentos de vistorias de 
baixa e inclusão de veículos; 

• A fiscalização do cumprimento de via-
gens do sistema convencional foi in-
tensificada por meio do monitoramen-
to eletrônico da operação;

• O processo de execução das multas do 
contrato de concessão do transporte co-
letivo foi revisado para trazer maior efi-
cácia na cobrança dos valores (pendente 
implementação pelo poder concedente);

• Foi implantado o Plano de Educação 
para a Mobilidade, com a realização de 
13 campanhas educativas, incluindo 
campanhas de pedestres, campanha 
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motociclistas, Campanha Des(embar-
que), Campanha “Volta às Aulas, Maio 
Amarelo, Semana Nacional de Trânsito 
e Mês da Mobilidade;

• Foram realizadas Campanhas com o 
tema “Dicas de Comportamento em 
Tempos de covid-19” nas Estações de 
Transferência da Área Central e dos Cor-
redores e nas Estações de Integração 
do MOVE, apresentando aos usuários do 
transporte coletivo os protocolos de se-
gurança a serem adotados nos ônibus e 
nas estações, durante a pandemia;

• Realizada capacitação de motociclistas 
colaboradores do iFood, através do Pro-
jeto “Anjos de Capacete”, em parceria 
desta empresa com a BHTRANS e SAMU;

• Foram gravados em estúdio dois vídeos 
educativos: “O idoso enquanto pedestre” 
e “O idoso enquanto passageiro e con-
dutor”, que foram encaminhados para a 
coordenação de todos os CRAS  de Belo 
Horizonte, solicitando que fossem re-
passados aos idosos, que podem aces-
sá-los diretamente no seu WhatsApp;

• Foram criados, roteirizados e filmados 
cinco vídeos educativos que compõem 
a Coleção “Transitando Legal”, direcio-
nada aos estudantes do primeiro e se-
gundo ciclos. Os vídeos foram enviados 
às escolas, e solicitada a sua divulgação 
aos estudantes durante a Semana Na-
cional de Trânsito;

• Foram criados, roteirizados e filmados 
sete vídeos educativos, direcionados ao 

público adulto, para serem divulgados 
nas redes sociais da BHTRANS, com o 
objetivo de apresentar mensagens edu-
cativas de comportamentos seguros do 
pedestre, ciclista, motociclista, motorista, 
idoso, passageiro de veículo, e passagei-
ro de ônibus. O perfil @oficialbhtrans na 
rede social Instagram publicou os vídeos, 
no formato conhecido como Reels, duran-
te toda a Semana Nacional de Trânsito;

• As palestras apresentadas presencial-
mente nas empresas foram adaptadas 
para apresentação virtual, com o objetivo 
de oferecer mais esta forma de atendi-
mento a esse público, o que tem sido bem 
aceito nesse momento de pandemia;

• Realizada nova campanha educativa, a 
campanha “Veja e Pratique”, cujo objetivo 
é transmitir mensagens de comporta-
mento seguro no trânsito, nas estações e 
na porta de escolas. As campanhas nas 
estações são direcionadas aos usuários 
e aquelas apresentadas na porta de es-
colas são direcionadas aos estudantes.

Projeto Anjos de Capacete
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4. MOBILIDADE URBANA  
EM NÚMEROS

O grande desafio da política municipal de 
mobilidade urbana é proporcionar o aces-
so da população a um transporte coletivo 
de qualidade, integrado a uma rede com 
modos de transporte diversos e comple-
mentares. Dados da última pesquisa de 
opinião sobre o tema, realizada em 2019, 
mostram que 71,7% das pessoas entrevis-
tadas optaram pelo uso do transporte co-
letivo nos deslocamentos diários. Por esse 
motivo, são de grande importância os in-
vestimentos realizados pela Prefeitura na 
melhoria do transporte coletivo do municí-
pio que, em 2021, transportou mais de 208 
milhões de passageiros somente na rede 
convencional gerenciada pela BHTRANS.

Um importante indicativo da atratividade 
do transporte coletivo é a velocidade ope-
racional que, no ano de 2021, registrou 
uma média de 15,9 km/h no pico da tar-
de, horário de uso mais intenso da rede 
de transporte viário. A meta estabelecida 
no PPAG era elevar esse valor para 16,08 
km/h até 2021. Tratava-se de uma meta 
ousada e, por esta razão, várias ações do 
projeto de melhoria do transporte coletivo 
contribuíram para esse objetivo.

O índice que mede o desempenho opera-
cional do transporte coletivo convencional 
(IDO), a partir da mensuração de seis as-
pectos relevantes da prestação do servi-
ço, apresentou melhoria na qualidade da 
prestação do serviço em 2019, quando 
atingiu o valor de 82,66, superando em 

4,8% o valor registrado em 2018, que foi 
de 78,84. Em 2020, o IDO foi fortemente 
impactado pela atipicidade da operação, 
sobretudo em função da necessidade de 
atendimento às exigências decretadas 
pela PBH, em virtude da crise sanitária do 
novo coronavírus. Ajustes na oferta diária 
dos serviços, diante de uma realidade de 
flutuação da demanda, além da necessida-
de de adequação às exigências feitas pelo 
Poder Concedente,  comprometeram de 
forma substancial os resultados de todos 
os índices que compõem o indicador. Hou-
ve, em 2021, uma recuperação do IDO, que, 
apesar de não superar o valor de 2019, 
voltou a ficar superior a 80 pontos.

Praça Sete de Setembro
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Gráfico 1: Velocidade operacional média (em km/h) do transporte coletivo municipal no pico tarde, Belo 

Horizonte, 2013-2021  

 
Fonte: BHTRANS/PBH 

 

Gráfico 2: Índice de Desempenho Operacional do Transporte Coletivo (IDO), Belo Horizonte, . 
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Tabela 1: Estatísticas e indicadores de frota de veículos, Belo Horizonte, 2014-2021.

Indicador 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

População (em mil hab.) 2.491,1 2.513,5 2.523,8 2.501,6 2.512,1 2.521,56 2.530,7

Frota (em mil veículos) 1.632,2 1.760,99 1.880,68 2.040,36 2.233,45 2.218,92 2.261,5

Taxa de motorização 
(veículos/mil hab.)

655,2 700,62 745,17 815,63 889,1 879,6 893,6

Fonte: BHTRANS e DETRAN/MG.

Tabela 2: Estatísticas e indicadores de acidentes, Belo Horizonte, 2014-2020.

Indicador 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Total de vítimas de acidentes(a) 20.757 16.514 16.011 15.318 17.063 13.305

Vítimas fatais(b) 177 135 121 113 105 113

Vítimas não fatais 18.300 14.927 14.490 13.874 15.765 12.544

Total de acidentes 14.965 12.477 12.243 11.656 13.342 10.624

Total de atropelamentos 2.260 1.713 1.612 1.475 1.599 1.082

Taxa de severidade  
(mortos por 1.000 acidentes)

11,83 10,82 9,88 9,69 7,87 10,64

Taxa de mortalidade por 10.000 
veículos

1,08 0,77 0,64 0,55 0,47 0,51

Taxa de mortalidade por 100.000 
habitantes

7,11 5,37 4,79 4,52 4,18 4,48

Vítimas não fatais por 10.000 
veículos

112,12 84,77 77,05 68,00 70,59 56,53

Taxa de atropelamentos por 
10.000 veículos 13,85 9,73 8,57 7,23 7,16 4,88

Fonte: BHTRANS e DETRAN/MG.  Dados de 2021 ainda não disponíveis.
a - O total de vítimas inclui as fatais, não fatais e não informadas (sobre a severidade).
b - Vítimas que morreram no local do acidente.
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Tabela 3: Transporte Coletivo

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Média de passageiros transportados no corredor 
BRT-Move Antônio Carlos em dias úteis

191.101 188.440 180.709 103.635 110.194

Média de passageiros transportados no corredor 
BRT-Move Cristiano Machado em dias úteis

65.981 65.740 65.678 41.115 45.028

Média de passageiros transportados em dia útil por 
linhas alimentadoras da Estação Pampulha

48.186 48.517 46.235 25.768 30.295

Média de passageiros transportados em dia útil por 
linhas alimentadoras da Estação Venda Nova

20.165 20.371 19.376 11.978 13.539

Média de passageiros transportados em dia útil por 
linhas alimentadoras da Estação Vilarinho

46.951 47.382 43.787 24.611 27.609

Média de passageiros transportados em dia útil por 
linhas alimentadoras da Estação São Gabriel

58.659 59.875 56.655 31.763 34.019

Média de passageiros transportados no corredor 
BRT-Move da Avenida Pedro II em dias úteis

13.278 12.849 11.712 6.174 6.995

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo 
Convencional

375.476.495 372.716.644 353.186.857 193.895.827 208.998.528

Média mensal de passageiros transportados pelo 
Transporte Coletivo Convencional

31.289.708 31.059.720 29.432.238 16.157.986 17.416.544

Passageiros transportados por Ônibus em Vilas  
e Aglomerados

5.747.200 6.164.316 4.474.420 2.306.836 2.372.184

Média mensal de passageiros transportados por 
Ônibus em Vilas e Aglomerados

478.933 513.693 372.868 192.333 197.682

Km rodados pelo Transporte Coletivo em dia útil 
(Antônio Carlos, Cristiano Machado e Área Central)

81.548 79.493 79.490 72.239 71.559

Linhas alimentadoras da Estação Pampulha 15 15 15 15 15

Linhas alimentadoras da Estação Venda Nova 9 9 9 9 9

Linhas alimentadoras da Estação Vilarinho 15 16 16 17 17

Linhas alimentadoras da Estação São Gabriel 30 32 32 32 32

Linhas municipais em circulação no rotor Santos 
Dumont e Paraná

11 11 11 11 11

Frota total de ônibus em operação 2.862 2.855 2.912 2.629 2.407

Frota total de ônibus em operação - com suspensão a 
ar e sistema de ar condicionado

661 734 1.229 1.362 1.372

Viagens realizadas pelo Transporte Coletivo 
Convencional

8.109.702 7.983.607 7.271.755 5.265.564 5.208.117

Percentual de pagamento em cartão BHBUS 75% 77% 78% 80% 80%

Linhas de Ônibus com Tarifa Regional Reduzida 
(incluindo vilas e favelas)

137 129 126 129 129

Painéis de informações aos usuários em pontos  
de ônibus

641 670 671 671 671

Linhas de ônibus executivas 1 1 1 1 0

Transporte coletivo suplementar – frota 274 275 314 299 290

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo 
Suplementar

24.915.389 24.710.739 23.908.328 13.366.855 15.550.037

Média mensal de passageiros transportados pelo 
Transporte Coletivo Suplementar

2.076.282 2.059.203 1.992.361 1.113.905 1.295.836

Fonte: BHTrans
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Tabela 4: Táxi

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Frota total de táxi em operação 6.996 7.144 7.125 7.050 6.968
Fonte: BHTrans

Tabela 5: Estacionamento Rotativo

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Vagas físicas do estacionamento rotativo 22.236 23.574 23.631 23.631 23.372

Vagas rotativas 103.379 106.607 106.079 106.079 104.698

Vagas destinadas a pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida

918 947 1.010 1.010 1.072

Vagas destinadas a veículos de idosos 645 701 788 788 829

Vagas destinadas a motofretistas 560 653 817 817 826

Rotativo Digital - Créditos eletrônicos 
adquiridos(a) - 2.030.000 5.675.000 2.885.000 4.314.000

Fonte: BHTrans
a - o Rotativo Digital foi implantado em julho de 2018

Tabela 6: Infraestrutura Cicloviária

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021
Km de ciclovias disponíveis 89,93 89,93 89,93 91,93 94,98

Bicicletários/paraciclos disponíveis 852 903 925 940 944

Usuários cadastrados no programa  
“Bicicletas de Uso Compartilhado”

18.618 20.711 3.119(a) 7.784(b) 11.819

Fonte: BHTrans
a - O contrato de concessão com a empresa responsável pelo serviço na Regional Centro-Sul foi encerrado em 2018 e não foram apresentadas novas 

propostas de empresas interessadas na continuidade do serviço. Em dezembro de 2019, apenas uma empresa credenciada operava o serviço 
na região da orla da Lagoa da Pampulha.

b - O novo sistema, nas 14 (quatorze) estações de bicicletas compartilhadas na região da Pampulha, começou a operar no dia 08/09/2019 e fun-
cionou até o dia 24/03/2020, quando foi suspensa a operação em decorrência das medidas de isolamento social impostas pela pandemia da 
covid-19. O sistema voltou a operar no dia 17/09/2020, em continuidade ao contrato 2531/2019 e vem funcionando normalmente desde então.
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1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais re-
sultados das ações da área de resultado 
Sustentabilidade Ambiental desenvolvi-
das ou coordenadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (SMMA), pela 
Superintendência de Limpeza Urbana 
(SLU), pela Fundação de Parques Munici-
pais e Zoobotânica (FPMZB) e pela Supe-
rintendência de Desenvolvimento da Ca-
pital (SUDECAP).

A SMMA tem como competência a ela-
boração e implementação da política 
ambiental de Belo Horizonte, visando 

promover a proteção, a conservação e a 
melhoria da qualidade de vida da popu-
lação. Deste modo, a fim de assegurar a 
todos um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a sustentabilidade apresen-
ta-se como uma proposta de desenvolvi-
mento que busca instituir novos vetores 
de crescimento econômico, novas fontes 
de empregabilidade e soluções para a 
melhoria da qualidade ambiental, englo-
bando ideias e práticas que assumam 
espaço em políticas nacionais e regionais 
de desenvolvimento. A SMMA atua na 
sensibilização e promoção do conheci-
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mento ecológico, do consumo inteligente, 
da análise e enfrentamento às mudanças 
climáticas, da defesa dos animais, do uso 
das energias renováveis, da educação 
ambiental, dos projetos socioambientais 
voltados à sustentabilidade e da proteção 
de nascentes e áreas verdes, visando a 
preservação, recuperação e perenização 
do ambiente.

No licenciamento ambiental, novas ações 
de modernização foram estruturadas a 
fim de associar o desenvolvimento sus-
tentável à aplicação das políticas am-
bientais, o que garante mais eficiência e 
celeridade ao modelo processual, prin-
cipalmente aos pequenos e médios em-
preendedores. Promove adequação à Lei 
Complementar nº 140/2011, ao alterar 
as regras para o enquadramento das 
atividades e empreendimentos no licen-
ciamento ambiental de Belo Horizonte, 
seguindo os critérios previstos na Delibe-
ração Normativa COPAM nº 217, do Estado 
de Minas Gerais. Tal ação pode ser consi-
derada um marco para o município, visto 
que representa importante avanço para o 
aprimoramento de sua integração no Sis-
tema Nacional de Meio Ambiente, no que 
se refere ao exercício da competência fe-
derativa para o licenciamento ambiental.  

No âmbito da sustentabilidade, mostrou-
-se inadiável o estabelecimento de políti-
cas locais de mitigação e adaptação aos 
efeitos da mudança climática, impulsio-
nando a adesão do município ao “race to 
zero”, à meta de reduzir 40% da emissão 
dos gases poluentes até o ano de 2040 e 
ações de monitoramento contínuo como o 

Inventário de Emissões de Gases de Efei-
to Estufa, o Plano de Redução de Emissão 
de Gases e o Plano de Ação Climática, evi-
denciada a importância do Comitê de Mu-
danças Climáticas e Ecoeficiência, órgão 
colegiado e consultivo vinculado à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.

Não obstante as ações voltadas à questão 
climática, buscou-se, ainda, no intento de 
revegetar áreas degradadas da cidade e 
melhorar a qualidade do ar, incentivar o 
plantio de novas árvores na cidade, por 
meio de compensações ambientais e 
parcerias com coletivos urbanos organi-
zados, com a SUDECAP e a FPMZB, as-
sumindo a meta de plantar, anualmente, 
15.000 mudas.

A Superintendência de Limpeza Urbana 
(SLU) é a autarquia municipal responsá-
vel pela elaboração, fiscalização e execu-
ção de programas e atividades voltados 
para a limpeza urbana de Belo Horizonte. 
Criada em 1973, a SLU presta serviços de 
coleta domiciliar de lixo, varrição, capina, 
aterramento de resíduos, coleta seletiva, 
reciclagem de entulho e compostagem, 
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entre outros. O trabalho da SLU é realiza-
do em consonância com os princípios do 
desenvolvimento sustentável referenda-
dos na Agenda 21, minimizando os efeitos 
ambientais negativos decorrentes da ge-
ração de resíduos e maximizando os be-
nefícios ambientais, sociais e econômicos 
para o município.

Em 2021, foi possível avançar em diversas 
frentes, mais especificamente naquelas 
que são demandas permanentes da popu-
lação e que exigem do poder público muni-
cipal a criação de alternativas que, por um 
lado, atendam a essas demandas e, por 
outro, não promovam significativo impacto 
orçamentário. Apesar das restrições or-
çamentárias, ampliou-se a coleta seletiva, 
avançando na agenda ambiental do muni-
cípio e promovendo ainda mais articulação 
com as associações e cooperativas de ca-
tadores. Aprimoraram-se as estratégias 
de combate às deposições clandestinas, 
a partir de ações de monitoramento, fis-
calização, mobilização e educação am-
biental, contando com a implementação 
de um contrato otimizado de multitarefa, 
que permitiu maior flexibilização na pres-
tação dos serviços, e também otimização 
e ampliação no atendimento das URPVs, 
aumentando o acesso a essas unidades 
pelos cidadãos. Desta forma, foi possível 
oferecer mais limpeza e bem estar à po-
pulação belo-horizontina.

A FPMZB é responsável pela gestão de 87 
unidades, sendo 75 parques, 5 CEVAEs, 4 
cemitérios, 1 capela de velório, o Jardim 
Zoológico e o Jardim Botânico do Municí-
pio. Somados, os equipamentos compõem 

9,62 km2, cerca de 3% da área oficial do 
território de Belo Horizonte. A estratégia 
de atuação da Fundação, desde 2017, está 
voltada prioritariamente para a melhoria 
das condições de atendimento ao público, 
seja através de melhorias da infraestru-
tura física nos equipamentos, desburo-
cratização ou agilização de processos. No 
ano de 2021, a Fundação recebeu mais de 
450 mil visitantes em seus parques atra-
vés do sistema de agendamento online e 
realizou melhorias diversas em 17 uni-
dades. Em seu viveiro, foram produzidas 
61.385 mudas, sendo mantidos estoques 
com valor superior a um milhão de reais. 
Além disso, 6.979 mudas arbóreas e 9.158 
mudas ornamentais foram plantadas em 
seus parques, somando-se às iniciativas 
próprias com os plantios feitos através de 
reposições e compensações ambientais.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

DE LIMPEZA URBANA

Objetivo: Ampliar e aumentar a qualidade 
dos serviços de limpeza urbana, propor-
cionando a universalização do acesso a 
estes serviços em todas as vilas do muni-
cípio, reduzindo as deposições clandesti-
nas e promovendo aumento da abrangên-
cia da população atendida pelo serviço 
de coleta seletiva municipal em parceria 
com os catadores.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Após a totalização da abrangência de 
atendimento em todas as Zonas de Es-
pecial Interesse Social - ZEIS do mu-
nicípio, busca-se a ampliação do ser-
viço de coleta porta a porta nas áreas 
ocupadas com urbanização precária 
– AEIS. Em conjunto com a SUDECAP, 
que promove a pavimentação de vias, 
em 2021 o serviço foi ampliado em 
588 metros nesses locais e em 900 
metros com serviços de limpeza de 
vias. As restrições para atendimento 
se referem principalmente à acentua-
da declividade, ausência de pavimen-
tação e drenagem das vias, fiação bai-
xa e vias estreitas e/ou sem saída. 

• Ampliação do serviço de coleta seletiva 
porta a porta em 3 novos bairros, sendo 
eles Lourdes, Santo Agostinho e Barro 
Preto. Também foi finalizado o projeto 

e planejamento para a ampliação em 
mais cinco bairros (Prado, Sagrada Fa-
mília, Coração Eucarístico, Minas Brasil 
e União), previsto para 2022. 

• Realização de diagnóstico da estrutu-
ra física e operacional dos cinco gal-
pões das cooperativas de catadores. 
O diagnóstico tem por objetivo elencar 
as principais intervenções necessárias 
para o funcionamento dos galpões de 
triagem, para posterior contratação de 
projetos e obras de reforma. As princi-
pais intervenções identificadas foram:

 ›  Cadastros e reforma dos sistemas elé-
trico e hidráulico;

 ›  Reforma de áreas de piso, coberturas e 
telhados;

 ›  Revisão e readequação dos sistemas de 
combate a incêndios;

Coleta seletiva
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 ›  Readaptação de layouts para permitir 
a instalação de novos equipamentos de 
mecanização dos processos de triagem.

 ›  Em todos os casos haverá necessidade 
de contratação de projetos para reali-
zação das intervenções de obras civis e 
sistemas em geral.

• Elaboração e revisão do Plano de Mo-
nitoramento de Deposições Clandes-
tinas, sendo a atualização realizada 
através de vistorias em campo, de for-
ma integrada, com a participação das 
áreas técnica e operacional da SLU e, 
no âmbito da gestão integrada do pro-
jeto, da área de fiscalização da SMPU, 
Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Guarda Civil Municipal. Atualmente 
constam cadastrados como depósitos 
de resíduos clandestinos persistentes 
515 locais, representando uma redu-
ção de 75 pontos em relação aos ca-
dastrados no fim de 2020. Ressalta-
-se que o trabalho foi impactado pela 
pandemia da covid-19 que restringiu a 
atuação de campo para realização de 
vistorias, cadastros, mapeamento e 
caracterização dos pontos.

• Reforma de 4 URPVs (Unidades de 
Recebimento de Pequenos Volumes), 
sendo elas: Flores, Pindorama, Sil-
va Lobo, Milionários. Encontra-se em 
andamento a reforma da URPV Flávio 
Marques de Oliveira, em andamen-
to, e o processo de contratação para 
elaboração de projeto de construção 
de mais uma URPV (Unidade Américo 
Vespúcio). 

• Realização de diagnóstico para a im-
plantação do Centro Municipal de 
Agroecologia e Educação Ambiental 
(CEMAR) Estoril, bem como ajustes 
ao projeto de referência. O recurso 
para as obras será provido pelo Fun-
do Municipal de Defesa Ambiental, em 
processo de formalização de convênio 
no valor de 650 mil reais. Ainda está 
prevista a utilização desse recurso 
para aquisição dos equipamentos ne-
cessários ao pleno funcionamento do 
CEMAR. Ressalta-se que o CEMAR já 
funciona, atendendo os munícipes com 
algumas das atividades previstas, sen-
do gerenciado e operado com mão de 
obra própria. O Centro já recebeu mais 
de 3 mil pessoas em suas dependên-
cias, promovendo capacitação para, 
aproximadamente, mil munícipes em 
2021, com destaque para capacitação 
em compostagem doméstica.

URPV - Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes
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• Também na temática de educação am-
biental, foram desenvolvidos 2 cursos 
no formato EAD (Educação à Distância) 
já com conteúdo desenvolvido e pla-
taforma digital disponibilizada, com 
início programado para fevereiro de 
2022, com alcance previsto de mais de 
3 mil interessados.

• Em parceria com a PBH Ativos, tem-
-se trabalhado no desenvolvimento 
de modelagem matemática para di-
mensionamento e orçamentação dos 
serviços de limpeza urbana a serem 
incluídos na contratação de PPP espe-
cífica. Os modelos estão sendo desen-
volvidos pela Universidade Federal de 
Santa Maria, em parceria com a PBH 
Ativos e SLU, sendo os primeiros mo-
delos básicos de coleta já entregues 
para análise e posterior calibragem. 
Também no âmbito deste projeto, es-
tão sendo promovidas reuniões com 
técnicos e gestores de todo o país, vi-
sando conhecer as melhores práticas 
e experiências da limpeza urbana. Já 
foram feitas reuniões com técnicos 
dos municípios de São Paulo, Curitiba, 
Brasília, São José do Rio Preto, Goiâ-
nia, além de reuniões com técnicos e 
gestores de outras áreas da PBH.

• Visando a simplificação de processos 
de licenciamento, foi elaborado, em 
conjunto com a SMSA, proposta de 
formulário simplificado para elabo-
ração de planos de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde, bem 
como texto para revisão de decreto de 
mesma natureza.

2.2. MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

Objetivo: Desenvolver alternativas tecno-
lógicas e processuais com vistas à desbu-
rocratização e garantia de ganhos ambien-
tais durante o processo de licenciamento, 
sem prejuízo da eficiência no cumprimen-
to de prazos legais dos instrumentos da 
política ambiental municipal, contribuindo, 
assim, para um desenvolvimento susten-
tável e compatibilizando as normas do Mu-
nicípio às normas estaduais.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Implantação do processo de licencia-
mento ambiental 100% eletrônico no 
BH Digital, a partir da entrada em vigor 
da Deliberação Normativa COMAM nº 
102/20, modernizando o procedimento 
e trazendo mais praticidade aos peque-
nos e médios empreendedores.

Região hospitalar de Belo Horizonte
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• Elaboração das Diretrizes Ambientais 
para atividades de alto risco ambien-
tal e publicação do Decreto Municipal 
nº 17.762/21, que estabelece critérios 
e procedimentos para emissão de di-
retrizes ambientais complementares 
para atividades de alto risco ambien-
tal não enquadradas em licenciamento 
ambiental.

• Implantação de ferramenta de gestão 
de trabalho para produção de indica-
dores relacionados ao dimensiona-
mento da demanda e capacidade de 
resposta do licenciamento ambiental, 
tornando possível a automatização das 
tarefas, a otimização dos processos, o 
aprimoramento de seus controles in-
ternos e o gerenciamento das deman-
das, visando à eficiência do serviço.

• Disponibilização de serviço no Portal 
da PBH para Consulta de Enquadra-
mento Ambiental, que analisa a soli-
citação de declaração de dispensa de 
licenciamento ambiental. 1 

• Disponibilização de videoaulas na pla-
taforma EAD da PBH para treinamento 
de requerentes sobre os serviços do 
licenciamento ambiental (atualizações 
trazidas pela DN COMAM nº 102/20).2

• Elaboração das Deliberações Norma-
tivas nº 103/21, 104/21 e 105/21, que 
alteram a DN COMAM nº 102/20.

2.3. MEIO AMBIENTE EM NÚMEROS

Objetivo: Mapear e acompanhar a evo-
lução dos números relativos a serviços 
prestados pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a fim de embasar o pla-
nejamento, otimizar os resultados e am-
pliar o alcance das políticas ambientais.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Levantamento e consolidação de indi-
cador de atendimento de ocorrência de 
acidentes e de recolhimento de cães e 
gatos, que permitiu a ampliação da aná-
lise para dados de casos de raiva huma-
na, fauna silvestre envolvida em con-
flitos urbanos, animais envolvidos em 
acidentes aeroportuários no Aeroporto 
da Pampulha e fauna silvestre no com-
plexo da Lagoa da Pampulha. Os dados 
possibilitam a estruturação de ações e 
planos de manejo para mitigar as con-
sequências das ocorrências e permitir 
o uso harmonioso e compartilhado do 
espaço urbano.

• Levantamento e consolidação de indi-
cador de ocorrências envolvendo ani-
mais em vias públicas e em situação de 
abandono. Os dados possibilitam a es-
truturação de ações mais efetivas para 
tratamento dessas ocorrências, como 
campanhas de educação ambiental e 
guarda responsável, articulação de par-
cerias para recolhimento, abrigamento 
e adoção dos animais e, ainda, intensi-
ficação da fiscalização para punição dos 
tutores que praticam maus-tratos.

1  Disponível no Portal de Serviços da PBH: servicos.pbh.gov.br/ 
2  Link de acesso: ead.pbh.gov.br/course/view.php?id=2001

https://servicos.pbh.gov.br/
https://ead.pbh.gov.br/login/index.php
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• Implantação de coleta de indicadores 
do licenciamento ambiental com o au-
xílio do Power BI para análises do pro-
cesso e geração de dados de controle 
de eficiência, como número de licenças 
emitidas dentro e fora do prazo, tem-
po médio para emissão das licenças, 
prazo médio em que o processo fica 
aguardando informações complemen-
tares do empreendedor, número de 
pareceres técnicos e ofícios emitidos, 
tempo médio de espera de equipe téc-
nica e tempo médio de análise técnica.

2.4. BH CIDADE SUSTENTÁVEL

Objetivo: Desenvolver e aperfeiçoar pro-
jetos que permitam estruturar, diagnosti-
car e traçar metas, planos e ações volta-
dos à gestão ambiental no Município.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Formalização de parceria com 5 univer-
sidades para execução de ações relacio-
nadas à regulamentação da atividade de 
carroça, definida pela Lei 10.119/2011, a 
partir do primeiro trimestre de 2022. Os 
estudantes do curso de medicina vete-
rinária serão responsáveis pela análise 
clínica dos animais, vacinação, vermifu-
gação e microchipagem.

• Contratação de consultoria do ICLEI - 
International Council for Local Environ-
mental Initiatives (Conselho Internacional 
para Iniciativas Ambientais Locais), para 

elaboração do Plano Municipal de Ação 
Climática de Belo Horizonte, que visa 
identificar políticas, planos e projetos 
voltados ao tema e definir metas ambi-
ciosas, planejando ações e indicadores 
para o seu cumprimento e monitora-
mento com vistas a mitigar as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE) e adap-
tar aos efeitos adversos da mudança do 
clima, em um processo participativo. O 
plano foi lançado em dezembro de 2021 
e será publicado até outubro de 2022, 
fazendo com que Belo Horizonte se 
consolide como uma das capitais mais 
avançadas na discussão sobre o enfren-
tamento às mudanças climáticas.

• Implantação do Jardim de Chuva no Par-
que Municipal Fazenda Lagoa do Nado, 
em parceria com o ICLEI, por meio do 
Projeto INTERACT-BIO, inaugurado em 
janeiro de 2022. A solução, baseada na 
natureza, compreende na implantação 
de áreas vegetadas sobre o terreno na-
tural com a finalidade de contribuir para 
a infiltração e a retenção do escoamen-
to superficial de água de chuva, evitando 
seu acúmulo em áreas mais baixas da 
cidade. O esforço envolveu a realização 
de lives e oficinas de conscientização 
para professores, moradores do entor-
no e técnicos da PBH, a elaboração dos 
estudos e projetos completos do jardim 
e, por fim, as obras e sua implantação. 

• Atualização e publicação do Inventá-
rio Municipal de Gases de Efeito Estufa 
2009-2020, que possibilitou a autoava-
liação do governo local quanto às emis-
sões e o entendimento da abrangência 
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de seu impacto no meio ambiente. A 
partir do Inventário, é possível conhecer 
as emissões setoriais e propor ações 
para atingir as metas pactuadas de mi-
tigação dos GEE.

• Contratação de consultoria para ca-
pacitação dos agricultores urbanos 
participantes do projeto Agroflorestas 
Urbanas e realização de diagnóstico 
das áreas. O objetivo da ação, viabili-
zada com recursos de compensação 
ambiental, é a melhoria dos sistemas 
na capital mineira, com a avaliação da 
qualidade dos serviços prestados nes-
sa área, bem como a disseminação de 
informações técnicas aos agricultores. 
Como resultados do projeto destaca-
-se: 1) a elaboração de um relatório 
técnico com avaliação e proposição de 
melhoria dos sistemas agroflorestais, 
2) a realização de cursos online e pre-
senciais com as temáticas: composta-
gem, manejo do solo, produção de mu-
das, produção de caldas fitoprotetoras 
e comercialização.

• Celebração de Acordo de Cooperação 
Técnica com ICM-BIO para produção de 
20.000 mudas e plantio de 10.000 mu-
das nativas de Mata Atlântica em áreas 
públicas degradadas de Belo Horizonte, 
como parte das ações do projeto Montes 
Verdes e como forma de desenvolver 
ações conjuntas para revegetação do 
Bioma em questão. O acordo terá dura-
ção de 30 meses e a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente deverá providen-
ciar o plantio das 10.000 mudas em até 
18 meses após o fim de sua vigência.

• Elaboração de plano e aprovação de 
recursos junto ao Fundo Municipal de 
Defesa Ambiental para execução do 
projeto “Mapeamento dos níveis de 
pressão sonora na cidade de Belo Hori-
zonte - Mapa de Ruído de Fundo”, como 
instrumento de gestão e controle da 
qualidade acústica no Município, a ser 
implantado no primeiro semestre de 
2022. Considerando que o ruído agrava 
a deterioração da qualidade ambiental, 
afetando o interesse difuso e coletivo, 
busca-se, por meio do estudo, o mape-
amento espacial e temporal dos níveis 
de pressão sonora na cidade, a fim de 
gerar mapas acústicos e outros dados 
e informações que possam subsidiar 
o adequado planejamento urbano. Es-
pera-se contribuir, dessa forma, para a 
criação de políticas públicas que visem 
propiciar um ambiente sonoro equi-
librado, indispensável à melhoria da 
qualidade de vida da população.

Plantio de mudas em áreas públicas
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2.5. GESTÃO DE ÁGUAS URBANAS

Objetivo: fortalecer e aperfeiçoar os ins-
trumentos de gestão de saneamento, vi-
sando a recuperação e preservação dos 
recursos hídricos e a mitigação dos ris-
cos de inundações. 

PRINCIPAIS ENTREGAS EM 2021:

• Bacia de Detenção das Indústrias: con-
cluída a obra de regularização do leito 
natural com tratamento de fundo de vale.

• Recuperação Ambiental da Bacia do 
Bonsucesso: o trecho V teve a obra con-
cluída, entre a Rua Dr. Cristiano Resende 
e o Anel Rodoviário.

• Córrego Barreiro (Avançar 1): publicado 
o edital para contratação de elaboração 
de estudos de viabilidade e iniciados 
os trabalhos pela empresa contratada, 
com previsão de conclusão no segundo 
semestre de 2022.

• Córrego do Onça: publicado o edital para 
contratação de elaboração de estudos 
da mancha de inundação no parque li-
near do Onça com previsão de início dos 
trabalhos pela empresa contratada no 
primeiro semestre de 2022, com con-
clusão no primeiro semestre de 2023.

• Córrego dos Pintos (Avançar 1): o edital 
para contratação de projetos foi publi-
cado e foram iniciados os trabalhos pela 
empresa contratada, com previsão de 
conclusão no segundo semestre de 2022.

• Córrego Vilarinho e Nado: concluídas as 
obras do reservatório de confluência e 
12% da obra dos reservatórios profun-
dos Nado 1 e Vilarinho 2 foram realiza-
das, com previsão de conclusão no pri-
meiro semestre de 2024. 

• Córregos Olaria e Jatobá: publicado 
o edital para contratação de obras de 
drenagem das vias do entorno da Pra-
ça Dep. José Raimundo com previsão 
de início dos trabalhos pela empresa 
contratada para o primeiro semestre 
de 2022, com conclusão no primeiro se-
mestre de 2023.

• Córrego do Nado (Córregos Lareira e 
Marimbondo): as obras do Córrego La-
reira contemplam a construção de duas 
bacias de concreto armado, no trecho 
entre as ruas Hye Ribeiro e Elce Ribeiro, 
com a função de reter e controlar a vazão 
da água e, por conseguinte, evitar inun-
dações à jusante, as do Córrego Marim-
bondo contemplam várias intervenções, 
onde destaca-se a construção subterrâ-
nea de um mini túnel na rua José Maria 
Botelho, todas as intervenções foram 
concluídas em janeiro de 2022.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti
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2.6. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 

E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES 

ADMINISTRADAS PELA FPMZB, COM ÊNFASE NA 

ACESSIBILIDADE E VIDEOMONITORAMENTO

Objetivo: potencializar o fluxo de frequen-
tadores dos parques municipais, zoológico 
e cemitérios públicos, por meio da melho-
ria da qualidade de serviços, informações, 
acessibilidade, prevenção a incêndios flo-
restais e segurança física e eletrônica nes-
tes equipamentos públicos. Atender metas 
de acordos nacionais e internacionais para 
a conservação da flora e fauna.  

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Realização de reformas nos cercamen-
tos do Parque Municipal Fazenda Lagoa 
do Nado.

• Implantação de novos playgrounds no 
Parque Alexander Brandt, Parque Pro-
fessor Guilherme Lage e no Parque Eco-
lógico Promotor Francisco Lins do Rego.

• Instituição de grupo de trabalho para 
elaboração da portaria de regulamento 
de instalação de food trucks em unida-
des administradas pela FPMZB.

• Aplicação de pesquisa online de de-
manda e nível de satisfação dos visitan-
tes de unidades da FPMZB a partir de 
contato fornecido no processo de agen-
damento. Com a abertura da maioria 
das unidades, a divulgação e acesso à 
pesquisa passou a ser por QR Code. Ao 

total, 4.853 visitantes participaram da 
pesquisa, colaborando para melhorias 
de processos e serviços. A nota média 
da avaliação foi 3,42, sendo que a nota 
máxima seria 4 (muito satisfeito).

• Formação de 151 sentenciados em no-
ções básicas para agentes ambientais, 
por meio do Projeto Revitalizar. O pro-
jeto é uma parceria entre a FPMZB e a 
Vara de Execução Penal da Comarca de 
Belo Horizonte do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, e permite que ape-
nados cumpram suas penas alternati-
vas recebendo formações e prestando 
serviços como participação em muti-
rões de limpeza, produção de mudas, 
atividades de manutenção, jardinagem 
e orientação ao público nas unidades 
administradas pela Fundação.

Parque Lagoa do Nado
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2.7. MELHORIA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FPMZB, 

COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SOLUÇÕES 

BASEADAS NA NATUREZA

Objetivo: recuperação da qualidade am-
biental dos parques, com ações voltadas 
à conservação e promoção da biodiversi-
dade, plantios, elaboração de planos de 
manejo e implantação de soluções ba-
seadas na natureza para enfrentamento 
às questões típicas dos parques urbanos, 
com vistas a torná-los mais resilientes.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Plantio de 1.769 mudas no Parque Real 
e Parque Ecológico do Brejinho, além 
de outras 3.340 mudas em processo de 
plantio no Parque Ecológico e Cultural 
Fernando Roquete Reis.

• Implantação do Jardim de Chuva no 
Parque Municipal Fazenda Lagoa do 
Nado, em parceria com o ICLEI, através 
do Projeto INTERACT-BIO, inaugurado 
em janeiro de 2022.

• Produção de 745 mudas de 45 espécies 
e disponibilização para as comunidades 
tradicionais quilombolas Quilombo Sou-
za, Quilombo Luizes, Quilombo Manzo 
Ngunzo Kaiango e Casa de Caridade Pai 
Jacob do Oriente, no âmbito do projeto 
“Jardins do Sagrado - cultivando insabas 
que curam”. Para 2022, novas espécies 
serão produzidas e distribuídas; serão 

incluídas outras comunidades além das 
atendidas em 2021.

3. OUTRAS AÇÕES

SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE

• Elaborada metodologia de cálculo do Ín-
dice de Qualidade das Nascentes em Belo 
Horizonte – IQNas com objetivo principal 
aferir a qualidade das nascentes cadas-
tradas no Município. O Índice foi formu-
lado de maneira semelhante ao modelo 
existente para determinação do Índice de 
Qualidade das Águas – IQA, possibilitan-
do, assim, a comparação dos parâmetros 
observados nas áreas de preservação 
permanente das nascentes com os parâ-
metros usuais de qualidade da água.
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• Revisão do Plano de Redução de Emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (PREEGE), 
sob a coordenação do Comitê Municipal 
sobre Mudanças Climáticas e Ecoefici-
ência - CMMCE, que teve como objetivo 
traçar cenários de mitigação que podem 
reduzir em até 40% as emissões de GEE 
do município, até 2040. Em dezembro de 
2021, consolidou-se  um relatório com 
avaliação das 99 ações do plano, com os 
seguintes parâmetros de monitoramen-
to: Metas específicas, Dados estatísticos 
pré-existentes, Status de andamento da 
ação, Status de alcance de resultados, 
Financiamento, Barreiras. 3

• Prorrogação, pelo período de 12 meses, 
dos 15 (quinze) contratos temporários 
objeto do Processo Seletivo Simplifica-
do SMMA 01/2020, haja vista a contri-
buição efetiva dos técnicos contratados 
na diminuição do passivo das demandas 
do licenciamento ambiental.

• Inauguração do 1º Hospital Público Ve-
terinário de Belo Horizonte, com atendi-
mento a no mínimo 30 animais (cães e 
gatos) por dia, tutelados por munícipes 
de baixa renda, pessoas em situação de 
rua, ONGs e protetores de animais in-
dependentes. A unidade, localizada no 
Bairro Madre Gertrudes, regional Oeste, 
realiza consultas, exames de imagens, 
laboratoriais e cirurgias.

• Implantação do 1º Abrigo de Animais 
do Município (Abrigo de Equídeos), que 
recebe cavalos, éguas e mulas captura-
dos nas ruas de Belo Horizonte, que são 
levados ao local, onde ficam à espera 
de adoção responsável, após passarem 
por cuidados médicos-veterinários em 
instituições parceiras. Com capacida-
de para receber, simultaneamente, 25 
animais, o equipamento conta com sala 
de avaliação e cuidados veterinários, 
cocho, cercamento, cozinha, banheiro 
e vestiário destinados aos tratadores, 
depósito de ração/feno e amplo espaço 
para a circulação dos bichos. 

• Implantação do 1º Instituto Médico Vete-
rinário Legal do país, para realização de 
perícias técnicas com o objetivo de iden-
tificar animais vítimas de maus tratos e 
permitir a aplicação da Lei Sansão.

• Cadastramento dos protetores envolvi-
dos com a defesa dos animais domésti-
cos que compõem a fauna urbana (cães, 
gatos e cavalos), a fim de desenvolver 
políticas públicas de manejo, controle 
populacional e bem estar animal. 4

• Implantação de Centro Educativo em 
Sustentabilidade, no Centro de Lín-
guas, Linguagens, Inovação e Criativi-
dade (CLIC), localizado na Secretaria 
Municipal de Educação, como parte 
das ações do Programa Urban-LEDS II, 
promovido pela ONU Habitat em parce-
ria com o ICLEI América do Sul. A sala 
possui visita guiada para apresentação 
da exposição, voltada para a educação 
ambiental de crianças e jovens sobre 

3  Link de acesso: prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/revisao-do-
-plano-de-reducao-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa

4  Link de acesso: servicos.pbh.gov.br/servicos/i/61099f082e-
1dc54535252140/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+ca-
dastro-de-protetores-de-animais-domesticos?s=61d493711e-
616228d981eb69

https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/revisao-do-plano-de-reducao-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa
https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/revisao-do-plano-de-reducao-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/61099f082e1dc54535252140/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+cadastro-de-protetores-de-animais-domesticos?s=61d493711e616228d981eb69
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/61099f082e1dc54535252140/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+cadastro-de-protetores-de-animais-domesticos?s=61d493711e616228d981eb69
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/61099f082e1dc54535252140/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+cadastro-de-protetores-de-animais-domesticos?s=61d493711e616228d981eb69
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/61099f082e1dc54535252140/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+cadastro-de-protetores-de-animais-domesticos?s=61d493711e616228d981eb69
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temas e impactos ambientais da mu-
dança do clima.

• Realização de atividades virtuais de 
educação ambiental, como o Ambiente 
em Foco Virtual e o BH Itinerante Vir-
tual, com capacitação de mais de 1.900 
pessoas, por meio de palestras e cur-
sos de extensão que abordam temáti-
cas como biodiversidade, mudanças 
climáticas, meio ambiente e saúde, 
ecologia urbana, arborização urbana, 
manutenção e plantio de árvores, agro-
ecologia, consumo, sustentabilidade, 
ecossistema, crise hídrica, ar, água, 
vegetação, ecologia integral, Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
Agenda 21, aspectos físicos e biológi-
cos, ambiente urbano, redes socioam-
bientais, conflitos ambientais urbanos, 
percepção ambiental e planejamento 
de atividades educativas como oficinas 
e travessias.

• Geração elétrica da Usina Fotovoltaica 
instalada na sede da PBH - UFV 1212 
- Produção anual em 2021 de 68.579.5 
kWh. Valor médio de kWh R$0,94. Eco-
nomia de R$ 64.464,73.

• Geração elétrica da Usina Fotovoltaica 
instalada no CEA PROPAM - Produção 
anual em 2021 de 6.727,84 kWh. Econo-
mia de R$ 6.324,16.

• Realização de 14 apresentações e pales-
tras sobre a Biofábrica de Joaninhas, em 
universidades (IFE Sudeste, UNA-BH), 
escolas de ensino fundamental, Progra-
ma Ecoescola e workshop promovido 

pela Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas Gerais.

• Elaboração de artigo sobre a Biofábrica 
de Joaninhas no Atlas dos Insetos, publi-
cado pela Fundação Alemã Heinrich Böll.5  

• Realização de 4 visitas técnicas às ins-
talações da Biofábrica de Joaninhas, 
no Parque das Mangabeiras (3 Grupos 
do Curso Trilhas da Agroecologia da 
SUSAN/SMASAC, 1 grupo do Curso de 
Biologia da UNA).

• Publicação da metodologia de seleção 
de áreas e promoção de serviços dentro 
do Projeto Interact-Bio.6

• Distribuição de cerca de 1.300 kits de 
joaninha.

• Assistência e suporte a quase 150 ani-
mais em situação de abandono.

• Doação de 1.240 mudas, plantadas por 
coletivos urbanos organizados, em co-
memoração ao aniversário da cidade, 
no Parque Ecológico Parque Alfredo Sa-
betta, localizado na regional Barreiro.

• Realização de capacitação ofereci-
da pela SMMA a 12 técnicos agrícolas 
recém-contratados pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Capital 
– SUDECAP, abordando temas como 
Arborização Urbana - Conceitos e 
Poda, Procedimentos Administrativos e 

5  Link de acesso: br.boell.org/pt-br/atlas-dos-insetos
6  Link de acesso: interactbio.iclei.org/resource/belo-horizonte-ma-

pping-methodology-for-a-green-blue-network/

https://br.boell.org/pt-br/atlas-dos-insetos
https://interactbio.iclei.org/resource/belo-horizonte-mapping-methodology-for-a-green-blue-network/
https://interactbio.iclei.org/resource/belo-horizonte-mapping-methodology-for-a-green-blue-network/
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Legais, Produção de Mudas e Plantio e 
Avaliação de Árvores Urbanas.

• Monitoramento das emissões e polui-
ção de ônibus 100% elétrico e movido 
por energia solar no sistema de trans-
porte coletivo de Belo Horizonte, a fim 
de verificar a viabilidade técnica e eco-
nômica do veículo. O projeto é uma par-
ceria entre a Cemig SIM, a fabricante 
BYD, a BHTrans, a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e a Viação Torres.

• Realização de teste de ruído compara-
tivo entre o ônibus elétrico e os ônibus 
convencionais a diesel. Teste compara-
tivo de passagem no plano, na arran-
cada na subida e na freada na descida, 
além do comparativo do ruído interno, 
inédito no Brasil.

• Apoio na elaboração de parâmetros 
para o Selo Boas Práticas Ambientais, 
coordenado pela equipe do ECOESCO-
LA, da Secretaria Municipal de Educa-
ção. O Selo teve como critérios de pre-
miação o desenvolvimento de projetos 
que aplicassem nas escolas ações do 
Plano Municipal de Redução das Emis-
sões de Gases do Efeito Estufa - PRE-
EGE e 29 instituições de ensino foram 
contempladas com o certificado.

• Aquisição, via compensação ambiental, 
e entrega de 2 contêineres para reali-
zação de melhorias na infraestrutura 
das agroflorestas instaladas em Belo 
Horizonte, possibilitando aos agricul-
tores, durante o manejo ambiental, 
melhor acomodação nas unidades de 

plantio. A estrutura foi instalada no 
sistema agroflorestal da comunidade 
Esperança, no Izidora, e no Centro de 
Referência em Agroecologia e Educa-
ção Ambiental para Resíduos Orgâni-
cos - CEMAR, Estoril.

• Recuperação de duas nascentes no 
Grotão da Ventosa, na bacia do Arrudas 
e construção de um chafariz na Rua da 
Represa, no bairro Havaí, com a recu-
peração do terreno, paisagismo e ilu-
minação do local. Recurso proveniente 
de medida compensatória decorrente 
de licenciamento ambiental.

Biofábrica de joaninhas
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SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

• Ampliação do horário de funcionamen-
to das URPVs e abertura nos finais de 
semana. As URPVs funcionavam no ho-
rário das 07h30 às 17 horas de segun-
da a sexta e das 07h30 às 14 horas aos 
sábados. A partir de 26/01/2021 pas-
saram a funcionar das 07 às 18 horas 
de segunda a sábado e das 7h40 às 16 
horas aos domingos.

• Inclusão, nos contratos regulares (cole-
ta e multitarefa), dos serviços de cam-
panhas informativas e orientativas, que 
têm por função a abordagem de domi-
cílios residenciais e comerciais para 
orientação quanto à correta gestão dos 
resíduos e manutenção da limpeza ur-
bana, representando grande avanço 
nesses objetivos.

FPMZB - FUNDAÇÃO DE PARQUES 
MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA

• Todas as necrópoles municipais rece-
beram pequenas reformas e melho-
rias, em parceria com a SUDECAP:

• Jardim Zoológico: realizadas interven-
ções de melhoria do bem-estar animal 
em diversos recintos, com destaque 
para as intervenções no recinto dos hi-
popótamos e no setor das aves.

• Jardim Botânico: realizada a revisão do 
sistema hidráulico de combate a incên-
dio no prédio sede.

• O viveiro do Jardim Botânico disponibi-
lizou 19.897 mudas para 15 entidades 
vinculadas ao poder público das três 
esferas de governo, com um custo es-
timado de R$ 230.984,10 reais. Os es-
toques de mudas arbóreas e ornamen-
tais possuem valor estimado superior a 
1,2 milhões de reais.

• O viveiro do Parque Jacques Couste-
au disponibilizou 10.232 mudas orna-
mentais para entidades vinculadas ao 
poder público das três esferas de go-
verno, das quais 9.158 foram utilizadas 
para revitalização paisagística em uni-
dades administradas pela FPMZB;

• O trabalho de recuperação da área afe-
tada pelo incêndio de 2020 no Parque 
Ursulina de Andrade Mello prosseguiu 
em 2021, com implantação de um novo 
acesso de serviço para atendimento 
rápido às áreas críticas, instalação de Coleta domiciliar
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duas caixas d’água para molhação na 
estação seca e plantio de mais 500 mu-
das, totalizando 2 mil mudas plantadas 
desde o início da recuperação do local;

• Foram realizadas reformas e melho-
rias em 17 parques da FPMZB ao longo 
de 2021.

• As ações de educação ambiental na 
FPMZB se integraram de forma mais 
efetiva aos objetivos estratégicos do 
órgão, notadamente o convívio com a 
fauna silvestre e a prevenção de incên-
dios florestais. Nesse sentido, em 2021 
foram produzidos e distribuídos diver-
sos materiais informativos, realizadas 
conversas com moradores e atividades 
de ensino à distância para a população 
em geral e educadores, em particular.

• Plantio de 247 mudas em 5 parques da 
bacia do Córrego do Leitão, na regional 
Centro-Sul, 270 mudas no Parque Ba-
leares, na bacia do Vilarinho em Ven-
da Nova, e 400 mudas distribuídas no 
Parque Orlando de Carvalho Silveira e 
Parque Renato Azeredo.

• Ampliado o acervo das coleções de 
plantas vivas e de referência do Jar-
dim Botânico, com 13.920 exsicatas no 
herbário; 1.855 acessos na coleção de 
frutos e sementes (carpoteca), 299 ar-
tefatos na coleção etnobotânica e 4.249 
espécimes na Coleção científica de 
Plantas Vivas, incluindo 129 espécies 
ameaçadas de extinção nas categorias 
CR (criticamente em perigo), EN (em 
perigo) e VU (vulnerável).

• Participação do Jardim Botânico, em 
parceria com a iniciativa privada, de 
pesquisa para discussão de metodolo-
gia para uso de produtos no manejo e 
controle do besouro Euchroma gigan-
tea. Também conhecido como Besouro 
metálico, este inseto causa danos gra-
ves às árvores, frequentemente resul-
tando em sua queda e riscos às popu-
lações próximas.

• O Jardim Zoológico fortaleceu o seu pa-
pel como instituição de excelência em 
pesquisa e bem estar animal, pela par-
ticipação de sua equipe em 36 eventos 
e workshops ligados à temática, além 
da publicação de 6 artigos científicos. 
Em parceria com a escola de veteri-
nária da UFMG, o Zoológico contribui 
com quatro pesquisas em andamento 
no momento, voltadas ao diagnóstico e 
controle de zoonoses em seu plantel.

Jardim Zoológico de BH
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SUDECAP - SUPERINTENDÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

• Dentre as obras realizadas da rede de 
drenagem, destacam-se:

 › Ruas Elvira Augusta, Otavio Carneiro,  
Ernesto Austin e Elísio Brito - Rede Pluvial

 › Ruas Itororó e Ernesto Carneiro Santiago 
- Drenagem Pluvial

 › Ruas Cecilia Pinto e Libânia Pena - 
Drenagem Pluvial

 › Rua Alcindo Vieira - Rede De Drenagem 
- Obras Emergenciais

 › Rua Henrique Gorceix - Bairro Padre Eus-
táquio - Implantação de Rede de Drenagem

 › Rua Orlando Mendes - Bairro Jaqueline 
- Implantação de Rede de Drenagem 

• Dentre as obras realizadas de contenção 
e tratamento de encostas, destacam-se:

 › Av. Desembargador Cândido de Oliveira 
- Contenção de Encosta de Córrego  
e  Drenagem

 › Av. Basílio da Gama - Contenção de Talude

 › Parque Ecológico Promotor Francisco 
Lins do Rego - Contenção de Margem 
de Córrego

 › Rua Frei Martinho Burnier - Bairro Paquetá 
- Estabilização da Margem do Córrego

 › Rua Cheflera - Bairro Etelvina Carneiro - 
Contenção de Encosta de Córrego

 › Rua Ipatinga do Oeste - Contenção de 
Talude - Obras Emergenciais

4. SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL EM NÚMEROS

A cidade de Belo Horizonte é destaque 
internacional pelos bons indicadores na 
área ambiental e pelo acompanhamen-
to das Emissões de Gases do Efeito Es-
tufa (GEE), desde 2000. A atual análise 
de dados de 2009 a 2020 constitui a 5ª 
Edição do Inventário de Emissões de Ga-
ses Efeito Estufa e abrange, portanto, o 
primeiro ano da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, medindo os impactos 
desta situação. Este histórico fortaleceu 
o sistema de monitoramento contínuo, 
buscando aprimorar a metodologia apli-
cada. As emissões caíram 23% em Belo 
Horizonte, na comparação com 2019.

Desde o 1º inventário, as emissões de 
Gases de Efeito Estufa em Belo Hori-
zonte têm seu maior responsável no 
Setor de Transportes. No relatório do 5º 
Inventário, observou-se que as restri-
ções sanitárias impostas pela covid-19 
impactaram fortemente o setor, com 
queda de emissões de GEE em 2020 de 
28%, relativamente a 2019. Em relação 
ao Setor de Resíduos, identificado como 
a segunda fonte emissora de GEE, de-
manda esforços contínuos no sentido de 
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fortalecimento da política pública, com 
foco na educação ambiental e consu-
mo consciente, minimizando a aterra-
gem de resíduos. Neste setor também 
identificou-se os impactos das restri-
ções sanitárias impostas pela pande-
mia, com queda nas emissões de GEE 
em 2020 de 21% em relação a 2019. O 

Setor Fontes Estacionárias de Energia, 
responsável pela terceira fonte emisso-
ra de GEE, demanda maior investimento 
ao fornecimento de energias limpas. As 
restrições sanitárias impostas em 2020 
impactaram-no, acarretando em uma 
queda nas emissões de GEE de 10% em 
relação a 2019.

Gráfico 1 - Emissões Totais de Gases do Efeito Estufa (GEE), Belo Horizonte, 2009-2020 (em tCO2e)
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Tabela 1 - Plantio de Árvores 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Taxa de áreas verdes protegidas (m2/habitante) nd 17,3 17,2 nd 23,6(a)

Número de árvores plantadas por iniciativa da Prefeitura(b) 6.565 10.331 13.455 21.368 20.127
Fonte: SMMA; FPMZB; SUDECAP/SMOBI
a - De 2019 para 2021 o Índice de Áreas verdes Protegidas (IAP) de Belo Horizonte aumentou 38%. Como apenas uma área verde (RPPN Portal Sul) 

foi adicionada à base no período, aumento do IAP foi decorrente das mudanças implementadas no zoneamento das áreas de interesse ambien-
tal em função da aprovação da Lei 11.181/2019 (Novo Plano Diretor de Belo Horizonte), em vigência desde de fevereiro/2020.

b – são computadas árvores plantadas pelos seguintes órgãos: SMMA (compensações ambientais e projetos Montes Verdes, PLANTARBH e Agro-
florestas Urbanas); SMOBI/SUDECAP (plantio realizado pelas GERMAs); e FPMZB (plantio por iniciativa própria nas unidades sob sua gestão).

Tabela 2: Indicadores de coleta e tratamento de esgotos

Descrição 2014 2016 2018 2020

Índice de atendimento por coleta de esgotos 93,3% 94,5% 94,8% 94,9%

Índice de tratamento de esgotos coletados 70,1%  84,0% 88,1% 89,4%

Índice de tratamento de esgotos gerados 65,4%  79,4%  83,5% 84,8%
Fonte: Plano Municipal de Saneamento – PMS 2020/2023

Em Belo Horizonte a taxa de área verde 
por habitante, mesmo considerando ape-
nas as áreas protegidas por Lei, atingiu o 
valor de 23,6 m2 por habitante em 2021, 
acima de 12 m2/hab., normalmente aceito 
como valor mínimo para áreas urbanas. 
Para manter a qualidade dessas áreas 
verdes, a Prefeitura investe no plantio de 
novas mudas de árvores, somente em 
2021 mais de 20 mil árvores foram plan-
tadas, totalizando mais de 71 mil árvores 
plantadas nos últimos cinco anos em toda 
a cidade (Tabela 1).

O município de Belo Horizonte também 
possui alta cobertura dos principais servi-
ços urbanos, especialmente aqueles rela-

cionados ao saneamento. Destacam-se a 
cobertura do serviço de atendimento com 
coleta de esgotos, que alcança 95% dos 
domicílios com uma taxa de tratamento de 
90% do esgoto coletado (Tabela 2).

Quanto à limpeza urbana, ainda que 
tenha ocorrido recuo, principalmente 
quanto a quantidade de resíduos reci-
clados coletados, devido à pandemia da 
covid-19, houve a ampliação do número 
de bairros com serviços porta a porta 
de coleta seletiva reforçando a parceria 
com catadores; a ampliação de serviços 
de limpeza urbana em áreas de AEIS e a 
redução do número de pontos de deposi-
ção clandestina na cidade (Tabela 3).
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Tabela 3: Estatísticas e Indicadores de Limpeza Urbana

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço 
regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a 
porta, com frequência de três ou seis vezes por semana

96% 96% 96% 96% 96%

Percentual da população atendida pelo serviço regular 
de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta, 
com frequência de três ou seis vezes por semana

96% 97% 97% 97% 98%

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço 
regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta 
a porta, em vilas e favelas

72% 81% 81% 81% 81%

Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados na 
“cidade formal” no ano (toneladas)(a) 616.028 638.113 626.581 620.125 578.324

Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados 
em vilas e favelas no ano (toneladas)

39.496 40.055 41.195 44.163 39.894

População atendida por coleta seletiva porta a porta ou 
ponto a ponto (%)(b) 20% 20% 24% 24% 17%

Bairros atendidos por serviços de coleta seletiva porta a porta 36 36 44 45 48

Locais de Entrega Voluntária (LEVs) 72 69 71 66 67

Material reciclável recolhido pela SLU por mês 
(toneladas)

606 524 607 751 523

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço 
regular de limpeza de vias

97% 97% 97% 98% 98%

Taxa de atendimento do serviço regular de limpeza em 
ZEIs (% de vilas atendidas)

69% 82% 100% 100% 100%

Total de km de passeios, sarjetas e áreas diversas 
varridos no ano

485.338 511.574 494.105 507.774 508.924

Total de km de vias, incluindo passeios e canteiros, 
capinados no ano

25.181 30.356 36.039 35.911 33.942

Energia produzida a partir da exploração do biogás dos 
Aterros das CTRS BR040 e CTR Macaúbas (MWh)

28.944 57.230 60.020 56.465 53.183

Campanhas informativas e de mobilização.(domicílios 
abordados)

10.805 57.648 65.434 58.198 394.343

Fonte: SLU/PBH
a - valores do período 2017-2020 foram revisados em 2021.
b - percentual com base na metodologia adotada pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos. Para 2021 foi considerada a média do 

segundo semestre após a ampliação em mais 3 bairros. De acordo com a metodologia do PMGIRS, a população atendida por coleta seletiva é 
estimada a partir da produção per capita e considerando a massa coletada. Como houve queda na quantidade de resíduos coletados em 2021 
na comparação com 2020, tanto pela diminuição do consumo das famílias quanto pelo aumento de catadores autônomos, a taxa de cobertura 
reduziu. É importante ressaltar que houve diminuição da massa coletada, porém sem decréscimo da área atendida pela coleta seletiva.
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Tabela 4: Estatísticas e Indicadores do Licenciamento Ambiental

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Licenças Prévia Ambiental (LPs) concedidas 53 11 6 10 0

Licenças de Implantação Ambiental (LIs) concedidas 120 39 21 24 10

Licenças de Implantação Ambiental (LIs) concedidas no 
prazo máximo de sessenta dias

41% 39% 19% 37,5% 40%

Licenças de Implantação Ambiental (LIs) concedidas no 
prazo máximo de trinta dias(a) 29% 27% 19% 25% 40%

Licenças de Operação Ambiental (LOs) concedidas 520 503 498 271 297

Licenças de Operação Ambiental (LOs) concedidas no prazo 
máximo de sessenta dias(b) 18% 18% 12% 10,5% 10%

Licenças de Operação Ambiental (LOs) concedidas no prazo 
máximo de trinta dias(a)(b) 12% 12% 7% 8% 4%

Licenças Ambiental Simplificada (LAS) concedidas(c) - - 42 57 112

Licenças Ambiental Simplificada (LAS) concedidas no prazo 
máximo de sessenta dias(c) - - 81% 91% 78,6%

Fonte: SMMA/PBH
a - a metodologia de cálculo do prazo para emissão da LI e da LO, adotada a partir de 2019, considera a data de entrada do processo na SMMA, e 

computa a diferença entre a data de entrada e a data de emissão da licença, menos o prazo em que a análise esteve paralisada, aguardando 
informações complementares do empreendedor.

b - nova previsão de prazo determinada pelo Decreto 16.787/2017, revogado pelo Decreto 17.266/2020.
c - o LAS foi iniciado em out/2018.

Tabela 5: Estatísticas da gestão de Parques Municipais e Zoobotânica 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Número de Parques (abertos ao público)(a) 63 63 63 63 63

Número de participantes nas oficinas e atividades de 
educação ambiental promovidas pela FPMZB(b) 107.638 47.032 70.877 7.177 121.713

Número de visitantes na Zoobotânica  
(Zoológico, Jardim Botânico e Aquário)(c) 397.512 252.947 366.693 64.349 124.803

Fonte: FPMZB/PBH
a - O valor inclui o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico. O Parque Maria do Socorro Moreira saiu da lista em 2018 (final do comodato do terreno 

com a INFRAERO) mas, com a abertura do Parque Real, o número se manteve constante.
b - Em 2020, a pandemia da covid-19 impediu a realização da atividade a partir de março de 2020 de forma presencial. Em 2021, as atividades se 

concentraram principalmente no controle do público e educação sanitária nos espaços mais propensos à aglomeração. O valor informado em 
2021 inclui também participantes de visitas virtuais, palestras e cursos online.

c - Número de visitações reduzido em 2018 e 2019 em função das restrições de acesso decorrentes das ações de combate à febre amarela. 
Número de visitações reduzido em 2020 em função do fechamento da Zoobotânica, de 17/03/2020 a 10/10/2020, além de restrições de acesso 
decorrentes das medidas de controle da pandemia. Em 2021 a Zoobotânica operou com restrições à presença de público ao longo de todo o 
ano, e ficou fechada entre 08/03/2021 e 23/04/2021.

Tabela 6: Estatísticas das ações de Defesa Civil

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Alertas preventivos e de monitoramento elaborados e emitidos 
pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Risco (DMAR)

116 143 167 214 348

Total de dias em alerta no ano 192 171 206 259 320

Total de atendimentos realizados no ano pela Subsecretaria 
de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC)

4.706 6.088 5.292 14.347 6.127

Atendimentos realizados pela SUPDEC no período chuvoso 
(outubro a dezembro)

3.359 2.391 1.327 1.502 2.018

Fonte: SMOBI/SUPDEC
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Vistorias preventivas em áreas de risco em Belo Horizonte
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HABITAÇÃO, 
URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO  

E AMBIENTE URBANO

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais re-
sultados das ações da área Habitação, 
Urbanização, Regulação e Ambiente Ur-
bano, desenvolvidas ou coordenadas pela 
Secretaria Municipal de Política Urbana 
(SMPU), pela Companhia Urbanizadora e 
de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) 
e pela Superintendência de Desenvolvi-
mento da Capital (Sudecap).

A Secretaria Municipal de Política Ur-
bana (SMPU) agrega três eixos de ati-
vidades principais: planejamento, regu-

lação e fiscalização. Tais atividades são 
respectivamente exercidas por meio da 
Subsecretaria de Planejamento Urbano 
(SUPLAN), Subsecretaria de Regulação 
Urbana (SUREG) e Subsecretaria de Fis-
calização (SUFIS). 

A Subsecretaria de Planejamento Urbano 
(SUPLAN) tem a atribuição de formular 
e monitorar o cumprimento das normas 
previstas no Plano Diretor do Município 
de Belo Horizonte; formular propostas 
de legislação urbanística municipal; ela-



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

186

borar planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; planejar, regu-
lamentar e gerir os instrumentos de po-
lítica urbana para a justa distribuição dos 
benefícios e ônus decorrentes do proces-
so de urbanização; coordenar o planeja-
mento da regulação pública sobre o solo 
urbano; e promover atividades destina-
das à universalização da mobilidade e da 
acessibilidade do espaço urbano. 

Por sua vez, a Subsecretaria de Regula-
ção Urbana (SUREG) promove a regula-
ção e conformação do ambiente urbano 
por meio dos processos de licenciamento 
e regularização de parcelamentos do solo 
e de edificações; licenciamento de obras 
em logradouro público, de atividades 
econômicas, mobiliário urbano, eventos e 
engenhos de publicidade. 

Por fim, a Subsecretaria de Fiscalização 
(SUFIS) realiza o constante monitora-
mento do cumprimento das normas ur-
banísticas e ambientais, assegurando a 
manutenção das funções urbanas dentro 
dos parâmetros previstos no Plano Di-
retor e demais normas municipais cor-
relatas. A SUFIS prioriza uma atuação 
preventiva e integrada, em especial nos 
grandes corredores e centros comer-
ciais, bem como no atendimento das de-
mandas dos cidadãos. 

As ações da política municipal de Habi-
tação de Interesse Social são coordena-
das pela URBEL. A cidade apresenta um 
histórico positivo em termos de política 
habitacional, que foi concebida em 1993, 
aprovada em 1994 pelo Conselho Muni-

cipal de Habitação e atualizada em 2018, 
através da Resolução LII deste Conselho. 
Esta Política foi formulada com ampla 
participação da representação do movi-
mento popular, íntima vinculação com a 
política urbana e forte tendência de pri-
vilegiar os processos democráticos de 
gestão urbana, visando garantir o acesso 
à terra e à moradia digna para os habi-
tantes da cidade.

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E 

URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: Regularizar assentamentos de 
interesse social, com foco na população 
de baixa renda moradora do município, 
para inseri-los na malha oficial da cidade 
e garantir ao munícipe desde a valoriza-
ção do imóvel até sua regularização do-
cumental em vários setores. Promover a 
urbanização dos assentamentos em áre-
as de interesse social cuja infraestrutura 
básica é insuficiente, com objetivo de ga-
rantir condições mínimas de habitabilida-
de e do direito à moradia, integrando-os 
à cidade.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Contratação e início de topografia para 
regularização do Conjunto Taquaril.
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Residencial Jardim da Mata

• Regularização de 2 conjuntos habita-
cionais (Conjunto Cedro e Residencial 
Jardim da Mata I), produzidos pelo 
município, totalizando 80 unidades ha-
bitacionais.

• 376 famílias beneficiadas com títulos 
de propriedade de moradias dos Con-
juntos: Íris, Cedro, Girassol, Hortência, 
Lírios do Campo, Vitória (1ª emissão) e 
titulação pontual de diversos conjuntos 
já regularizados.

• Finalização do diagnóstico do Plano de 
Regularização Urbanística (PRU) Jar-
dim Getsêmani e Novo Lajedo. Os pla-
nos serão finalizados em 2022.

• Conclusão de 2 projetos e 14 obras: 
projetos do OP Vila Ventosa e Vila 
Suzana OP 13/14 e as obras Vista 
do Sol OP 13/14, Vila Aeroporto OP 
07/08, Vila Novo São Lucas OP 07/08, 
OP 11/12 e OP 13/14, Vila Novo Ouro 
Preto OP 09/10 e OP 11/12, Vila Es-
trela OP 13/14, Vila Nova Cachoeiri-
nha OP 05/06 e OP 07/08, Obra Vila 
Jd. Alvorada OP 13/14, Vila Viva Ce-
mig (entrega de Via de Pedestre e 
cercamento de APP da Vila Alto das 
Antenas), Obra de encosta da Rua 
Padre Argemiro e 7 vias da Vila São 
Tomaz/Aeroporto. 

• Conclusão das obras Vila Viva Cemig e 
Vila Viva Aglomerado da Serra.

• Conclusão de 84 unidades habita-
cionais para o reassentamento de 
famílias, sendo: 8 UHs na Vila Man-

gueiras (OP 05/06); 44 UHs no Aglo-
merado Santa Lúcia; 32 UHs na Vila 
Viva São Tomás.

• Início do cadastramento de famílias 
dos assentamentos da Izidora, com 
atendimento a cerca de 2.000 domi-
cílios cadastrados, dos 5.000 domicí-
lios previstos.

• Efetivada a contratação de empresa 
para realização de trabalho social na 
região da Izidora.

2.2. GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO GEOLÓGICO 

EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: Prevenir, mitigar, reduzir e con-
trolar situações de risco geológico em as-
sentamentos de interesse social.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Execução de 93 obras de tratamento 
e recuperação de situações de risco 
e manutenção, ocasionando a elimi-
nação de 153 edificações de risco ge-
ológico-geotécnico, destacando-se, 
destas, 150 edificações de risco alto e 
muito alto. Além disso, foram execu-
tados 2 kits moradia/melhoria habi-
tacional. Das 93 obras, destaca-se a 
realização de 40 obras de manutenção 
e de estabilização de infraestrutura já 
implantadas em vilas e favelas.

• Realização de 1.876 vistorias de iden-
tificação de nível de risco geológico e 
de monitoramento de áreas em vilas 
e favelas.

2.3. PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO

objetivo: Desenvolver alternativas diver-
sificadas destinadas a combater o déficit 
e a inadequação habitacional.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Regulamentação do Programa de 
Compra Compartilhada, a partir da 
publicação do Decreto nº 17.793, em 
02 de dezembro de 2021, e início do 
atendimento junto à Caixa Econômica 
Federal: o Programa tem como obje-
tivo geral viabilizar a obtenção de mo-
radia para a população de baixa renda, 
mediante aquisição conjunta e monito-

rada de unidade habitacional que se 
enquadre nos requisitos estabelecidos 
neste decreto.

• Conclusão de 126 UHs no Conjunto Pon-
to Verano e 62 UHs no Conjunto Ame-
tista, obras do Programa Minha Casa 
Minha Vida, beneficiando famílias aten-
didas pela faixa 1,5 e na faixa 2, contra-
tadas com o valor de até 133 mil reais. 

• 68 famílias beneficiadas no Programa 
de Locação Social, com subsídio para 
pagamento do aluguel.

• Publicação do Chamamento Entidades 
em 21/12/21, que trata da seleção de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
com interesse em executar Trabalho 
Técnico Social, buscando a organiza-
ção de famílias e a formação de con-
domínios, bem como sua capacitação 
e treinamento, visando à produção de 
unidades habitacionais em regime co-
gestionário, mediante formalização de 
Termo de Colaboração.

2.4. SIMPLIFICAR, DEMOCRATIZAR E 

MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E OS 

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO URBANO

Objetivo: Implantar melhorias para inte-
gração de dados e simplificação dos ser-
viços de licenciamento urbano. Promover 
a articulação das regiões Central e da 
Lagoinha por meio da integração e qua-
lificação dos espaços públicos da região.  
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Tratamento asfáltico em ruas de terra

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:  

• Elaborada a minuta de projeto de Lei 
de Operação Urbana para revitalização 
da região Centro-Lagoinha para envio 
à Câmara Municipal de Belo Horizon-
te. Em 2021 foram concluídos o Plano 
Urbanístico, estudo de impacto de vizi-
nhança, pesquisa de percepção e reali-
zada a audiência pública. 

• Realização de levantamento e monito-
ramento da recorrência de documentos 
pendentes no processo de licenciamen-
to de edificações para simplificação 
das exigências documentais, de forma 
a facilitar e agilizar o procedimento 
para o requerente.

2.5. REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA 

DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS  

E INTERESSE SOCIAL 

Objetivo: Formular e implementar as 
estratégias de atuação integral sobre a 
Região da Izidora, que visem melhorar, 
a curto e médio prazos, a vida dos mo-
radores dos assentamentos e garantir 
a qualidade ambiental da região, pro-
movendo seu desenvolvimento susten-
tável. O projeto se propõe a adotar um 
modelo de planejamento inovador em 
áreas de fragilidade socioambiental, 
com uso de tecnologias disruptivas, in-
fraestrutura verde e soluções baseadas 
na natureza. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021: 

• Contratação de Equipe da ONU Habitat 
para elaboração do Plano de Urbaniza-
ção para a região da Izidora.

• Desenvolvimento do Plano que permite 
urbanizar, de forma sustentável, a re-
gião da Izidora, construindo diretrizes 
que perpassam as questões relaciona-
das à moradia, infraestrutura de urba-
nização, meio ambiente, saneamento 
e espaços públicos, prevendo o aten-
dimento de mais de 4 mil famílias das 
ocupações.

• Criação de metodologia participativa, 
desenvolvida por meio de uma peda-
gogia dialógica, solidária e aberta que 
visa promover o protagonismo dos 
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grupos sociais envolvidos e valorizar 
os saberes populares, além de permitir 
a construção coletiva do conhecimento 
da realidade local, a conscientização 
da problemática e a busca de possíveis 
soluções concretas.

• Criação de lista preliminar de interven-
ções e frentes de ação para a região 
através dos estudos do plano de ur-
banização. A partir das necessidades 
identificadas, serão elaborados proje-
tos urbanos, arquitetônicos e paisagís-
ticos, com foco em tecnologias verdes 
e disruptivas.

2.6. MELHORIA DO AMBIENTE URBANO

Objetivo: O Projeto prevê a melhoria de 
conexões urbanas, além de ações am-
bientais complementares, dotação de 
infraestrutura, manutenção da limpeza, 
aumento das condições de mobilidade 
privilegiando modos de circulação não 
motorizados, regularidade das atividades 
exercidas nas ruas e qualificação de pe-
rímetros urbanos por meio da promoção 
de formas de ocupação do território mais 
aprazíveis e inclusivas.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Regularização e ampliação da Feira 
Regional Permanente da Avenida Sil-
va Lobo para 230 feirantes. Previsão 
de inauguração para o 1º trimestre 
de 2022.

• Publicação de editais de licenciamen-
to das Feiras Regionais Permanentes 
da Praça José Verano da Silva (Praça 
da Febem) e da Avenida Marselhesa. 
Total de 162 novas vagas para as duas 
feiras, com previsão de inauguração no 
1º trimestre de 2022.

• Emissão de 196 licenças para exercício 
de atividades no logradouro (veículo 
automotor e veículo de tração humana).

• Realização de diagnóstico, juntamen-
te com a Superintendência de Limpe-
za Urbana (SLU), para identificação 
e apuração do quantitativo e situação 
dos pontos críticos de deposição clan-
destina na cidade. Apurados 590 pon-
tos críticos de deposição clandestina 
em 2020 e 515 em 2021, contabilizando 
a redução de 75 pontos. As ações são 
estratégicas e integradas com outros 
órgãos da PBH, tendo como objetivos 
buscar a eliminação gradativa de to-
dos os pontos diagnosticados a partir 
de reforço da Fiscalização Urbanística 
e Ambiental, revitalização pontual de 
alguns espaços, inserção de novas tec-
nologias no monitoramento das pos-
síveis infrações e, principalmente, na 
mudança do comportamento dos mo-
radores e comerciantes. 

• Elaboração do estudo preliminar do 
Projeto Urbano do Parque de Integra-
ção da Lagoinha e envio para elabora-
ção do Planejamento Integrado do Em-
preendimento (PINE) pela SUDECAP. O 
Parque de Integração da Lagoinha tem 
o objetivo de transpor barreiras urba-
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nas na região do complexo de viadutos 
da Lagoinha e conectar as estações de 
transporte coletivo e os bairros vizi-
nhos, com vistas a potencializar o uso 
do transporte coletivo e dos modais de 
transporte não motorizados. O proje-
to associa uma ação de recuperação 
de espaços públicos residuais à inte-
gração dos mesmos ao tecido urbano, 
criando novos usos e espaços de lazer 
e permanência para a população.

• Elaboração de proposta de anteproje-
to de arquitetura para novo modelo de 
quiosques a serem implantados em 
logradouros públicos. A proposta tem 
como objetivo suprir a demanda de ba-
nheiros públicos no município e criar 
novas oportunidades de renda para 
trabalhadores do comércio em logra-
douro público. Os quiosques são com-
postos por um espaço comercial asso-
ciado a um banheiro público acessível, 
sendo o comércio responsável pela 
gestão e manutenção do mobiliário. A 
escolha para implantação dos quios-
ques deve priorizar áreas com maior 
fluxo de pessoas, tais como centralida-
des, áreas de grandes equipamentos e 
espaços públicos de permanência.

• Elaboração do Termo de Referência 
para contratação de empresa de con-
sultoria com o objetivo de realizar o 
Programa de Desenvolvimento Estraté-
gico da Região do Jatobá. Este Progra-
ma objetiva a construção de diretrizes 
e propostas com vistas à estruturação 
urbana e o desenvolvimento econômi-
co e sustentável da região, com am-

pla participação dos atores locais. O 
Programa e os Estudos Urbanísticos 
do Entorno da Estação Diamante, que 
ainda serão elaborados, conformam o 
Plano de Estruturação Urbana da Re-
gião do Jatobá. Este Plano, por sua vez, 
está inserido no Programa de Mobilida-
de e Inclusão Urbana de Belo Horizonte, 
cujo objetivo é aprimorar a mobilidade 
urbana do município, realizar melho-
rias e desenvolver planos e projetos 
estratégicos para determinados locais 
da cidade. O Programa de Mobilidade e 
Inclusão Urbana de BH envolve a parti-
cipação de diversos órgãos da PBH. 

• Elaboração de Estudo Preliminar para 
qualificação urbana do Parque JK e 
Avenida Bandeirantes focado principal-
mente na manutenção, na acessibilida-
de e no paisagismo e envio para ela-
boração do Planejamento Integrado do 
Empreendimento (PINE) pela SUDECAP. 
Esses projetos partem do contexto de 
reabertura da cidade de Belo Horizonte 
em um momento pós-pandemia. Espa-
ços públicos abertos de qualidade são 
importantes em todas as circunstân-
cias, e se tornaram ainda mais rele-
vantes perante a situação da covid-19. 
Nesse sentido, torna-se essencial a 
atenção aos polos atrativos de prática 
esportiva no município, considerando a 
visibilidade desses locais e o nível de 
degradação em que se encontram.

• Praça Rio Branco (Praça da Rodovi-
ária) e Praça Governador Israel Pi-
nheiro (Praça do Papa):  o edital para 
contratação de estudos e projetos foi 
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publicado. Os trabalhos serão inicia-
dos pela empresa contratada no pri-
meiro semestre de 2022, com previsão 
de conclusão no primeiro semestre de 
2023, constituindo em contratação de 
serviço técnico profissional especia-
lizado para apoio técnico, elaboração 
levantamentos topográficos, serviços 
geotécnicos, estudo preliminar, ante-
projetos, projetos executivos de arqui-
tetura e complementares.

2.7. BH CIDADE DE TODOS

Objetivo: Garantir o acesso aos serviços 
públicos e maior qualidade de vida às 
pessoas que ainda não têm um endereço, 
através de uma certidão de endereço que 
identifica a localização do imóvel. Criar 
espaços de interlocução entre associa-
ções de bairro, entidades representativas 
e empreendedores, a fim de mitigar os 

conflitos em razão das demandas fiscais 
de determinada vizinhança.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:

• Identificação de 231 logradouros com 
numeração ordenada pelo Projeto En-
dereço Cidadão, permitindo que os 
moradores da região tenham acesso 
a serviços prestados pelo SAMU, Cor-
po de Bombeiros, Cemig, Copasa e 
Polícias Militar e Civil, além da entre-
ga de correspondências e encomen-
das na região. 

• Criação do programa “PAPO ABER-
TO”, que prevê a gestão de conflitos 
da fiscalização, a partir da seleção e 
do georreferenciamento de locais com 
potencial de demandas urbanísticas e 
ambientais na cidade. O programa tem 
previsão de implantação ainda no 1º 
semestre de 2022, incluindo a abertu-
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ra de uma “mesa de diálogo” perma-
nente da SUFIS com os vários setores 
da sociedade civil. Este programa, for-
talecerá ainda mais a interlocução e 
solução de conflitos que já é praticada 
pela SUFIS.

3. OUTRAS AÇÕES 

SMPU

• Publicação do Decreto nº 17.777/2021, 
que dispõe sobre o procedimento para 
regularização fundiária de núcleos ur-
banos informais consolidados, confor-
me a Lei Federal nº 13.465/2017, no 
âmbito do Município de Belo Horizonte. 
Esta medida permite que seja aplicada 
a Lei de REURB visando a regulariza-
ção de núcleos urbanos informais de 
interesse social (REURB-S) e específico 
(REURB-E), sempre em alinhamento à 
legislação municipal e à Política Muni-
cipal de Habitação já consolidadas e em 
aplicação na Capital. Foi criada, ainda, 
a Comissão de REURB, com a função 
de coordenar os procedimentos de re-
gularização fundiária protocolados no 
Município através de serviço digital de 
captação, também criado especifica-
mente para este fim.

• Realização do Webinar: “Reurb - Desa-
fios e Oportunidades”,  que foi realiza-
do de maneira virtual, para discutir e 
avançar nas possibilidades de imple-

mentação da “Lei da Reurb” (Lei Fede-
ral nº 13.465/2017). 

• Publicação de e-book com o tema “Área 
de Fruição Pública”, que objetiva infor-
mar aos cidadãos as possibilidades de 
implantação das áreas de fruição públi-
ca, contemplando as principais dúvidas 
acerca de como projetar essas áreas1.

• Durante o ano de 2021, a Fiscaliza-
ção realizou 1.698 vistorias em áreas 
públicas municipais e 344 ações de 
demolição e desforço imediato, com 
objetivo de preservar estas áreas, de-
fender o ordenamento urbanístico e o 
interesse público coletivo e ambiental. 
Houve também a ampliação da prote-
ção das áreas de preservação perma-
nente para além de ações de desforço 
imediato como forma de coibição de 
ocupações irregulares e consolidação 
de moradia.

• Em 2021, no Programa “Lote Limpo!”, 
foram realizadas 14.400 vistorias em 
lotes ou terrenos não edificados, sendo 
que do universo de 17.000 lotes vagos 
existentes no município, 12.055 foram 
vistoriados ao menos uma vez (71% do 
total). O objetivo do programa é garan-
tir a adequação dos lotes vagos quanto 
à limpeza, fechamento no alinhamento 
e regularidade do passeio, de forma a 
fazer cumprir a legislação vigente além 
de mitigar a deposição clandestina de 
resíduos, a vulnerabilidade a incêndios 

1  E-book disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/
files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2021/e-book-area-de-
-fruicao-publica.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2021/e-book-area-de-fruicao-publica.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2021/e-book-area-de-fruicao-publica.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2021/e-book-area-de-fruicao-publica.pdf
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e colaborar para a erradicação de cria-
douros de vetores zoonóticos.

• Realização de 7.244 apreensões de co-
mércio irregular em via pública com a 
Operação Camelô, a fim de garantir o 
ordenamento do espaço urbano na ci-
dade através do controle do comércio 
irregular nos logradouros públicos. 

• Em 2021 foram julgados 7.626 pro-
cessos pelas Juntas de Julgamento e 
Recursos Fiscais, que recebem suas 
demandas via BH Digital desde 2020, 
facilitando aos munícipes a apresenta-
ção de defesas e recursos em face de 
documentos de autuação fiscal, além 
de dar maior publicidade aos proces-
sos, permitindo acesso à sua íntegra a 
qualquer momento. Além disso, as Jun-
tas contribuíram para a regularização 
de 331 estabelecimentos que, interdi-
tados após descumprirem as normas 
restritivas vigentes, se adequaram 
para retomar as atividades.

• Redução do prazo médio para emissão 
das Orientações para Licenciamento de 
Empreendimento de Impacto (OLEIs) de 
37 dias, em 2019, para 8 dias, em 2021, 
após alteração e adequações do siste-
ma pelo qual são solicitadas. 

• Redução dos prazos de análise dos 
Estudos de Impacto de Vizinhança 
através da implantação do sistema 
BH DIGITAL e da Câmara de Análise 
Integrada para Licenciamento de Em-
preendimentos de Impacto - CLI, sim-
plificando o procedimento de inter-

face entre os órgãos, garantindo, no 
âmbito do processo de Licenciamento 
do Empreendimento de Impacto Ur-
banístico, que 93,8% dos processos 
sejam avaliados e deliberados dentro 
do prazo regimental.

• Simplificação do serviço de “Emissão 
de Documentos Digitais de Edifica-
ção (Projeto, Certidão de Baixa e Fi-
cha de Obra)” com a digitalização dos 
projetos que ainda não tinham cópia 
digital, evitando o deslocamento e o 
custo do serviço de digitalização em 
copiadora. Além disso, a captação 
deste serviço passou a ser de forma 
digital, sem exigir o deslocamento do 
cidadão ao BH RESOLVE, que ainda 
obtém as suas cópias de forma mais 
simples e econômica. 

• Simplificação e modernização do 
serviço de “Autenticação de cópia de 
projeto arquitetônico”, que é realiza-
do gratuitamente pela SMPU e de for-
ma digital. O cidadão ganha por eco-
nomizar tempo e dinheiro, enquanto 
os Cartórios de Registros de Imóveis 
de Belo Horizonte ganham por terem 
acesso aos documentos de forma 
mais fácil e segura. A SMPU ganha 
por alimentar o banco de dados com 
projetos antigos. 

• Revisão da Deliberação do Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural 
do Município de Belo Horizonte (CDP-
CM-BH) que trata do licenciamento 
de Engenhos de Publicidade e Toldos, 
com simplificação de procedimentos 
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e redução das interfaces com a Dire-
toria de Patrimônio Cultural e Arquivo 
Público (DPCA) em cerca de 80% dos 
protocolos, agilizando as análises.  

• Desoneração dos empreendedores 
com extinção da cobrança das taxas 
de análise de requerimento e de for-
necimento de Alvarás de Localização e 
Funcionamento.  

• Simplificação dos procedimentos para 
requerimentos de licenciamento de 
atividades em logradouro, mobiliário 
urbano e engenho de publicidade, com 
redução dos prazos de análise a par-
tir da informatização dos processos e 
da implantação de módulos específicos 
do BH Digital. Novas regulamentações 
também desoneraram esses proces-
sos em razão da extinção da cobrança 
de preços públicos pelo uso e ocupação 
do logradouro e das taxas de análise de 
requerimento, além da ampliação da 
validade das licenças para 5 anos ou 
coincidindo com a validade do Alvará 
de Localização e Funcionamento.

• Captação dos serviços de parcelamen-
to do solo de forma digital, via Portal 
de Parcelamento do Solo de forma in-
tegrada com o BH Digital.

• Conclusão do estudo preliminar de qua-
lificação urbana das ruas Padre Eustá-
quio e Pará de Minas, que tem como 
premissa a reforma da infraestrutura 
urbana instalada, a criação de novos 
espaços públicos e a melhoria das con-
dições de circulação dos pedestres. 

Além das alterações de geometria, as 
intervenções podem ser consideradas 
oportunidades de transformações das 
formas de apropriação, dos usos e das 
ações na região. 

• Em 2021, após a implantação do Siste-
ma de Instrumentos de Política Urbana 
(SIPU), tornou-se possível aos interes-
sados acessar de forma digital os ins-
trumentos previstos para superação do 
coeficiente básico definido em lei, bem 
como acompanhar a utilização do Esto-
que de Potencial Construtivo Adicional 
(EPCA). 

• Lançamento de um Programa de Fis-
calização Especial na região da Izidora 
para conter a expansão da ocupação, 
em especial nas áreas ambientais e nos 
cursos d’água e nascentes da região. 

URBEL

• Implantação do Plano de Quitação Vo-
luntária, possibilitando o financiamento 
de unidades habitacionais destinadas 
às famílias do Orçamento Participativo 
da Habitação. 

• Publicação da Lei n° 11.305/21, em 
25/08/21, com alterações na Lei n° 
9814/10, que viabilizou, além da im-
plantação do Programa de Compra 
Compartilhada, outros ajustes relacio-
nados com os financiamentos às famí-
lias beneficiadas pelos Programas ha-
bitacionais federais.
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SMOBI

• O valor total investido em obras na cida-
de entre 2017-2021 soma R$ 1,06 bilhão. 
A Tabela a seguir apresenta os investi-
mentos por ano e a previsão de valor a 
ser investido em 2022 (Tabela 1).

• Em janeiro de 2017, o Orçamento Par-
ticipativo contava com 450 empreendi-
mentos ainda não concluídos, destes, 
181 (40,2%) foram concluídos até de-
zembro de 2021 (Tabela 2).

Tabela 1 - Valor investido em obras na cidade pela PBH

Ano Valor

2017 R$ 181.419.371,00

2018 R$ 202.045.704,00

2019 R$ 256.712.477,00

2020 R$ 233.813.670,00

2021 R$ 188.297.025,00

2022(a) R$ 470.823.616,00
Fonte: SMOBI - Plano de Obras
a – valor previsto (considerados os empreendimentos em execução de obra, em licitação de obra e aguardando O.S). Parâmetros: foram considera-

das todas as fontes e temáticas e prioridades 1, 2 e 4.

Tabela 2 - Status agregado do Orçamento Participativo

Situação jan/17 dez/19 dez/20 Dez/21

Concluído 1.202 1.299 1.342 1.383

Não concluído 450 353 310 269

Total 1.652 1.652 1.652 1.652
Fonte: SMOBI

Tabela 3 - Situação dos empreendimentos aprovados no Orçamento Participativo por área temática em dez/2021

Temática Concluído Não concluído Total % de conclusão

Cultura 19 1 20 95%

Educação 146 15 161 91%

Esportes 48 8 56 86%

Habitação 15 0 15 100%

Infraestrutura 553 99 652 85%

Meio Ambiente 35 15 50 70%

Planejamento Urbano 6 2 8 75%

Saúde 136 40 176 77%

Segurança 9 0 9 100%

Social 38 21 59 64%

Urbanização de Vila 378 68 446 85%

Total 1.383 269 1.652 84%
Fonte: SMOBI
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4. HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO, 
REGULAÇÃO E AMBIENTE 
URBANO EM NÚMEROS

4.1. HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Como toda grande cidade brasileira, Belo 
Horizonte acumula um déficit de atendi-
mento habitacional que, segundo estima-
tivas do Plano Local de Habitação de Inte-
resse Social (PLHIS), atualizado em 2014, 
atinge uma demanda total de 56.434 mo-
radias para famílias com renda de até 
seis salários mínimos, exceto para os 
casos de ônus excessivo com aluguel que 
compreende as famílias com renda fami-
liar de até três salários. 

Atualmente, estima-se que as áreas de 
vilas e favelas no município atinjam um 
total de 372,4 mil habitantes e 112,7 mil 
moradias, além de 118 loteamentos ir-
regulares, carentes de infraestrutura e 
regularização fundiária em grande parte 
deles, com população em torno de 100 
mil habitantes. Ressalta-se, ainda, que 
o município lida nos últimos anos com 
a expansão das áreas de ocupação or-
ganizada. Várias dessas ocupações se 
encontram atualmente em áreas com 
ausência de infraestrutura básica e sob 
conflitos fundiários em curso. Com a 
aprovação do Novo Plano Diretor, gran-
de parte das ocupações foram inseridas 
nos zoneamentos AEIS 2 – Área de Espe-
cial Interesse Social 2 e ZEIS – 1 Zona de 
Especial Interesse Social – 1. 

Neste contexto da Política Habitacional, o 
Programa de Produção Habitacional com 
o aporte de recursos municipais e de ou-
tros programas já viabilizou a produção de 
21.964 unidades habitacionais, para atendi-
mento ao déficit habitacional e à demanda 
de reassentamento. As intervenções estru-
turantes já beneficiaram cerca de 170 mil 
moradores, como o Programa Vila Viva, e 
o Orçamento Participativo possui 401 em-
preendimentos concluídos. Na regulariza-
ção fundiária em Vilas e favelas (ZEIS 1 e 3), 
tem-se mais de 31 mil domicílios regulari-
zados e mais de 7.500 moradias regulariza-
das em conjuntos habitacionais produzidos 
pelo Município. Em mais de 26 anos do Pro-
grama Estrutural em Áreas de Risco, hou-
ve a redução, até 2021, de 94% do número 
de edificações em áreas de risco geológi-
co alto e muito alto em vilas e favelas, de-
monstrando a importância deste Programa 
para proteger a vida dos moradores das 
áreas de risco geológico e, paralelamente, 
possibilitar a realização de intervenções 
urbanas. Destaca-se também a conclusão 
de 7 obras do PAC Encostas neste período.

São muitos os desafios a serem enfrenta-
dos, num contexto de redução dos inves-
timentos federais na área de habitação 
popular e de crescente demanda, devido 
ao intenso período chuvoso, em janeiro e 
fevereiro de 2020 e, em seguida, o início 
da pandemia do novo coronavírus.

Apesar das restrições, as ações da PBH 
nas áreas de interesse social apresentam 
bons resultados. Entre 2017 e 2021, foram 
executadas 493 obras de tratamento e re-
cuperação de situações de risco, ocasio-
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nando a eliminação de 902 edificações de 
risco geológico-geotécnico, destacando-
se destas, 593 edificações de risco alto 
e muito alto. Em 2021, estima-se que 
o número de edificações em áreas de 
risco alto e muito alto em Vilas e Favelas 
foi reduzido para 920 unidades, o que 
representa, aproximadamente, 0,8% das 
edificações em vilas e favelas (Gráfico 1)2. 

Na regularização fundiária em Vilas e 
Favelas temos, de 2017 a 2021, 5.352 
domicílios regularizados, além de 1.699 
domicílios regularizados em loteamen-
tos de interesse social e 2.751 unidades 
habitacionais regularizadas de conjuntos 
habitacionais produzidos no âmbito da 
Política Habitacional do Município.

2  As eliminações de risco alto e muito alto apuradas em 2020 e 2021 foram 
aquelas que já vinham sendo monitoradas nos anos anteriores. Devido 
ao período chuvoso atípico de 2020, espera-se que o número de mora-
dias em risco alto e muito alto tenha um aumento significativo quando a 
atualização do diagnóstico de risco geológico-geotécnico for concluída.

Ainda neste mesmo período (2017 a 2021) 
foram concluídas as obras de 4 Vilas Vi-
vas: Vila Viva Pedreira Prado Lopes, Vila 
Viva Califórnia, Vila Viva Cemig e Vila Viva 
Aglomerado da Serra. Destaca-se tam-
bém (2017 a 2021) a conclusão de 65 em-
preendimentos do Orçamento Participa-
tivo e de 13 Planos Urbanísticos para as 
Vilas e Favelas e loteamentos irregulares 
de interesse social.

Com relação à produção habitacional, 
entre 2017 e 2021, foram concluídas 
pela PBH 620 unidades habitacionais 
destinadas ao reassentamento de famí-
lias. Além disso, neste mesmo período, 
foram concluídas 1.093 unidades habi-
tacionais do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida (faixas 2 e 1,5) acompanhadas 
pela PBH.

Gráfico 1: Proporção de moradias em áreas de risco geológico-geotécnico alto e muito alto / domicílios em Áreas 
de Interesse Social, Belo Horizonte - 1994-2021

Fonte: URBEL/2021
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Tabela 4 - Habitação e urbanização em áreas de interesse social

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Habitação e Urbanização

Unidades Habitacionais (UHs) contratadas através do 
PMCMV – 0 a 3 Salários Mínimos (Faixa 1, 1,5 e Faixa 
2 associados ao Faixa 1,5)

380 47 640 224 0

Total de Unidades Habitacionais (UHs) concluídas 
inclusive com PMCMV

548 76 489 88 512

UHs concluídas especificamente por meio 
do PMCMV – Faixa 1, Faixa 1,5 e Faixa 2 
(acompanhadas pela PBH)(a)

220 0 445 0 428

UHs concluídas para reassentamento (OP, Vila 
Viva, PAC Encostas)

328 76 44 88 84

Empreendimentos do OP concluídos em vilas e 
aglomerados no ano

16 7 18 14 10

Planos Globais Específicos (PGEs) concluídos no ano 2 0 2 0 0

Planos de Regularização Urbanística (PRUs) 
concluídos no ano

1 1 4 3 0

Assistência Técnica e orientações a famílias 
atendidas pelo PEAR

489 522 939 1.458 1.057

Nº de participantes contemplados pelo trabalho 
social em Vilas e Aglomerados

3.574 18.488(b) 29.296 7.515 27.412

Nº de participantes contemplados pelo trabalho 
social pré e pós-morar em conjuntos habitacionais do 
PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) e outros

1.654 1.213(b) 267 900 289

Atuação em Área de Risco – Vilas e Favelas

Obras de contenção de encostas concluídas 40 79 78 49 51

Situações de risco alto e muito alto eliminados no 
ano(c) 130 125 126 62 150

Remoções definitivas realizadas no ano(d) 15 4 5 7 8

Benefícios concedidos no Programa Bolsa Moradia/
Abono Pecuniário no mês de maior atendimento

197 116 104 659 856

Vistoria em moradias nas áreas de risco – visitas 
realizadas (Urbel e Regionais)

1.533 1.666 1.493 3.670 1.876

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – quantidade 51 53 55 55 55

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – voluntários 453 460 471 471 471

Núcleos de Alerta de Chuva (NAC) – quantidade 44 44 45 45 45

Núcleos de Alerta de Chuva (NAC) – voluntários 535 535 545 545 545

Regularização Fundiária

Unidades Habitacionais regularizadas em conjuntos 
habitacionais produzidos pela PBH após 1993

565 1.290 112 704 80

Domicílios Beneficiados com a regularização 
fundiária em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social

5.288 64 0 0 0

Fonte: URBEL
a - Foi retificado o número de UH concluídas do MCMV, referente ao ano 2019.
b - A metodologia de apuração deste número mudou em 2018, de nº de atendimentos para nº de participantes.
c - Famílias beneficiadas com obras e remoções para eliminação de risco.
d - As remoções aqui apresentadas foram aquelas consideradas definitivas, ou seja, este número anual não contempla as remoções temporárias. 

Estas remoções encontram-se em análise, sendo que as famílias estão abrigadas através do Programa Bolsa Moradia/Abono Pecuniário.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

200

4.2. REGULAÇÃO E AMBIENTE URBANO
Tabela 5 - Estatísticas e Indicadores do Licenciamento Urbano

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Estudos de Impacto de Vizinhança – EIVs analisados 50 62 526 45 26

Percentual de EIVs analisados em até 60 dias 33 15 51,3 62,9 49,23(a)

Orientações para o Licenciamento de Empreendimento 
de Impacto – OLEIs emitidas

244 169 151 143 184

Percentual de OLEIs emitidas em até 45 dias 75,0 58,6 70,9 90,2 98,37

Empreendimentos com Parecer de Licenciamento 
Urbanístico (PLU) emitido e publicado

19 36 50 26 19

Informações Básicas para edificação e parcelamento 
emitidas

70.425 57.810 99.085 92.007 101.453

‘Alvará na Hora’ emitidos 443 421 572 672 219

Percentual de projetos indeferidos por pendência 
técnica

4,0 4,0 3,0 8,0 7,00

Processos de Edificações para fins de alvará de 
construção analisados

920 1.144 1.006 3.622 2.147

Percentual de Processos de Edificação analisados para 
fins de alvará de construção em até 90 dias

77 58 52,6 56,7 98,25

Processos para fins de modificação de parcelamento 
analisados

101 218 214 321 313

Percentual de processos para fins de modificação de 
parcelamento analisados em até 100 dias

62 54 61,2 70,1 83,39

Certidões de Baixa de Construção emitidas 1.273 1.000 1.631 754 1.268

Percentual de vistorias para fins de emissão da 
Certidão de Baixa de Construção realizadas em até 
20 dias

nd 19,4 41,0 12,9 54,91

Alvarás de localização e funcionamento imediatos 
emitidos

27.825 29.837 34.543 24.754 30.147

Alvarás de localização e funcionamento mediante 
requerimento emitidos

4.775 5.557 2.937 1.773 2.261

Informação Básica para Obra em Logradouro Público 
emitidas

378 588 917 224 247

Fonte: SMPU
a - O percentual de 49,2% ficou abaixo da Meta. Este desempenho sofre a interferência de processos tramitados à luz da lei 7.166/96, com prazos 

maiores de interfaces - fora da Câmara de Licenciamento Integrado - CLI. Para os processos analisados dentro do prazo regimental estabeleci-
do para aqueles tramitados na CLI, fechamos o ano com 93,8% 
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Tabela 6 - Estatísticas da Fiscalização Urbanística

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Número de vistorias em áreas públicas com  
monitoramento permanente

1.947 2.706 1.477 1.523 1.698

Ações de fiscalização de emissão de poluentes realizadas 
(OPEROX)

768 744 733 649 346

Número de veículos vistoriados na OPEROX 9.293 6.184 6.114 1.532 335

Número de Logradouros com a numeração oficial ordenada 110 203 206 243 231

Número de lotes vagos vistoriados 9.267 11.967 11.363 14.974 12.055

Disque Sossego/Poluição Sonora – Reclamações Atendidas 8.108 4.640 5.838 1.192 1.255

Ações Fiscais - total de vistorias  
(em andamento ou finalizadas)

109.673 110.884 119.394 70.959 93.014

Ações Fiscais - Vistorias finalizadas (%) 98,15 97,89 97,88 98,91 98,41

Ações Fiscais - Autos de Notificação emitidos 31.977 31.241 32.222 17.728 21.380

Ações Fiscais - Autos de Infração emitidos 12.575 10.588 10.508 5.641 7.463

Ações Fiscais - Autos de Apreensão emitidos 3.007 4.422 4.352 2.426 1.569

Ações Fiscais - Mercadorias Apreendidas (itens) 19.953 22.702 32.064 26.515 13.471

Fonte: SUFIS/SMPU

4.3. MANUTENÇÃO DA CIDADE
Tabela 7 - Serviços de manutenção de praças, jardins e arborização por regional

REGIONAL 2018 2019 2020 2021

BARREIRO 14 praças 105 praças
82 praças, 10 canteiros 
centrais, 5 rotatórias

153 praças, 57 canteiros 
centrais (revitalizados), 2 
rotatórias, 1 área diversa.

CENTRO-SUL
117 praças, 49 
canteiros centrais 
e 45 jardins

68 praças, 26 
canteiros

52 praças, 24 avenidas, 2 
parques, 2 museus, 1 jardim 
público em frente a biblioteca 
pública, 3 centros de saúde

69 praças, 24 canteiros 
centrais, 7 VDP, 1 academia da 
cidade, 1 jardins da biblioteca 
pública, 7 áreas públicas, 9 
unidades de saúde, 2 museus.

LESTE
72 praças, 10 
canteiros centrais, 
4 rotatórias

77 praças, 10 
canteiros

75 praças, 10 canteiros 
centrais, 5 rotatórias e outras 
11 áreas diversas

72 praças, 10 canteiros 
centrais, 5 rotatórias, 12 
áreas diversas.

NORDESTE
72 praças, 2 
canteiros e 4 áreas 
verdes

72 praças, 10 
canteiros

72 praças e 12 canteiros, 
limpos a cada 3 meses, 336 
intervenções no total.

72 praças e 12 canteiros 
limpos a cada 3 meses. 29 
praças revitalizadas.

NOROESTE 46 praças 94 praças
117 praças, 18 canteiros e 2 
cemitérios (Paz e Bonfim)

79 praças e 11 canteiros 
centrais.

NORTE 87 (diversos)
91 praças, 13 
canteiros

91 praças, 12 canteiros 93 praças e  12 canteiros.

OESTE 82 (diversos) 88 praças 86 praças e 7 canteiros 89 praças e 9 canteiros

PAMPULHA
115
(praças e jardins)

108
(praças, rotatórias)

98 praças e 4 canteiros
153 praças, rotatórias, 
canteiros e áreas diversas

VENDA NOVA 209 (diversos) 61 praças 109 praças 110 praças.
Fonte: SMOBI/SUDECAP
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Tabela 8 - Manutenção em arborização (podas e supressões) por regional

REGIONAL 2018 2019 2020 2021
Podas Supressões Podas Supressões Podas Supressões Podas Supressões

BARREIRO 4.596 910 2.837 942 2.178 857 1.867 321

CENTRO-SUL 3.393 893 2.378 961 1.944 782 1.508 791

LESTE 4.358 1.464 7.822 2.357 2.418 822 2.511 371

NORDESTE 4.016 1.609 4.008 1.301 2.225 977 4.419 1.261

NOROESTE 5.975 1.326 5.115 667 5.257 723 3.951 483

NORTE 6.860 601 3.153 513 1.917 233 2.949 210

OESTE 3.000 1.504 4.590 2.229 666 536 1.378 762

PAMPULHA 4.271 741 5.889 1.011 3.770 512 4.167 1.012 

VENDA NOVA 11.401 1.074 1.277 522 1.848 256 2.200 241

TOTAL 47.870 10.122 37.069 10.503 22.223 5.698 24.950 5.452
Fonte: SMOBI/SUDECAP

Tabela 9: Recapeamento de pavimento realizado por regional (em km)(a)

REGIONAL 2018 2019 2020 2021

BARREIRO 7,9 17,1 13,6 2,6

CENTRO-SUL 11,73 21,15 6,6 1,2

LESTE 7,9 25,6 10,3 0,2

NORDESTE 8,04 18,8 11,5 0,8

NOROESTE 20,13 5,7 22,2 5,7

NORTE 3,6 13,2 19 4,1

OESTE 11,6 28,2 14,5 3,8

PAMPULHA 6,5 16,3 11,4 0,8

VENDA NOVA 7,16 23,52 14,7 2,9

TOTAL 84,56 169,57 123,8 22,1
Fonte: SMOBI/SUDECAP
a – Os valores apresentados nesta planilha para o período 2018-2020 foram revisados em 2021.

Tabela 10: Número de demandas recebidas para os serviços de tapa-buraco e poda ou supressão de árvore

Serviço 2018 2019 2020 2021

Tapa-Buraco (a) 82.673 212.438 224.608 216.953

Podas ou Supressões de árvores 49.110 28.649 13.442 18.812
Fonte: SMOBI/SUDECAP

a – Foram revisados todos os dados referentes ao serviço de tapa-buraco desde a assinatura dos contratos em 2018.

Tabela 11: Serviço de Iluminação Pública 

Serviço 2017 2018 2019 2020 2021

Pontos de iluminação pública modernizados 5.247 62.617 62.936 49.272 1.224

% dos pontos de iluminação pública modernizados 2,9 38,0 72,2 99,26 99,26

Número de solicitações de manutenção de pontos 
de iluminação pública atendidas pela BHIP

24.248 49.740 45.812 39.078 18.878

Fonte: BHIP; SMOBI/SUDECAP
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Portal de serviços de Prefeitura

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
E MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais 
resultados das ações de atendimento 
ao cidadão e melhoria da gestão públi-
ca desenvolvidas ou coordenadas pelas 
Secretarias Municipais de Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SMPOG) e de Fa-
zenda (SMFA), pela Controladoria Geral 
do Município (CTGM) e pela Empresa de 
Informática e Informação do Município de 
Belo Horizonte (Prodabel).

A SMPOG, ao atuar no apoio à formulação, 
monitoramento, execução e desenvolvi-
mento de políticas públicas na Prefeitura 

de Belo Horizonte, cuida dos meios para 
que a Prefeitura entregue seus serviços 
da melhor forma possível. Cabe à SMPOG 
a coordenação do Plano Plurianual e do 
orçamento municipal, bem como o mo-
nitoramento de sua execução, buscando 
garantir a implementação das políticas 
públicas sob o equilíbrio fiscal. Também 
é de sua competência a gestão de pesso-
as, visando o desenvolvimento humano 
e organizacional do Poder Executivo. No 
campo da política de recursos humanos, 
sua responsabilidade se estende à gestão 
previdenciária, com o pagamento de be-
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nefícios aos servidores inativos e a ges-
tão dos fundos de previdência. E, por fim, 
cabe ainda a essa Secretaria o papel de 
modernizar a gestão de áreas setoriais e 
o atendimento ao cidadão.

Desde 2017, várias ações foram executa-
das com vistas a melhoria dos processos 
internos de trabalho da Prefeitura para 
garantir serviços de qualidade aos cida-
dãos, tendo como pressuposto a susten-
tabilidade fiscal. No entanto, conforme 
estabelecido no Plano de Governo 2021-
2024, “esforços de informatização e inte-
gração de processos já foram empreendi-
dos nos últimos quatro anos, mas a lacuna 
de modernização das rotinas internas ainda 
é relevante, o que torna necessário estabe-
lecer ações voltadas ao desafio de ampliar 
a informatização e a integração dos proces-
sos da área meio da prefeitura”.

Neste sentido, no ano de 2021, ainda no 
contexto da pandemia da covid-19, esfor-
ços foram centralizados para intensificar 
a modernização, reduzir a burocracia e 
digitalizar processos de trabalho de for-
ma a criar condições para acesso aos 
serviços de forma 100% digital, tanto 
para os cidadãos quanto para os servido-
res ativos e inativos.

Na área de modernização administra-
tiva, foram intensificadas medidas de 
simplificação e oferta de serviços digi-
tais aos cidadãos, aprimorando o acesso 
e o relacionamento com a Prefeitura. O 
Portal de Serviços consolida hoje infor-
mações sobre 1.170 serviços prestados 
pela municipalidade. Em 2021, com a 

disponibilização de mais 180 serviços, 
totalizaram 649 serviços totalmente di-
gitais, dispensando a necessidade de 
comparecimento a balcões presenciais, 
apresentação de documentos físicos ou 
esperas em filas. Deste total, 109 tam-
bém podem ser solicitados por meio do 
aplicativo PBH App.

No âmbito da gestão de recursos huma-
nos e previdência, não se pode deixar de 
mencionar também a implementação da 
solicitação do benefício de aposentadoria 
via app e portal do segurado, o esforço 
feito para fins da redução do prazo para 
concessão do benefício de aposentadoria, 
as reavaliações de todas as readaptações 
funcionais dos servidores da Administra-
ção direta do Município de Belo Horizonte, 
com um decréscimo de 43% do número 
inicial de servidores readaptados.

A SMFA é o órgão responsável pela ges-
tão das receitas e das despesas de Belo 
Horizonte. Para isso, planeja e coordena 
as políticas relativas às áreas financei-
ra, contábil, fiscal e tributária, desenvol-
vendo programas, projetos e atividades 
que otimizam as receitas, promovam o 
equilíbrio nas contas públicas e garan-
tam a justiça tributária. É função da Se-
cretaria Municipal de Fazenda coordenar 
e fiscalizar o pagamento dos impostos e 
a aplicação dos recursos em investimen-
tos, na folha de pagamento, manutenção 
da máquina pública e outras demandas 
financeiras, para garantir a oferta dos 
serviços essenciais ao cidadão e o cons-
tante aperfeiçoamento na prestação 
desses serviços.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

205

Ao longo do ano de 2021, grandes de-
safios precisaram ser enfrentados em 
todas as áreas relacionadas ao atendi-
mento ao cidadão e aos processos de 
gestão pública. No cenário encontrado, os 
processos internos, sobretudo das áreas 
meio, eram de baixa informatização com 
ritos burocráticos, excessivos e defasa-
dos. Os servidores encontravam-se so-
brecarregados com atividades manuais e 
rotineiras, não restando tempo adequado 
para uma atuação. Diante desse cenário, 
a SMFA elaborou e executou estratégias 
de informatização do atendimento visan-
do a otimização do processo de trabalho 
interno, bem como de melhorias ao pú-
blico externo, os principais resultados al-
cançados serão apresentados no item 2.5 
deste capítulo.

A CTGM atua buscando fortalecer seu pa-
pel institucional e contribuir para o apri-
moramento da governança municipal, no 
sentido de auxiliar os órgãos e entidades 
para o atingimento de suas finalidades de 
forma ética e sustentável. O foco de atu-
ação ultrapassa a mera questão da res-
ponsabilização para adentrar na seara da 
indução de boas práticas de gestão, iden-
tificação de oportunidades de melhoria, 
oferta de soluções otimizadas e garantia 
de segurança nos processos decisórios 
da organização. Na mesma linha, tem-se 
buscado fortalecer a transparência e a 
accountability.

Seguindo essas premissas, foram desen-
volvidos ou continuados projetos e pro-
gramas relacionados ao fomento à inte-
gridade pública, à gestão de riscos (PFIP) e 

ao controle social, à ampliação dos canais 
e ações de Ouvidoria, à modernização do 
Portal de Transparência e do cumprimen-
to à da LAI e adoção do framework IACM 
(Internal Audit Capability Model), além de 
consultorias e do desenvolvimento de tri-
lhas de auditorias, elaboração de audito-
rias de processos e de ações específicas 
de investigações em situações em que há 
indícios de fraude ou corrupção. Também 
foi proposta e aprovada a reformulação 
do regime disciplinar prevendo rito su-
mário e novos mecanismos consensuais. 
Os principais resultados dessas ações 
são detalhados no item 2.1 deste capítu-
lo, com destaque para a adesão voluntá-
ria de mais de 90% dos órgãos/entidades 
da Prefeitura ao programa de fomento à 
integridade pública, o que reflete o movi-
mento da PBH na pauta ética, integridade 
e gestão de riscos, contribuindo para o al-
cance de melhores resultados para toda 
a sociedade.

PBH APP
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Visando acompanhar os avanços tecnoló-
gicos, modernizar, melhorar o tempo de 
atendimento às demandas dos serviços 
prestados e criar mecanismos para a in-
clusão digital dos cidadãos, a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte - PBH, por 
meio da Prodabel, investe na ampliação 
da rede de fibra ótica e na ampliação dos 
pontos de hotspots pela cidade em pré-
dios públicos, praças e parques. O Pro-
grama BH Digital propicia melhoria na 
qualidade de vida da população e favo-
rece a inserção social colaborativa, per-
mitindo o acesso aos serviços públicos. 
Neste programa, destaca-se ainda a atu-
ação em prol da qualificação em Tecno-
logia da Informação e Comunicação - TIC, 
com vistas à inclusão digital. 

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS

2.1. MODERNIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, 

AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUDITORIA E 

FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL

Objetivo: Fortalecer o controle social, a 
transparência e a atividade de auditoria 
por meio da sistematização, cruzamento 
e publicização de dados.

• Realização de Auditorias:  com o ob-
jetivo de aprimorar a governança, Ges-
tão de Riscos e Controles Internos dos 
Órgãos e Entidades, foram iniciadas 

seis auditorias em 2021, entre elas se 
destacam a auditoria de Gestão de Re-
cursos Captados, realizada na SMOBI, e 
a Auditoria de Centralização de Receitas 
no SIATU, realizada na SMFA. A atuação 
da Subcontroladoria de Auditoria - SU-
AUDI contribuiu na melhoria dos contro-
les existentes nos citados processos, o 
que pode gerar melhor gerenciamento 
dos recursos captados e aumento e me-
lhoria da gestão da receita municipal.

• Pro-Gestão – SUPREV: a CTGM acom-
panhou e prestou consultoria nas 
ações adotadas pelo Regime Próprio 
de Previdência Social dos servidores 
públicos efetivos do Município de Belo 
Horizonte para a obtenção da certifica-
ção institucional nível II do Pró-Gestão 
RPPS, contribuindo para o processo de 
certificação do Instituto de Previdência 
de Belo Horizonte, o que vai trazer mais 
segurança para os segurados e eventu-
ais beneficiários. 

• Plano Municipal de Integridade 
2021/2024: com o objetivo de efetivar 
o sistema de integridade pública no 
âmbito municipal, visando estruturar, 
reforçar, manter a cultura de integri-
dade institucional, bem como pre-
venir e combater potenciais atos de 
corrupção; sistematizando ações de 
governança, gestão de riscos, contro-
les internos, gestão de pessoas, para 
fortalecimento do ambiente de integri-
dade, com iniciativas que promovam o 
fortalecimento dos valores individuais 
e institucionais, dos princípios éticos 
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de conduta e padrões de desempenho, 
foram realizadas as ações previstas 
no plano para 2021, com destaque 
para a adesão de mais 10 órgãos/en-
tidades, totalizando 22 unidades ade-
rentes ao programa. 

• Melhoria do Ambiente de Negócios: 
foi criado um canal específico, via Ou-
vidoria, para sugestão de medidas de 
simplificação de procedimentos e ser-
viços públicos da PBH. Ao se deparar 
com procedimentos burocráticos ou 
exigências desproporcionais como có-
pias, autenticações, carimbos, certi-
dões ou vários protocolos para conse-
guir uma autorização da Prefeitura, o 
cidadão poderá fazer uma solicitação 
de simplificação a ser enviada à Ou-
vidoria para que seja analisada e di-
recionada ao órgão responsável para 
melhorar o serviço.

• BH Digital: além das demandas de 
Lei de Acesso à Informação que já 

vinham sendo recebidas por meio do 
BH Digital, o processo de ouvidoria 
também foi disponibilizado no sis-
tema. Foi possível, também, através 
desse canal, atender as denúncias de 
violações de Direitos Humanos, que 
são relativas aos seguintes segmen-
tos: crianças e adolescentes, pessoa 
idosa, pessoa com deficiência, popu-
lação LGBT, população em situação 
de rua, pessoa em situação de desi-
gualdade racial e criança em situação 
de trabalho infantil, o que permite um 
direcionamento e melhor tratamento 
dessas demandas. 

2.2. APRIMORAMENTO DO RELACIONAMENTO 

ENTRE CIDADÃO E PREFEITURA 

Objetivo: Desburocratizar, otimizar e am-
pliar os serviços de atendimento, propor-
cionando maior facilidade, conforto e agi-
lidade para o cidadão.

• BH Digital: iniciado em junho de 2019, 
tem o objetivo de avançar nos proces-
sos de simplificação, desburocratiza-
ção e transformação digital do serviço 
público municipal. Trata-se de uma pla-
taforma virtual que permite o gerencia-
mento de processos de negócios, o ge-
renciamento eletrônico de documentos 
e a gestão de relacionamento com o ci-
dadão. Como principais entregas deste 
projeto em 2021, ressaltam-se:

Portal da Transparência
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› 112 processos de negócio foram imple-
mentados, resultando em 180 serviços 
disponibilizados na plataforma em 2021. 
Entre os processos incorporados na pla-
taforma BH Digital, citam-se: Processo 
de Ouvidoria, Atendimento ao Cidadão 
- BHTrans, Licenciamento e Regulari-
zação de Edificações, Obras em Logra-
douro, Revisão de IPTU, Parcelamento 
do Solo e 23 serviços das temáticas de 
gestão de pessoas e previdência, que 
eram captados e tramitados fisicamen-
te via OPUS e foram transformados em 
serviços totalmente digitais. 

2.3. MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE 

PROCESSOS INTERNOS DA PBH 

Objetivo: Simplificar os processos inter-
nos e integrar as informações, proporcio-
nando redução dos custos e dos prazos 
de execução, aumento do grau de confia-
bilidade e melhoria da gestão e dos servi-
ços prestados ao cidadão.

• GRP BH: a implantação do Sistema 
integrado de gestão para governo, 
iniciada em abril de 2019, visa mo-
dernizar todos os processos adminis-
trativos e financeiros da Prefeitura, 
eliminar ineficiências produzidas por 
múltiplos sistemas e tornar mais rápi-
das a geração e obtenção de informa-
ções gerenciais.

› Após a implantação de funcionalidades 
do Módulo de Cadastro Único e do Mó-

dulo de Planejamento e Orçamento (PPA 
e LOA), ocorridas em 2020, em 2021 fo-
ram implantados o novo layout do Portal 
da Transparência, o Módulo de Compras 
e o Módulo de Suprimentos - Catálogo 
de Materiais/Serviços e Cadastro de 
Fornecedores, para uso a partir de ja-
neiro de 2022. 

• Implementação de solução de trami-
tação de documentos e processos di-
gitais em todos os órgãos da PBH: tem 
o objetivo de permitir a tramitação ele-
trônica de processos administrativos e 
documentos oficiais na PBH. 

› Em 2021, foi iniciada a parametrização 
dos documentos oficiais que terão a tra-
mitação pelo BH Digital. Além do início 
da parametrização de documentos, dos 
180 serviços disponibilizados, 72 (40%) 
tinham tramitação física no OPUS e fo-
ram migrados para o BH Digital, tornan-
do eletrônico o requerimento e a trami-
tação dos serviços.

• BH Avança: Projeto que atua em fren-
tes de trabalho voltadas para definição 
e redesenho de modelos de gestão e 
de processos junto a diversos órgãos 
e entidades da PBH. As ações realiza-
das pelo BH Avança buscam promover 
melhoria na execução dos processos 
internos e nos serviços prestados ao 
cidadão, permitindo sua simplificação, 
além da redução no tempo das entre-
gas e redução do esforço do cidadão 
no relacionamento com o poder público 
municipal. Dentre elas, para o ano de 
2021, destacam-se:
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› Elaboração de Termo de Referência 
para contratação de serviços técnicos 
de Gestão, Inovação e Transformação 
de Processos de Negócio permitindo 
implementar melhorias em novos pro-
cessos de trabalho e serviços prestados 
pela Prefeitura ao cidadão;

› Implantação da coleta de indicadores do 
licenciamento ambiental, o que facilita a 
identificação de gargalos e, consequen-
temente, proposição de melhorias para 
o serviço; 

› Atualização do diagnóstico que subsidia 
as decisões/atuação do Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente; 

› Disponibilização de formulário online 
para que as Organizações da Sociedade 
Civil possam apresentar as propostas de 
planos de trabalho para captação de re-
cursos sem precisar ir até a Prefeitura.

2.4. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SEGURADO 

Objetivo: Integrar e automatizar os pro-
cessos de gestão previdenciária e de 
recursos humanos, buscando agilidade, 
transparência e assertividade na gestão 
da vida funcional do servidor, bem como 
redução dos prazos de concessão de sua 
aposentadoria e pensão.

• Implantação de um novo modelo de 
gestão de pessoas: o novo modelo tem 

o objetivo de alinhar os subsistemas de 
gestão de pessoas, garantindo que os 
esforços estejam na mesma direção. 
Dessa forma, a atual gestão de recur-
sos humanos (RH) passa a assumir 
um papel estratégico dentro da orga-
nização monitorando, ainda, o desem-
penho dos recursos humanos direcio-
nando-os para os resultados. Diante 
das transformações neste momento de 
pandemia, foi necessário buscar for-
mas diferentes de engajar e capacitar 
os servidores.

› Foram realizadas todas as reavaliações 
de readaptações funcionais dos servi-
dores da Administração direta do Mu-
nicípio de Belo Horizonte, num total de 
3.246 readaptados, desde 2020, sendo 
1.040 realizadas em 2021, promoven-
do os encaminhamentos adequados à 
realidade constatada, tendo em vista a 
promoção da saúde do servidor. Para 
além da redução quantitativa, obser-
vou-se outros efeitos qualitativos que 
envolvem a saúde do trabalhador na 
medida em que se traz sentido ao seu 
trabalho, com o retorno pleno às ativi-
dades do seu cargo.

› Reestruturação dos Núcleos de Inter-
venção em Saúde Funcional (NISFs) de 
acordo com a nova estratégia de funcio-
namento da política de saúde ocupacio-
nal definida. Esses núcleos terão como 
diretriz de atuação as intervenções em 
saúde funcional, sendo compostos por 
equipe multidisciplinar de referência 
técnica, que atuarão no processo de tra-
balho, por meio das intervenções, quan-



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

210

do identificado um adoecimento físico 
ou mental que resulte na incapacidade 
laborativa parcial ou total, tendo como 
foco a promoção de saúde do agente 
público e a prevenção de agravos.

› Elaboração do plano de ação do projeto 
de inclusão do servidor com deficiên-
cia e 100% das ações previstas para 
2021 realizadas. Foram identificados 
188 servidores com deficiência e o 
NISF atuou com intervenções em saú-
de funcional com vistas à avaliação das 
condições e do contexto de trabalho, 
de acessibilidade e das adequações 
necessárias ao desempenho das ativi-
dades do cargo do agente público com 
deficiência, visando a compatibilidade 
entre as atribuições do cargo e a defici-
ência apresentada.

› Formação de um banco de talentos para 
ocupação dos cargos de dirigentes de 
RH dos órgãos e entidades. A SUGESP 
realizou uma seleção profissional com 
o objetivo de formar um banco de po-
tenciais candidatos para o exercício da 
função de dirigente das unidades de 
recursos humanos da PBH. Hoje, esse 
banco conta com 36 profissionais, en-
tre servidores e profissionais externos, 
aptos a ocuparem o cargo. O banco já 
foi utilizado para seleção de pessoal na 
SMOBI, SMSA e SMPOG.

› Realização de planejamento da Força de 
Trabalho em 3 órgãos da PBH. O plane-
jamento da força de trabalho foi realiza-
do na BELOTUR, SLU e SMASAC (SUPGF 
e SUSAN) e consistiu em uma excelente 

ferramenta de trabalho para diagnosticar 
e otimizar o quadro de pessoal, subsidiar 
a elaboração de concursos públicos, visu-
alizar a necessidade de movimentação de 
pessoal, além de ser um importante ins-
trumento gerencial para a tomada de de-
cisão acerca de demandas encaminhadas 
à Câmara de Coordenação Geral - CCG.” 

• Implantação do Bem MelhoRH: O ob-
jetivo deste projeto é transformar a 
gestão de pessoas em um elemento 
chave da viabilização da estratégia 
governamental. Ou seja, um RH que 
trabalhe em prol de alocar a pessoa, 
na função e lugar certo, com as habi-
lidades e competências necessárias e 
com o engajamento e motivação ele-
vada para entregar serviços públicos 
de alta qualidade

› Unificação de 5 bases do sistema de 
RH, padronizando as rotinas de lança-
mentos de dados e registros funcionais 
numa base única do sistema ArteRH, 
trazendo celeridade, uniformidade e se-
gurança aos processos de trabalho das 
unidades de RH envolvidas.

› Evolução da integração da frequência 
dos servidores com a folha de pagamen-
to de todos os órgãos e tipos de vínculos 
da Administração Direta, com a integra-
ção, em 2021, da SMSA e GM, gerando 
uma redução de 120.000 lançamentos 
manuais/mês e maior segurança e agi-
lidade na apuração da frequência e no 
pagamento aos servidores. O último ór-
gão a ser integrado será a SMED, com 
previsão para Agosto/22.
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› Realizado diagnóstico das unidades 
de RH das fundações e autarquias, 
com um plano de ação elaborado 
para automatização e padronização 
dos serviços de pessoal, visando for-
talecer as unidades e torná-las mais 
eficientes e integradas às diretrizes 
da SUGESP. As ações já iniciadas re-
ferem-se à definição de serviços a 
serem disponibilizados via sistema, 
orientações para triagem documental, 
realização de levantamentos relativos 
aos estagiários e a processos de pa-
gamento para cumprimento judicial, 
assim como casos de pensão alimen-
tícia. Também estão sendo feitas re-
ciclagens e capacitações para fins de 
saneamento do eSocial. 

› Digitalização de mais de 2 milhões de 
documentos de RH, trazendo agilidade 
e segurança nas consultas, maior con-
servação dos documentos e redução 
de extravios, além de abrir a possibi-
lidade de envio dos documentos para 
guarda terceirizada.

• Modernização da Gestão Previdenci-
ária: As ações deste projeto são vol-
tadas a promover uma maior satisfa-
ção dos aposentados e pensionistas, 
bem como aqueles servidores que es-
tejam em vias de se aposentar. Para 
tanto, foram desenvolvidos projetos 
de modernização sustentados em 
otimização e informatização de pro-
cessos, redução de burocracia, maior 
facilidade e comodidade no acesso e 
acompanhamento dos serviços de na-
tureza previdenciária.

› Redução do prazo para concessão de 
aposentadoria. Esse prazo foi reduzido 
de 192 dias, em 2016, para 74 dias, em 
dezembro de 2021. Esta redução só foi 
possível graças à revisão dos fluxos do 
processo, à implantação de uma moder-
na solução informatizada de gestão pre-
videnciária (SGPREV) e ao envolvimento 
e integração ponta a ponta de toda a 
equipe responsável por este processo. 

› Implantação de solicitação de serviços 
(aposentadoria) via Portal de autoaten-
dimento e aplicativo móvel. Esse projeto 
integra a modernização da gestão pre-
videnciária, possibilitando ao servidor 
o acesso à solicitação dos serviços da 
Previdência por meio dessas soluções 
tecnológicas. Além de oferecer mais 
modernidade, comodidade e transpa-
rência, possibilita o acompanhamento 
de toda a solicitação.

› Digitalização de 900 mil páginas de pro-
cessos administrativos previdenciários. 
Os processos administrativos frequen-
temente são demandados para atendi-
mento às mais diversas atividades das 
áreas da PBH. Esses arquivos, em sua 
forma física, trazem dificuldades como 
a demora no atendimento dos serviços, 
muitas vezes originados de questio-
namentos judiciais, além de ocupação 
excessiva de espaço físico e impossibi-
lidade de consultas simultâneas quando 
mais de uma área precisa acessar os 
mesmos dados. Com a digitalização dos 
processos, estes passam a estar dispo-
níveis no sistema SGPREV para rápida 
visualização, dispensando a necessida-



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

212

de de cópias e, assim, agilizando o tra-
balho em suas diversas etapas.

› Concretizada parceria com o INSS para 
uso do Aplicativo Prova de Vida em de-
senvolvimento no Governo Federal. A 
partir de uma ação capitaneada pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, foi esta-
belecida uma parceria com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, de 
modo que todos os regimes próprios de 
previdência do país terão acesso à solu-
ção tecnológica desenvolvida por aque-
le Instituto, que permite a realização da 
prova de vida via app. Neste momento, 
estão sendo feitos os estudos de custo 
para disponibilização desta ferramenta 
e como o investimento será rateado en-
tre os RPPSs.

2.5. MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

GESTÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Objetivo: Modernizar os processos de 
arrecadação tributária, incrementando a 
arrecadação com economia de recursos.

• Implantação do serviço “Inscrição de 
Autônomo” no BH Digital: esse serviço 
permitirá a realização da inscrição do 
profissional autônomo - pessoa física - 
no Cadastro Municipal de Contribuintes 
sujeitos ao imposto sobre serviços de 
qualquer natureza, de forma automati-
zada, sem a necessidade da presença 
do cidadão ao BH Resolve. A iniciativa 
visa permitir que o “Autônomo” solici-

te sua inscrição e/ou alguma alteração 
diretamente pela Internet, possibili-
tando também o acompanhamento do 
seu pedido e, por fim, o recebimento 
de sua Inscrição Municipal. Em média, 
são atendidos 800 pedidos de geração 
de inscrição e/ou alteração de dados do 
“Autônomo” por mês.

• Implantação da Ficha Cadastral de 
Imóvel – FCI:  esse serviço permite ao 
contribuinte obter a FCI do seu imóvel 
acrescida do croqui, do lote e informa-
ções constantes no Cadastro Tributário, 
inclusive com as alterações realizadas 
durante o ano e as que valerão para o 
ano seguinte. Com isso, o contribuin-
te poderá conhecer, antecipadamente, 
o que irá ocorrer com a tributação do 
IPTU em seu imóvel no próximo exercí-
cio. Como evolução do projeto está pro-
gramada a apresentação na FCI de in-
formações da última transação do ITBI, 
relativas à baixa de construção e do 
projeto aprovado de construção, caso 
existam. 

• Implantação de novos serviços na web, 
referentes ao Simples Nacional, Regi-
me de Estimativa do ISSQN e Baixa de 
empresas:

› Captação de baixa de inscrição PJ: fo-
ram captados 94 pedidos de baixa de 
inscrição municipal de Pessoa Jurídica 
em 2021.

› Captação de reconsideração da data da 
baixa: foram captados 02 pedidos de 
reconsideração da data da baixa de en-
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cerramento das atividades (baixa) con-
cedida pela Administração, já em novo 
captador implantado no BH Digital.

› Captação de reconsideração contra atos 
do Simples Nacional: o serviço consiste 
na abertura de processo eletrônico para 
contestar informações do “Termo de Ex-
clusão do regime do Simples Nacional”, 
dentro do prazo estabelecido no termo, 
devidamente publicado no Domicílio 
Tributário Eletrônico do Simples Nacio-
nal - DTE-SN. É utilizado, também, para 
abertura de processo eletrônico que se 
pretenda contestar o indeferimento de 
opção do Simples Nacional e para recla-
mações contra lançamentos do ISSQN 
do regime.

• Através desse serviço, já implantado 
no BH Digital desde outubro/2021, fo-
ram captadas:

› Simples Nacional - Reconsideração 
Contra Atos - 213 demandas

› Simples Nacional - Reclamação contra 
Lançamento do ISSQN - 58 demandas

› Esclarecimentos sobre exclusão e inde-
ferimento de opção do Simples Nacio-
nal por motivos de débitos tributários 
- 78 demandas

• Captação de pedido de Regime de Esti-
mativa, Cadastro, Alteração e Cancela-
mento: procedimento realizado quando 
o contribuinte deseja entrar, sair ou pe-
dir revisão do seu regime de estimati-
va. Através desse serviço, implantado 

no BH Digital desde outubro/2021, fo-
ram captadas 42 demandas. 

• A implantação dos serviços digitais na 
SMFA, propiciou melhorias nos proces-
sos de trabalhos, dos quais se desta-
cam:

› Redução significativa de impressão de 
documentos, uso de papel e impressora;

› Redução do risco de extravio de docu-
mentos;

› Celeridade na análise dos processos/
protocolos;

› Melhor qualificação dos procedimentos 
necessários ao atendimento das de-
mandas do contribuinte, permitindo a 
redução no tempo de tramitação e ane-
xação de documentos;

› Redução da mão de obra de estagiários; 

› Redução do tempo e agilidade na trami-
tação de processos;

› Centralização de demandas recebidas 
pelos setores;

› Dinamismo na resposta/tramitação do 
processo;

› Agilização do fluxo de tramitação de pro-
cessos entre as secretarias envolvidas 
(exemplo, SMFA, SMPU, Prodabel, DVSA); 

› Transparência e melhor organização ge-
rencial para os setores;
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› Agilidade no atendimento das de-
mandas dos contribuintes e eficácia 
dos serviços executados pelos ser-
vidores de uma forma mais transpa-
rente e efetiva.

3. OUTRAS AÇÕES

SMPOG

• Fomento ao desenvolvimento de KDD 
(Knowledge Discovery in Databases) 
no poder público municipal: o objeti-
vo desta ação é desenvolver maior ca-
pacidade de resposta aos desafios da 
gestão pública, tomando como refe-
rência as melhores práticas em ges-
tão baseada em evidências. Para que 
a Prefeitura de Belo Horizonte tenha 
condições de utilizar seu potencial 
de dados disponível para a tomada 
de decisão, em 2021 foi realizado um 
Workshop, organizado pela SUMOG/
SMPOG, Prodabel e Departamento 
de Ciência da Computação da UFMG. 
Nesse evento, foram discutidos estu-
dos de caso e metodologias mais re-
centes na análise de dados públicos. 
Além disso, está sendo concluído um 
protocolo para orientar servidores 
públicos no uso de ferramentas de in-
teligência de dados. 

• Atuação do Grupo Técnico de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação (GT-
TIC) durante o ano de 2021 

› O Grupo Técnico de Tecnologia da In-
formação e Comunicação - GTTIC, ins-
tituído pela Portaria SMPOG Nº 017/2017 
e coordenado pela SMPOG, tem como 
objetivo proceder análises técnicas pre-
liminares, bem como a elaboração de 
orientações e definições tecnológicas de 
âmbito estratégico para subsídio à de-
liberação pela Câmara de Coordenação 
Geral (CCG) de demandas relacionadas a 
Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (TIC) no âmbito do Poder Executivo, 
formulando pareceres técnicos, reco-
mendações, diretrizes e procedimentos 
necessários ao uso de recursos de TIC.

› Em 2021, foram encaminhadas para 
análise 468 demandas de TIC, das quais 
o maior percentual foi demandado pela 
Prodabel, seguido pela SMSA, BH-
TRANS, SMED e SMASAC. Foram apro-
vadas 339 demandas (80,98%) das quais 
40 referem-se à autorização de proces-
so licitatório. Do total de demandas, 37 
foram reprovadas segundo orientação 
do Grupo Técnico de TIC.

› Como direcionador da política de TIC, 
o GTTIC conduziu a conclusão da subs-
tituição dos microcomputadores com 
sistema operacional XP e Vista, com a 
instalação de 6.663 equipamentos des-
de a compra, em 2020. Destes, 976 mi-
cros foram instalados em 2021. Além 
disso, foi realizado o upgrade de licen-
ças de Windows 7 para o Windows 10 
em 106 equipamentos. Um novo pro-
cesso licitatório de aquisição de cer-
ca de mais 2.000 microcomputadores 
está em andamento para atualização 
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do parque tecnológico da PBH substi-
tuindo equipamentos com sistema ope-
racional Windows 7.

› No contexto de ampliação do uso de 
ferramentas online para a execução e 
gestão dos trabalhos de forma remo-
ta e virtual durante a pandemia, foram 
conduzidos processos licitatórios de 
aquisição corporativa de webcams e he-
adfones para a comunicação e reuniões 
virtuais, além da aquisição/renovação 
de 128 Certificados Digitais para aten-
der à crescente demanda por assinatu-
ra eletrônica de documentos.

• Atendimento na Central BH Resolve du-
rante a pandemia

› A partir de setembro de 2020, em função 
da pandemia e das medidas de contenção 
à covid-19, a Central BH Resolve reestru-
turou todo seu atendimento. Dado a ne-
cessidade de distanciamento social, o foco 
nesse período foi o atendimento virtual. 
Por isso, a Central BH Resolve passou a 
atender presencialmente somente via 
agendamento prévio, priorizando aqueles 
serviços cuja presença do cidadão fosse 
primordial. Na ocasião, 62 serviços fo-
ram ofertados de modo presencial, com 
a capacidade de 330 atendimentos ao dia, 
distribuídos entre 12 unidades de atendi-
mento. Em 2021, o atendimento foi am-
pliado, passando a ofertar 102 serviços 
de modo presencial, com a possibilidade 
de 660 agendamentos ao dia. A partir do 
segundo semestre de 2021, dado a me-
lhoria dos índices de monitoramento da 
pandemia, foram retomadas duas unida-

des de atendimento: Transfácil e Migran-
tes, proporcionando mais comodidade e 
agilidade para o cidadão. Dessa forma, 14 
unidades de atendimento passaram a in-
tegrar a Central BH Resolve. Em 2021, a 
Central BH Resolve realizou 108.626 aten-
dimentos presenciais.

› No que se refere à estrutura física, dois 
importantes projetos foram concluídos 
em 2021.  Em parceria com a SUDECAP, 
em agosto daquele ano, foi concluído o 
projeto de obras de drenagem profunda 
e implantação de medidas de prevenção 
contra incêndio e pânico na Central BH 
Resolve. A conclusão dessa obra veio 
solucionar uma antiga demanda relativa 
ao problema de infiltração no primeiro 
piso (Av. Santos Dumont).

› Em parceria com a Subsecretaria de 
Administração e Logística - SUALOG, no 
mês de outubro, a Central BH Resolve 
trocou todo o seu sistema de iluminação 
por lâmpadas de LED. Foram adquiridas 
2.318 Lâmpadas que proporcionarão re-
dução do gasto de energia e melhoria da 
iluminação local, oferecendo conforto 
ao público e aos colaboradores.

• Tendo em vista o impacto da pandemia 
na economia e nas famílias das crian-
ças em período escolar iniciou-se, em 
abril de 2020, o atendimento, via chat, 
para os beneficiários das cestas bási-
cas e kits de higiene. Naquele ano, fo-
ram realizados 205.397 atendimentos 
nesta modalidade. Em 2021, as intera-
ções com o público beneficiário refe-
rentes às cestas básicas, kits de higiene 
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e, posteriormente, ao Auxílio Belo Hori-
zonte, totalizaram 151.785 interações.

• De forma ativa, com intuito de concluir 
a matrícula escolar, no ano de 2021, 
57.893 mensagens SMS foram envia-
das pela SMPOG para as famílias que 
realizaram o cadastramento escolar 
dos filhos, mas que não haviam efeti-
vado a matrícula, orientando os pais 
sobre a confirmação das vagas. 

CTGM

• Acompanhamento do envio das remes-
sas ao SICOM 2019, 2020 e 2021 (mó-
dulos em atraso e módulos enviados 
tempestivamente relativos às TCEs).

• Atendimento e acompanhamento de 
demandas oriundas do MPMG (totali-
zando 20 expedientes); da CMBH (tota-
lizando 15 expedientes); do TCEMG (to-
talizando 4 expedientes); dos diversos 
órgãos que compõem a PBH (totalizan-
do 15 expedientes); bem como da Con-
troladoria-Geral da União.

• Cumprimento das ações de 2021 pre-
vistas no Plano de Ações de Integrida-
de 2021-2024, com destaque para sen-
sibilizações relacionadas à Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD 
para toda a PBH, capacitações em éti-
ca, lançamento da cartilha Olhares Plu-
rais, que trata da promoção da ética, da 
igualdade racial e de gênero, prevenção 
ao assédio moral e sexual no ambiente 

de trabalho e capacitações em gestão 
de riscos aos órgãos integrantes do 
Programa de Fomento à Integridade 
Pública e à Gestão de Riscos PFIP.

• Realizada a 1a Semana do Controle 
Interno, na qual foram abordados te-
mas relevantes com vistas a contri-
buir para o aprimoramento da gestão 
(Por que Controle interno?; Esferas de 
responsabilização e controle consen-
sual; Integridade e Economia Compor-
tamental; LGPD, Transparência e Ou-
vidoria; Uma Nova Visão de Auditoria 
Interna). O evento teve como público 
alvo todos os agentes públicos dos ór-
gãos e entidades.  

• Aprovação da Lei Municipal n. 
11.300/2021: no dia 6 de agosto de 
2021, foi publicada a Lei Municipal 
que estabelece o novo regime dis-
ciplinar dos servidores públicos de 
Belo Horizonte. O projeto que deu 
origem à lei foi desenvolvido no âm-
bito da Subcontroladoria de Correi-
ção - SUCOR. Destaca-se na norma a 
ampliação dos instrumentos consen-
suais de controle disciplinar, notada-
mente a previsão do acordo substi-
tutivo. Trata-se de medida tendente 
a prestigiar, também em âmbito dis-
ciplinar, o modelo da administração 
consensual em substituição à admi-
nistração imperativa. Além disso, 
houve a simplificação dos procedi-
mentos disciplinares e a criação do 
rito sumário, com o objetivo de pres-
tigiar os princípios da eficiência e da 
duração razoável do processo.
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PRODABEL

• Evolução do sistema SIGEAR: em no-
vembro de 2021,  foi implantada uma 
nova versão do sistema SIGEAR, Siste-
ma de Gestão de Risco, utilizado pela 
Urbel para gestão e monitoramento de 
ações em áreas de risco. O sistema que 
existia em produção foi atualizado por 
nova versão que possibilita a integra-
ção com o sistema SIMDEC, da Defesa 
Civil, compatibilizando as ações deste 
órgão e da Urbel, a implementação de 
novas funcionalidades para gestão e a 
utilização do sistema via tablets pelos 
fiscais, facilitando e agilizando o con-
trole das equipes de campo.

• Implantação de sistema de monito-
ramento de Barragem: o Sistema de 
Monitoramento de Barragem (SIMBA) 
foi solicitado pela Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura para aten-
der a legislação da Política Nacional de 
Segurança de Barragens - Lei Federal 
nº 12.334/2010. A Prefeitura de Belo 
Horizonte, em atendimento a esta Lei, 
implementou o Plano de Segurança da 
Barragem (PSB) e o Plano de Ação e 

Emergência (PAE), para prover a ges-
tão e controle do nível de segurança 
das barragens do município. Para auto-
matização desta gestão, foi desenvolvi-
do e implantado o sistema (SIMBA) que 
contempla o registro das medições de 
Fichas de Inspeção (Regular, Rotinei-
ra e Especial), leitura de instrumentos 
como NÍVEL D’ÁGUA (INA), PIEZÔME-
TROS (PZ), MARCOS SUPERFICIAIS 
(MS), MEDIDOR DE VAZÃO (MV), NÍVEL 
DO RESERVATÓRIO (NA) e relatórios 
das leituras e inspeções. Quando de-
tectado um nível de perigo 3, o sistema 
envia alertas (e-mail, SMS e Telegram) 
para os grupos definidos no Plano de 
Ação Emergencial (PAE).

• Reativação de consulta on-line para pa-
cientes com sintomas respiratórios: O 
serviço de consulta on-line para casos 
de síndrome gripal foi reativado, com 
acesso via Portal da Prefeitura de Belo 
Horizonte e também pelo PBH APP.  O 
serviço é disponibilizado para pesso-
as a partir de 18 anos que apresentam 
sintomas, sendo moradores de Belo 
Horizonte, cadastrados em Centros de 
Saúde na capital
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Gestão das barragens da cidade

https://www.covidapp.com.br/SaudeDigital/InicioPaciente.aspx?code=ErKtXFvnP9
https://www.covidapp.com.br/SaudeDigital/InicioPaciente.aspx?code=ErKtXFvnP9
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4. ATENDIMENTO AO CIDADÃO E 
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA 
EM NÚMEROS

O atendimento ao cidadão que demanda 
serviços da PBH tem passado por mudan-
ças expressivas nos últimos anos, resul-
tado do investimento realizado na moder-
nização e digitalização do atendimento. 

Com relação ao atendimento telefônico 
disponibilizado à população via Central 
156, registrou-se uma queda, desde 2017, 
com 1.473.405 ligações naquele ano e 
705.779 em 2019. Essa queda é conside-
rada positiva, visto que a população vem 
migrando sua interação com a Prefeitura 
para outros meios digitais, com a requi-
sição de serviços via aplicativo ou dire-
tamente no Portal de Serviços da PBH. 
Houve nova queda em 2020, sendo regis-
tradas apenas 566.402 ligações. Em 2021, 
devido a entrada de novos serviços, refle-
xo da pandemia, como vacinação contra a 
covid-19, distribuição de Kit Alimentação, 
Kit Higiene e Auxílio Belo Horizonte para 
o público vulnerável, houve expressivo 
aumento na busca por atendimento tele-
fônico em relação ao ano anterior. Foram 
recebidas 800.977 ligações. 

Além do atendimento presencial e do 
atendimento telefônico, a PBH investe 
na modernização dos canais de comu-
nicação com o cidadão, com disponibi-
lidade de serviços pela internet e pelo 
PBH APP. Como forma de facilitar o 
acesso do cidadão aos serviços pres-
tados pela Prefeitura, o Portal de Ser-

viços, disponível no site eletrônico da 
PBH, fornece informações detalhadas 
sobre 1.170 serviços.

A PBH também tem buscado aprimorar 
e ampliar a publicidade de seus atos e 
a transparência municipal. Na avaliação 
realizada pela Organização Transparên-
cia Internacional sobre a transparência 
das aquisições relacionadas à covid-19, 
a Prefeitura de Belo Horizonte chegou 
a alcançar nota 98,7, ocupando o quar-
to lugar entre as capitais. Ressalta-se 
que a CTGM monitora diuturnamente o 
cumprimento dos prazos da LAI e das 
demandas de ouvidoria. Em 2021, fo-
ram recebidas 2.730 demandas da LAI, 
sendo que 2.636 delas (95,30%) foram 
respondidas no prazo, e 42.365 mani-
festações junto à Ouvidoria Geral do 
Município, 55,27% delas respondidas em 
até 30 dias.

Para continuar ofertando serviços de 
qualidade à população, a PBH investe 
na modernização da sua infraestrutura 
de rede. Atualmente, são 987 prédios da 
PBH conectados à Rede Municipal de In-
formática (RMI), atendidos por conexão 
via fibra óptica. A boa qualidade da RMI 
também permite ao município promover 
diversos projetos de inclusão digital. O 
serviço Wi-Fi gratuito via hotspot, que 
disponibiliza acesso gratuito à internet, 
atingiu 610.783 usuários cadastrados 
em 2021. O município encerrou o referi-
do ano com 1.076 locais com disponibili-
dade de acesso à internet gratuita, entre 
Vilas e Favelas, Praças e Parques da ci-
dade (Tabelas 4 e 5)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

219

Tabela 1: Estatísticas de atendimento ao cidadão

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Serviços disponibilizados no BH RESOLVE - 
Central de Relacionamento Presencial 

759 824 799 777(a) 102

Atendimentos realizados no BH RESOLVE - 
Central de Relacionamento Presencial

1.036.945 1.161.760 1.272.670 318.195 108.626

Percentual de satisfação dos atendimentos 
realizados pelo BH RESOLVE - Central de 
Relacionamento Presencial

98,95% 98,90% 99,03% 99,11%(b) nd(c)

Ligações recebidas pelo BH RESOLVE - 
Atendimento Telefônico 156

1.046.093 904.041  705.779 566.402 (d) 800.977

Média de ligações recebidas por dia pelo 
BH RESOLVE - Central de Relacionamento 
Telefônico

2.866 2.477 1.934  1.544 2.194

Percentual de satisfação dos atendimentos 
realizados pelo BH RESOLVE - Atendimento 
Telefônico 156

89,60% 89,28 88,89 87,69 89,15

Serviços disponibilizados no Portal de Serviços 1.071 1.137 1.111 1.118 1.170

Acessos realizados ao Portal de Serviços 1.825.950 1.494.078 1.344.771 1.723.300 4.826.631

Serviços disponibilizados para demanda via 
Internet (SAC WEB, SIGESP e BH DIGITAL)

180 170 156 229 397

Demandas de serviços captadas por Internet 47.563 52.966 80.614 164.797 303.019

Serviços disponibilizados pelo PBH APP 28 39 42 74 109

Demandas de serviços captadas pelo PBH APP 6.486 13.621 132.935 90.764 106.669

Fonte: SMPOG
a - de Janeiro a Março de 2020. Após retorno das atividades presenciais a Central BH Resolve passou a ofertar apenas 62 serviços.
b - dados de janeiro a março de 2020. Após esse período o uso dos dispositivos avaliadores foi suspenso, para evitar a propagação da covid-19, 

inviabilizando o cálculo do indicador.
c - Esse índice em função da pandemia não foi medido em 2021. Como meio de prevenir a covid-19 foram dispensados os avaliadores de atendi-

mento de uso manual.
d - redução dos contatos telefônicos devido à pandemia.
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Tabela 2: Manifestações recebidas pela Ouvidoria Geral do Município

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Manifestações de cidadãos recebidas 41.115 41.823 39.496 72.882(a) 42.365

Prazo de atendimento das manifestações 

Percentual de Manifestações encerradas em 
dezembro

95,40% 91,44% 88,04% 92,55% 93,06%

Manifestações respondidas em até 15 dias 52,30% 33,09% 53,03% 64,27% nd(b)

Manifestações Respondidas em até 30 dias 24,70% 28,22% 10,09% 19,75% 55,27%

Manifestações Respondidas em mais de 30 dias 17,80% 30,13% 24,99% 8,53% 37,62%

Categoria das Manifestações Recebidas 

Reclamações 81,30% 77,72% 71,12% 4,02% 58,47%

Solicitações 10,90% 13,79% 14,81% 1,69% 14,29%

Elogios 1,63% 1,83% 2,48% 0,40% 2,36%

Sugestões 0,64% 0,64% 1,72% 0,12% 1,75%

Pedidos de Informações baseados na Lei de 
Acesso à Informação

3,56% 2,78% 4,49% 0,74% 0,01%

Informações 0.54% 3,47% 0,83% 0,83% 14,67%

Denúncias 3,55% 3,12% 1,91% 92,95%(a) 8,46%

Fonte: CTGM
a -  o percentual de denúncias cresceu significativamente em 2020 em função da criação do serviço de denúncias de situações de descumprimento 

das regras de funcionamento das atividades comerciais e dos protocolos sanitários durante a pandemia da covid-19. Em 2019 foram 755 denún-
cias, em 2020 foram 42.513, e destas 41.511 relativas às denúncias de estabelecimentos abertos de modo irregular ou descumprindo as regras 
sanitárias estabelecidas pela PBH.

b - no novo sistema de gestão das demandas BH Digital não é possível gerar a informação de demandas encerradas com até 15 dias.

Tabela 3: Manifestações Baseadas na Lei de Acesso à Informação - 2017-2021a)

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Total 778 1.162 1.772 1.470 2.730

Encerradas até dezembro 97,80% 93,89% 98,25% 92,38% 98,70%

Assunto da Manifestação

Transporte e Trânsito 10,03% 11,02% 13,54% 8,84% 6,25%

Obras 5,92% 6,11% 5,64% 6,8% 8,17%

Recursos Humanos 22,62% 6,28% 4,68% 4,69% 11,17%

Contratos 4,76% 4,04% 2,65% 3,4% 3,94%

Documentação 14,03% 12,74% 2,37% 6,46% 7,34%

covid-19 - - - 7% 13,20%
Fonte: CTGM
a - A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.257/2011, regulamentou o direito de acesso às informações públicas, sendo esta uma forma de 

participação popular e controle social das ações do Poder Público. No âmbito municipal, a LAI foi regulamentada pelo Decreto nº 14.906/2012. 
Caso o interessado não encontre no Portal da PBH a informação que busca (transparência ativa), ele poderá solicitá-la através do canal da LAI 
(transparência passiva). 
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Tabela 4: Estatísticas do Programa de Inclusão Digital

Local 2017 2018 2019 2020 2021

Locais com Disponibilidade de Internet 
em Banda Larga via HOTSPOT - Total 85 90 477 1.075 1.076

Vilas e Favelas(a) 49 55 95 95 96

Praças e Parques 18 18 19(b) 19 19

Outros Locais(c) 18 17 363 961 961

Total de Telecentros ativos em dezembro 302 302 302 302 302

Usuários cadastrados no BH Digital 275.948 361.529 444.407 515.052 610.783

Fonte: PRODABEL
a - Vilas e favelas em 2019: 40 hotspots instalados em Escolas Municipais localizadas em vilas e favelas, permitindo o acesso à internet aos mora-

dores próximos à Escola e a seus frequentadores;
b - Parques e praças em 2019: foi instalado o hotspot no Parque Amilcar Vianna;
c - Outros locais públicos como Zoológico/Aquário, BHTrans, BHResolve, Rodoviária, Expominas, Escolas Municipais e Emeis, Estações do MOVE etc. 

Em 2018, a Rodoviária deixou de ter o acesso devido à solicitação de sua administração; Em 2019 foram instalados 278 hotspots em Escolas 
Municipais e Emeis e 68 nas estações de ônibus do MOVE. Em 2020, a significativa redução dos custos previstos para aquisição de equipamentos, 
possibilitou a ampliação do quantitativo adquirido utilizando recursos financeiros do convênio celebrado com o Ministério de Ciência, Tecnologia 
e Inovações - MCTI.

Tabela 5: Estatísticas da Rede Municipal de Informações – RMI

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Total de locais Conectados à RMI 1.084 965 1.021 953(a) 987

Total de links de fibra óptica 530 817 917 953 987

Total de links de rádio 129 70 10 4 4

Total de links alugados de operadoras 457 97 0 0 0

Total da capacidade de tráfego Internet (Mbps) 1.020 7.020 7.020 7.020 8.000

Extensão da rede de cabos ópticos na RMI – em 
km 690 935 998 1.200 1.270

Endereços de unidades administrativas da PBH 
conectados à rede óptica (em%) 52% 85% 90% 99% 100%

Fonte: PRODABEL
a - Em 2020, com a mudança de alguns órgãos e a centralização de órgãos em prédios, reduziu a quantidade de locais conectados, com aumento 

no percentual.
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Tabela 6: Indicadores Finalísticos e de Qualidade dos Serviços da SMFA

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Percentual de serviços da Subsecretaria da 
Receita Municipal disponíveis nos canais de 
atendimento eletrônico

27% 27% 41% 62% 99%

Tempo médio de resposta às demandas (em dias) 83 81 65 69 60

Taxa de crescimento anual da arrecadação 
tributária (exceto IRRF)

8,5% 6,9% 10,3% -1,0% 21,2%

Adimplência do ISSQN 92,1% 91,9% 89,2% 88,8% 90,4% (a)

Adimplência Taxas Mobiliárias 71,3% 70,5% 66,2% 54,2% 68,2%

Adimplência do IPTU e Taxas Imobiliárias 84,3% 84,5% 86,3% 81,7% 86,9%

Percentual de regularização voluntária de ISSQN 9,10% 8,70% 17,09% 6,07% 5,4% (a)

Percentual de recuperação dos créditos inscritos 
em Dívida Ativa

4,90% 5,0% 6,11% 4,57% 6,2%

Média de NFS-e geradas diariamente 103.772 77.860 82.009 76.536 107.188
Fonte: SMFA
a – Dados parciais até nov/2021.

Tabela 7: Quadro de servidores e remuneração da PBH – 2021

Órgão/Unidade Nº de Matrículas
Remuneração

(em R$) (a)

Custo Total
(em R$) (b)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 40.794 200.805.499,34 285.185.614,68

FMC 254 1.174.281,26 1.632.831,79

FPMZB 201 972.288,40 1.396.450,54

HOB 3.169 13.601.930,02 26.352.766,72

SLU 1.077 4.273.762,46 7.263.487,43

SUDECAP 618 4.424.157,58 6.648.650,98

BELOTUR 102 591.656,20 929.233,40

BHTRANS 1.005 6.703.383,89 11.363.611,20

PBH ATIVOS 40 284.884,49 1.031.357,46

PRODABEL 585 4.086.813,02 6.924.507,71

URBEL 295 2.636.109,85 3.951.158,93

Total Geral 48.140 239.554.766,51 352.679.670,84
Fonte: SMPOG/Sistemas ARTERH, DATASUL e RIOSOFT, situação em dez/2021.
a - a remuneração informada considera os valores da remuneração bruta, somatório das verbas fixas de proventos de cada servidor presente na 

folha de pagamento do mês. São consideradas verbas fixas todas as remunerações percebidas pelo servidor, exceto aquelas de caráter eventual 
e as verbas de 1/3 de férias, décimo terceiro salário, férias prêmio, acertos de valores em atraso ou referentes a exercícios anteriores.

b - o custo total corresponde à soma da remuneração bruta fixa do servidor, encargos patronais incidentes sobre a remuneração, provisão de 1/3 de 
férias, provisão de décimo terceiro, custos da PBH com vale refeição, vale transporte, plano de saúde e outros benefícios.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 2021

223

Tabela 8: Total de servidores nomeados em concurso público - 2017-2021

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021(a)

Candidatos nomeados Administração Direta 2.336 1.404 862 75 213

Professor Municipal 365 669 746 1 74

Professor para a Educação Infantil  1.048 1 0 0 0

Médico 259 180 1 25 4

Fonte: SMPOG
a – Considera nomeados para cargo efetivo (concurso público) e convocados para emprego público (seleção pública).

Tabela 9: Valor e quantitativo da folha de aposentados e pensionistas - 2021

Descrição

Fundo Financeiro
(FUFIN)

Fundo Previdenciário 
(BHPREV)

Total

Quantidade(a) Folha (em R$)(b) Quantidade(a) Folha (em R$)(b) Quantidade(a) Folha (em R$)(b)

Aposentados 16.995 1.224.752.888,42 76 1.962.854,96 17.071 1.226.715.743,38

Pensionistas 3.009 146.459.863,91 62 1.463.122,01 3.071 146.459.925,91

TOTAL 20.004 R$1.371.212.752,33 138 R$3.425.976,97 20.142 R$1.373.175.669,29

Fonte: SMPOG
a - Data-base: 31/10/21, fonte DIPR - 5º bimestre de 2021, disponível em https://cadprev.previdencia.gov.br
b - Despesa Orçamentária Liquidada até 31/12/2021, fonte SOF Contábil 20/01/2022.

Tabela 10: Evolução do déficit previdenciário do FUFIN, 2017-2021

Descrição 2017 2018(a) 2019 2020 2021

Valor do aporte pela PBH (em R$) 398.500.000 461.139.071 639.366.588 721.957.444 831.962.566

Variação em relação ao ano 
anterior (em %)

- 16% 39% 13% 15%

Fonte: SMPOG
a - Incluído o valor de R$ 98.8 milhões relativos à venda dos imóveis.

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml
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Sede da Prefeitura de Belo Horizonte

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA

INTRODUÇÃO

O equilíbrio das contas públicas tem sido, 
desde o início, uma premissa para a atu-
al gestão orçamentária e financeira da 
Prefeitura de Belo Horizonte, que busca 
a todo momento avaliar seu conjunto de 
despesas, perseguindo sempre a me-
lhor aplicação dos recursos públicos, 
objetivando a melhor eficiência do gas-
to. Assim como o ano anterior, 2021 foi 
marcado pela manutenção das medidas 
de contenção de despesas discricioná-
rias não atreladas ao combate à pande-
mia, priorizando as ações finalísticas de 
saúde e assistência social, tão necessá-

rias na conjuntura observada. Pelo lado 
da receita, os esforços de ampliação da 
eficiência na arrecadação continuaram 
sendo uma meta para o Governo. Nes-
te contexto, o maior destaque ficou por 
conta do Programa Reativa BH criado 
pela Lei n° 11.311, de 23 de setembro de 
2021, que permitiu ao Poder Executivo 
conceder descontos para pagamento à 
vista ou parcelado de créditos em favor 
do Município. Essa iniciativa trouxe R$ 
184 milhões para os cofres municipais 
nos últimos meses do ano. Assim como 
cada um dos anos desde 2017, o objetivo 
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Reforma em Centros de Saúde

perseguido e alcançado com sucesso foi 
a garantia do equilíbrio das contas pú-
blicas municipais, fundamental para es-
tabilidade do mercado e para execução 
constante da prestação de serviços pú-
blicos essenciais e de novos projetos de 
investimentos. 

O exercício de 2021 trouxe a continuida-
de do desafio de manutenção do equilí-
brio das contas públicas dentro no con-
texto de crise sanitária, ou seja, fazia-se 
necessário o rigor na gestão fiscal para 
assegurar o correto fluxo de pagamen-
tos aos servidores e aos fornecedores 
da PBH, bem como a oferta dos serviços 
públicos essenciais para enfrentamen-
to do novo coronavírus. Importante des-
tacar que o pacote de auxílio financeiro 
aos estados e municípios criado pelo 
Governo Federal se restringiu ao ano de 
2020 (Lei Complementar nº 173/20), de 
modo que, em 2021 não ocorreram re-
passes da União para compensação dos 
efeitos da pandemia sobre a arrecada-
ção própria do município. Dessa for-
ma, o ano se iniciou com um intensivo 
monitoramento do comportamento das 
receitas e parcimônia na ampliação de 
despesas proveniente de novos proje-
tos não vinculados a ações de combate 
à pandemia e seus efeitos. 

Comparando o total das receitas arre-
cadadas em 2021 com o ano anterior, 
observou-se um crescimento de 11,67%, 
com ênfase para as receitas correntes; 
na análise comparativa do crescimento 
dessas receitas, destaca-se a arrecada-
ção já mencionada de aproximadamente 

R$ 184 milhões extraordinários decor-
rente do programa Reativa BH. Esta ini-
ciativa da Prefeitura de Belo Horizonte 
foi conduzida para estimular a retomada 
da atividade econômica, diante dos efei-
tos negativos causados pela pandemia 
da covid-19 - que geraram a diminuição 
da renda das famílias e das empresas e, 
consequentemente, o aumento da ina-
dimplência dos contribuintes. O Progra-
ma Reativa BH/2021 concedeu descontos 
de até 100% do valor das multas e juros 
moratórios exigidos, para regularização 
das dívidas tributárias e não tributárias 
dos contribuintes do Município.
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Viaduto Santa Tereza

Pelo lado da despesa, destaca-se o cres-
cimento de 13,36% do custeio (outras 
despesas correntes), em relação a 2020. 
Dentre essas despesas, priorizaram-se 
as ações relativas ao enfrentamento da 
covid-19, destacando-se as despesas ex-
traordinárias com as funções de governo:

• Saúde:    R$ 627 milhões, destinados à 
ampliação de leitos, vacinação, amplia-
ção de equipes, dentre outras ações;

• Assistência Social: R$ 359 milhões 
para o fornecimento de cestas básicas 
às famílias vulneráveis e de estudan-
tes da RME; kits higiene; acolhimento 
da população de rua; auxílio financei-
ro emergencial (Programa Auxílio BH), 
dentre outras ações.

Conforme o Balanço Orçamentário 
do 6º bimestre/21, a PBH apresentou 
como resultado final um superávit de 
R$ 564 milhões (diferença entre as Re-
ceitas Realizadas e as Despesas Empe-
nhadas). Analisando melhor esse nú-
mero, verifica-se que, deste montante, 
R$ 316,6 milhões são recursos exclusi-
vos do fundo capitalizado de previdên-
cia e R$ 184 milhões foram receitas 
extraordinárias do programa Reativa 
BH, contabilizadas no fim do exercício. 
Dessa forma, descontados os valores 
da Previdência e do Reativa BH, a Pre-
feitura de Belo Horizonte demonstrou 
um equilíbrio no seu planejamento or-
çamentário, já que a diferença de R$ 
63 milhões entre receitas e despesas 
representa 0,44% do orçamento apro-
vado para o ano. 

1.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A Tabela 1 apresenta os resultados das 
receitas realizadas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte no exercício de 2021, 
comparadas com o exercício de 2020. 
A receita total arrecadada em 2021, 
de R$ 14.223.303.508, representou um 
incremento de 11,67% na comparação 
com o registrado no ano anterior.

As Receitas Correntes aumentaram 
12,84% em relação a 2020. Um dos 
destaques ficou por conta da receita 
patrimonial, que aumentou 116,66%, 
devido, principalmente, à arrecadação, 
ao final do exercício, da renovação da 
cessão do direito de operacionalização 
da folha de pagamentos dos servido-
res municipais. 
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Tabela 1: PBH - Receitas realizadas – 2020-2021 – Em R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO 2020 2021 AH 2020/2021

RECEITAS CORRENTES 12.069.316.367 13.618.739.923 12,84%

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS 4.253.839.502 5.099.917.150 19,89%

IMPOSTOS 3.864.447.186 4.650.552.631 20,34%

IPTU 1.464.469.863 1.640.250.823 12,00%

IRRF 462.592.006 497.408.775 7,53%

ITBI 401.284.811 601.120.859 49,80%

ISSQN 1.536.100.507 1.911.772.174 24,46%

TAXAS 389.392.315 449.364.519 15,40%

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 426.972.854 508.191.477 19,02%

RECEITA PATRIMONIAL 281.595.572 610.108.949 116,66%

RECEITA AGROPECUÁRIA 1.287 5.451 323,62%

RECEITA DE SERVIÇOS 52.092.476 68.118.412 30,76%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.883.388.262 7.117.144.445 3,40%

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.848.599.900 7.051.675.795 2,97%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.449.602.396 2.954.906.565 -14,34%

COTA PARTE DO FPM E OUTROS 548.421.427 731.267.571 33,34%

SUS 2.405.518.004 2.101.342.550 -12,64%

DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 495.662.964 122.296.444 -75,33%

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.450.427.963 2.906.103.593 18,60%

ICMS 1.050.453.020 1.235.271.173 17,59%

IPVA 954.128.139 836.451.722 -12,33%

IPI 10.851.219 14.201.478 30,87%

DEMAIS TRANSF. DOS ESTADOS 434.995.585 820.179.220 88,55%

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 948.569.541 1.190.665.637 25,52%

FUNDEB 948.569.541 1.190.665.637 25,52%

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 34.788.362 65.468.650 88,19%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 171.426.415 215.254.041 25,57%

RECEITAS DE CAPITAL 342.725.404 317.882.000 -7,25%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 238.267.370 225.562.606 -5,33%

ALIENAÇÃO DE BENS 73.254.141 56.257.606 -23,20%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.046.329 32.439.270 102,16%

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.157.564 3.622.518 -76,10%

RECEITAS INTRAORÇAM. CORRENTES 826.274.215 837.138.835 1,31%

RECEITAS INTRAORÇAM. CAPITAL 2.200.443 1.853.883 -15,75%

( - ) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -503.716.481 -552.311.133 9,65%

TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 12.736.799.948 14.223.303.508 11,67%
  

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF
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Operações de Crédito negociadas em 2021 e previsões para 2022 
A Prefeitura de Belo Horizonte assinou, em 2021, dois importantes contratos de operações 
de crédito. O primeiro com a CAIXA, pelo Programa FINISA para Implantação e reconstrução 
de vias públicas, no valor de R$ 100 milhões e o segundo com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES que se refere a uma operação de crédito para área 
de saúde para financiar novos investimentos em aporte à Parceria Público-Privada - PPP - 
Atenção Primária (projetos das Unidades Básicas de Saúde - UBS), no valor de R$ 61 milhões.
Para 2022, o Município tem, a princípio, o objetivo de contratar mais quatro importantes 
financiamentos; sendo dois com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen-
to – BIRD e mais dois no âmbito das operações de crédito internas com o BNDES e a CAIXA.

A primeira contratação externa, em estágio bem avançado, faz parte do Programa de Mobi-
lidade e Inclusão Urbana, no valor de 80 milhões de dólares. Esta operação de crédito pre-
vê a destinação de recursos para implantação do Corredor de Transporte Coletivo Expresso 
Amazonas - MOVE - e a urbanização estrutural na Vila Cabana Pai Tomás, integrando-a ao 
corredor Amazonas e à Avenida Tereza Cristina. Hoje, para acessar o sistema de transporte 
coletivo e os serviços e equipamentos coletivos no entorno, os moradores precisam percorrer 
grandes distâncias a pé no interior da Vila, situação agravada pelas dificuldades nos percur-
sos devido ao relevo acidentado, à pequena largura dos becos e a outras precariedades da 
malha viária interna. Com esse financiamento, a PBH pretende melhorar a acessibilidade, 
proporcionando a redução do tempo das viagens dos usuários dessas regiões, e aumentar o 
conforto e a segurança deste serviço.

O outro empreendimento que a PBH vem trabalhando, também com o BIRD, refere-se ao Pro-
grama de Redução de Riscos de Inundações e Melhorias Urbanas na Bacia do Ribeirão Isidoro, 
no valor de 134 milhões de dólares. O Programa tem como objetivo otimizar o sistema de 
drenagem da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Isidoro, por meio de de intervenções de macro-
drenagem para fins de mitigação dos eventos de alagamentos e inundações, e promover me-
lhorias sociais, urbanas e ambientais em assentamentos informais selecionados na referida 
bacia, na região norte de Belo Horizonte.

No âmbito das operações de crédito internas, a PBH está dando continuidade a complemen-
tos das operações de crédito contratadas em 2021,  para a aplicação em projetos de novos 
investimentos em modernização e melhoria da saúde, com objetivo de melhorar a eficiência 
e a qualidade no atendimento da rede de saúde em toda a cidade no montante de R$ 49 mi-
lhões junto ao BNDES; além disso, R$ 100 milhões estão sendo buscados junto à CAIXA  para 
investimentos em implantação e reconstrução de vias públicas, melhorias urbanas em assen-
tamentos de interesse social e inclusão digital.

Em janeiro deste ano foi publicada a Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, que abre o processo de seleção para o Programa PRÓ-MORADIA de Atendi-
mento Habitacional através do Poder Público, com recursos do FGTS. Portanto, o Município 
já iniciou o levantamento de dados para estudar a viabilidade de apresentar propostas para 
contratação de operações de crédito na área de habitação.
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1.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A execução da despesa, no exercí-
cio de 2021, alcançou a cifra de R$ 
13.658.976.039, representando um 
acréscimo de 10,64% em relação à des-
pesa empenhada no exercício anterior. 
Conforme apresentado na Tabela 2, 
aproximadamente 57% desse valor foi 
empenhado nas Funções de Governo 
Saúde e Educação.

Destacam-se, em 2021, os aumentos 
apresentados na Função Saúde, de 14,18% 

em relação a 2020; na Função Educação, 
de 19,36%, e na Função Assistência So-
cial, com aumento de 23,42% em relação 
a 2020, devido principalmente ao forne-
cimento emergencial de cestas básicas e 
kits de higiene para famílias vulneráveis, 
bem como incrementos na proteção so-
cial básica e especial.

Analisando os dados constantes na Tabela 3, 
verifica-se que o empenhamento das Des-
pesas Correntes totalizou, em 2021, o valor 
de R$ 12.421.888.357, aumentando 10% em 
relação ao ano anterior. 

Tabela 2: PBH - Comparativo da Despesa Empenhada por Função de Governo – 2020 e 2021– Em R$1,00

DESCRIÇÃO
2020 2021  AH    

2020-
2021  VALOR (R$)  AV VALOR (R$) AV

Saúde 4.642.354.878 37,60% 5.300.706.854 38,81% 14,18%

Educação 2.068.759.822 16,76% 2.469.255.226 18,08% 19,36%

Previdência Social 1.317.917.127 10,67% 1.402.439.476 10,27% 6,41%

Saneamento / Gestão Ambiental 680.309.073 5,51% 667.098.545 4,88% -1,94%

Administração 549.235.820 4,45% 522.791.478 3,83% -4,81%

Habitação / Urbanismo 766.277.579 6,21% 618.113.566 4,53% -19,34%

Encargos Especiais 665.164.805 5,39% 999.387.934 7,32% 50,25%

Transporte 274.057.532 2,22% 278.047.972 2,04% 1,46%

Assistência Social 531.554.540 4,31% 656.025.250 4,80% 23,42%

Legislativa 207.109.413 1,68% 209.529.784 1,53% 1,17%

Comércio e Serviços / Trabalho 208.001.647 1,68% 95.458.010 0,70% -54,11%

Segurança Pública 215.999.521 1,75% 217.781.054 1,59% 0,82%

Cultura / Desporto e Lazer 102.307.513 0,83% 92.259.764 0,68% -9,82%

Ciência e Tecnologia 108.593.223 0,88% 121.342.858 0,89% 11,74%

Direitos da Cidadania 7.251.319 0,06% 7.273.187 0,05% 0,30%

Agricultura 996.504 0,01% 1.465.082 0,01% 47,02%

TOTAL 12.345.890.316 100,00% 13.658.976.039 100,00% 10,64%

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF 
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As Despesas de Capital totalizaram  
R$ 1.237.087.682 empenhados; a conta de 
investimentos somou R$ 710.940.717, re-
presentando redução de 9% em relação a 
2020, explicada pelas entregas de obras 
em 2020 (ex.: Via 710, Complexo da Lagoi-
nha e outras obras viárias estruturantes) 
e, também, devido às priorizações em 
2021 em relação às Despesas Correntes 
para reduzir os impactos sociais e econô-
micos causados pela covid-19.

Dentre os investimentos realizados, des-
tacam-se os recursos destinados a obras 
executadas por meio de programas de 
fundamental importância para a popula-
ção, tais como: o Serviço de Implantação, 
Pavimentação, Requalificação e Manuten-
ção de Vias Públicas, Drenagem e Trata-
mento de Fundos de Vale, Modernização e 
Ampliação da Rede de Iluminação Públi-
ca, Programa Pampulha Viva e Manuten-
ção da Infraestrutura Urbana, interven-
ções em vilas e favelas, obras diversas 
de construção e reforma de unidades de 

saúde, com destaque às novas sedes dos 
Centros de Saúde-CS: CS Vila Pinho, CS 
Urucuia, CS Rio Branco, CS Jardim Al-
vorada, CS Carlos Prates, CS São Jorge, 
CS Zilah Spósito, CS Havaí, CS MG20 e CS 
Etelvina Carneiro.

O município de Belo Horizonte, assim 
como a maioria dos municípios brasilei-
ros, sofreu consequências relacionadas 
às restrições impostas pela pandemia da 
covid-19, tendo a situação de calamida-
de afetado a capacidade de oferta e de-
manda de serviços, devido ao isolamento 
social, impactando as atividades de aten-
dimento à população e também de em-
preendimentos em execução. 

Neste cenário, Belo Horizonte manteve 
em 2021 seus principais serviços públi-
cos de atendimento às famílias vulnerá-
veis, com garantia à alimentação, aco-
lhimento institucional, proteção social, 
atendimento na saúde (atenção básica, 
de urgência, emergência, hospitalar), 

Tabela 3: Comparativo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica – 2020 e 2021 – Em R$1,00

ITEM
DESPESA EMPENHADA 

EM 2020 (R$)
DESPESA EMPENHADA 

EM 2021 (R$)
AH 

2020-2021

DESPESAS CORRENTES 11.282.360.188 12.421.888.357 10%

Pessoal e Encargos sociais 5.223.769.638 5.290.519.556 1%

Juros e Encargos da Dívida 140.096.483 210.435.840 50%

Outras Despesas Correntes 5.918.494.068 6.920.932.961 17%

DESPESAS DE CAPITAL 1.063.530.128 1.237.087.682 16%

Investimentos 779.505.306 710.940.717 -9%

Inversões Financeiras 52.218.480 125.106.109 140%

Amortização da Dívida 231.806.342 401.040.856 73%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0%

TOTAL GERAL 12.345.890.316 13.658.976.039 11%

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro-SOF
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dentre outras atuações prioritárias para 
o enfrentamento da covid-19, tais como: 
fornecimento de 1,216 milhão de cestas 
básicas às famílias de estudantes matri-
culados nas unidades municipais e par-
ceiras, além de 1,796 milhão de cestas 
às famílias vulneráveis, totalizando 3,013 
milhões de cestas básicas distribuídas 
e 537 mil kits de higiene distribuídos às 
famílias em situação de risco social. O 
Programa Auxílio Belo Horizonte, implan-
tando em dezembro de 2021, beneficiou 
89.485 famílias em situação de vulnera-
bilidade social e 104.551 famílias de es-
tudantes em situação de vulnerabilidade 
social beneficiadas com o subsídio finan-
ceiro emergencial. 

Na área da saúde, dentre as principais 
ações, destacam-se a contratação de 
2.264 profissionais para recomposição e 
incremento de equipes e ampliação tem-
porária de jornadas e a disponibilização 
de leitos específicos para atendimento 
de pacientes com suspeita de covid-19, 
passando de 133 leitos de enfermaria e 

101 de UTI no início da pandemia para 
1.260 de enfermaria e 579 de UTI no ápi-
ce da doença (maio/2021). Houve, ainda 
a realização de 650.274 atendimentos 
da população com síndrome gripal e 
síndrome respiratória aguda grave com 
suspeita de covid-19 na rede SUS-BH; 
realização de 1.270.990 testes rápidos 
e PCR para os cidadãos, dentre diversas 
outras ações.

1.3. LIMITES LEGAIS

No exercício de 2021, foram obedecidos 
todos os limites legais de gastos con-
cernentes às aplicações de recursos 
em educação, saúde, pessoal, dívida e 
operações de crédito estabelecidos na 
Constituição Federal do Brasil, na Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ou-
tras legislações específicas, conforme 
detalhado nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal - 2021

GESTÃO FISCAL VALOR (R$ 1.000)

Receita Corrente Líquida do Município (ajustada) 12.734.839

1 – Despesa Total com Pessoal – Executivo 4.831.063

Limite Prudencial 6.532.972

Limite Máximo 6.876.813

% Aplicado 37,94

% Limite Máximo 54,00

2 – Dívida Consolidada Líquida 1.262.124

Limite Legal 15.281.807

3 – Operações de Crédito 256.867

Limite Legal 2.037.574
 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – RGF 3º quadrimestre/2021
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Os gastos com pessoal do Poder Execu-
tivo representaram 37,94% da Receita 
Corrente Líquida (RCL), para um limite 
estabelecido na LRF de 54%. 

Em relação à Dívida Consolidada Líquida, 
a PBH apresentou um montante de R$ 
1,262 bilhão, bem abaixo do limite legal 
de R$ 15,2 bilhões. Este dado significa 
um índice de 9,91% da Dívida Consolida-
da Líquida em relação à Receita Corrente 
Líquida, índice abaixo do limite estabe-
lecido pela Resolução do Senado Fede-
ral, de 120%, o que demonstra relativo 
conforto ao apresentar um baixo nível 
de endividamento, que reduz o compro-
metimento das receitas com dívidas de 
curto prazo. Conforme dados publicados 
do Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro (Si-
confi), do Tesouro Nacional, o município 
de Belo Horizonte ficou em 2º lugar entre 
as capitais com mais de dois milhões de 
habitantes que possuem melhor índice 
de endividamento do Brasil.

Quanto às Operações de Crédito, a PBH 
apresentou R$ 257 milhões de compro-
missos financeiros assumidos, frente ao 
limite máximo legal de R$ 2,037 bilhões.

No que diz respeito aos Índices Cons-
titucionais, foram aplicados 25,12% da 
receita de impostos e transferências de 
origem tributária em Ações de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino mu-
nicipal, frente a uma exigência legal de 
25%; enquanto na Saúde foram aplicados 

22,35% da receita de impostos e transfe-
rências de origem tributária, para uma 
exigência constitucional de 15%.

Esses resultados demonstram o esfor-
ço da PBH em manter o equilíbrio fiscal 
para enfrentar os desafios dos próximos 
anos, reflexo da política de gestão fiscal 
rigorosa, com acompanhamento sema-
nal da equipe central para não aprova-
ção de aumento de despesas sem cor-
respondente aumento de receitas para 
o seu financiamento. O monitoramento 
austero da execução orçamentária e fi-
nanceira comprova a preocupação do 
governo municipal em manter o equilí-
brio fiscal segundo os princípios da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Tabela 5: Índices Constitucionais de aplicação em 
Ensino e Saúde(a)

DESPESA/ 
APLICAÇÃO

VALOR 
APLICADO

(R$ 1.000,00)
ÍNDICE (%)

Ensino 1.876.241 25,12%

Saúde 1.656.919 22,35%

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária-RREO 6º Bimestre/2021
a - valores aplicados em relação à receita de impostos e transferências de 

origem tributária.
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