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LEI Nº 8.429 DE 26 DE SETEM BRO DE 2002

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2003 e dá outras providências.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Esta Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, em cumprimento ao disposto na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
no art. 131 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte - LOMBH - e na Lei Municipal nº
8.289, de 28 de dezembro de 2001, estabelece, para o exercício de 2003:

I - as prioridades e as metas da administração pública municipal;
II - a organização e a estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes para elaboração e alteração do Orçamento do Munic ípio;
IV - as disposições sobre alteração da legislação tributária;
V - outras disposições.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E DAS M ETAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2003, em
consonância com o Plano Diretor do Munic ípio de Belo Horizonte e com os objetivos, diretrizes e
metas definidas pelo Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 2002-
2005, são as especif icadas no Anexo I desta Lei e terão precedência na alocação de recurso na
Lei Orçamentária Anual - LOA - para 2003 e em sua execução, não se constituindo, entretanto,
limite à programação das despesas, observando-se as seguintes diretrizes gerais:
I - (VETADO)
II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - (VETA DO)
V - (VETADO)
VI - reestruturação da gestão do transporte coletivo, por meio de medida organizacional, visando
racionalizar e democratizar a utilização do espaço urbano;
VII - manutenção preventiva e recuperação das vias urbanas, mediante a implementação de
políticas de regulação urbana e ambiental no Munic ípio;

VIII - integração de política social, implantando a intersetorialidade, a descentralização e um
sistema de comunicação em rede dos serviços públicos municipais da área social, mediante
programas como o BH - Cidadania, voltado para a inclusão social de família residente em área
socialmente crítica, o Programa Saúde da Família/BH V IDA, os programas e as ações
desenvolvidos pela rede de entidades sociais conveniadas, bem como o desenvolvimento do
Cadastro Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH -, para sistematizar informações
da área social, a f im de subsidiar a tomada de decisão, redefinir programas e serviços
comprometidos com o efetivo atendimento de demanda social da população e consolidação da
política de segurança alimentar, garantindo a oferta integral de necessidade nutricional básica de
criança, adolescente, idoso e portador de deficiência atendidos por entidade social conveniada;
IX - (V ETA DO)
X - modernização e ampliação de sistema informacional e estatístico, visando ao aperfeiçoamento
da polít ica de comunicação social da PBH;
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XI - simplif icação e racionalização de f luxo e procedimento de trabalho vinculado ao serviço e à
informação oferecidos pela PBH, para disponibilizar um serviço integrado de administração
financeira a cidadão, em conformidade com a Lei nº 8.323/02, dando continuidade ao processo de
implantação da reforma administrativa;
XII - ampliação e incentivo da participação popular, com a efetiva ação dos conselhos municipais
e conselhos consultivos regionais de participação popular;
XIII - implementação dos planos de carreira, da política salarial, da gestão previdenciária
municipal, capacitação e requalif icação do servidor público municipal, considerando a capacidade
técnica e profissional de cada servidor;
XlV - fomento à leitura e ao empreendedorismo;
XV - incentivo à Responsabilidade Social Empresarial;
XVI - democratização de informação relativa à gestão orçamentária e ao gasto público;
XVII - reestruturação da política cultural por meio de medida de cunho organizacional, visando
garantir a democratização e a descentralização cultural no Município;
XVIII - melhoria urbana em vila e favela;
XIX - modernização e ampliação de teatro, museu e centros culturais municipais;
XX - implementação de polít ica voltada para a recuperação ambiental e paisagística do
hipercentro de Belo Horizonte;
XXI - implantação de um programa visando ao atendimento a família carente para traslado do
corpo, sepultamento e velório;
XXII - ampliação de programa voltado para incentivar e incrementar a economia solidária e a
geração de postos de trabalho, mediante o fortalecimento e readequação do Banco Popular de
Belo Horizonte e de programas como o Bolsa- Trabalho;

XXIII - criação de um centro de facilitação de negócios de biotecnologia, formação de centro de
tecnologia e do pólo de biotecnologia, por meio da implantação de polít ica de incentivo e parceria,
consolidando Belo Horizonte como centro irradiador de tecnologia e biotecnologia;
XXIV - continuidade da implantação de parques, visando à ampliação das áreas verdes do
Município, criação de plano de gestão e manejo para parque existente e criação de um plano
diretor de arborização de via pública;
XXV - desenvolvimento e implantação de sistema de avaliação da qualidade ambiental, por meio
de sistema de monitoramento da qualidade do ar, da poluição sonora, da qualidade dos recursos
hídricos, das áreas com cobertura vegetal e das áreas de risco e degradadas;
XXVI - ampliação da polít ica municipal de segurança alimentar, com extensão dos programas a
todas as regiões do Município e implantação de novas unidades de restaurante popular e reforma
e ampliação do restaurante existente.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2003 - PLOA - será constituído de:
I - orçamento f iscal, compreendendo:
a) orçamento da administração direta;
b) orçamento de autarquia e fundação;
c) cobertura de déficit operacional de empresa controlada;
d) plano de aplicação de fundos municipais;

II - orçamento da seguridade social, compreendendo gasto com saúde, previdência e assistência
social, pelas administrações direta e indireta;
III - orçamento de investimento de empresa, contendo a programação de investimentos de cada
sociedade de economia mista, de obra de manutenção e de equipamento e material permanente
da administração municipal;
IV - cumprimento de objetivo e meta, nos termos do art. 128 da LOMBH;
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V - tabela explicativa, mensagem circunstanciada e quadro orçamentário determinados pela Lei
Federal nº 4.320/64, e pela Lei Complementar nº 101/00, além de outro demonstrativo de
alocação de recurso público.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAM ENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS
ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 4º - Os valores de receita e despesa serão expressos, no PLOA, em preços vigentes em 1º de
julho de 2002.

§ 1º - O valor do PLOA será atualizado, após a sanção da LOA, pela variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E -, verif icada no período de julho a dezembro de 2002.
§ 2º - O valor atualizado, na forma do disposto no § 1º deste artigo, poderá ser corrigido durante a
execução orçamentária, por critério estabelecido na LOA.

Art. 5º - Fica proibida a f ixação de despesa sem que esteja definida a fonte de recurso
correspondente.

Art. 6º - A diretriz de ação governamental deverá ser discriminada por programa de trabalho,
obedecidas as atribuições pertinentes a órgão e entidade municipal.

Art. 7º - A LOA consignará recurso necessário para atender a despesa decorrente da implantação
de planos de carreira do servidor e ampliação do quadro de servidores, em virtude de acréscimo
de serviço ou programa social municipal.

Art. 8º - O montante de recursos consignados no PLOA, para custeio e investimentos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte - CMBH - obedecerá ao disposto nos arts. 29 e 29-A da Constituição
da República Federativa do Brasil.

Art. 9º - O recurso para investimento, equipamento e material permanente de órgão da
administração direta será consignado na unidade orçamentária correspondente, considerada a
programação contida em sua proposta orçamentária parcial.

Art. 10 - Na programação de investimento em obra da administração direta e indireta, serão
observados os seguintes princípios:

I - prioridade de projeto já iniciado ou inconcluso em orçamento anterior sobre projeto novo;
II - proibição a programação de novo projeto que apresente:
a) discordância com o PPAG;
b) inviabilidade técnica, econômica e f inanceira;
c) implementação que decorra de anulação de dotação destinada a projeto iniciado, em execução
ou paralisado.

Art. 11 - A aplicação de recurso alocado na reserva de contingência, destinado a passivo
contingente e a outros riscos e eventos f iscais imprevistos de origem orçamentária, deverá
atender à reversão do desequilíbrio f iscal.

Seção II
Das Diretrizes Espec íf icas do Orçamento Participativo
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Art. 12 - O detalhamento de prioridades de investimentos de interesse local será feito pelo
Executivo, em conjunto com a população, mediante processo de consulta prévia em assembléia
regional, amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
Parágrafo único - O resultado da consulta popular de que trata o caput deverá ser apropriado e
registrado sob a denominação de Orçamento Participativo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 13 - O Executivo enviará à CMBH projeto de lei que disponha sobre matér ia tributária
pertinente, visando a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamento constitucional, lei
complementar e resolução federal, observando-se:
I - quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -, o objetivo de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade;
II - quanto ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos - ITBI -, a
adequação da legislação municipal a lei complementar federal ou a resolução do Senado Federal;
III - quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, a adequação da
legislação municipal a lei complementar federal e a mecanismo que vise à modernização e à
agilização de sua cobrança, arrecadação e f iscalização;
IV - quanto à taxa cobrada em razão de exercício do poder de polícia ou por utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público prestado ao contribuinte, a incidência ou não do tributo;
V - quanto à contribuição de melhoria, a f inalidade de tornar exeqüível a sua cobrança;
VI - a instituição de tributo ou modif icação de tributo instituído, em decorrência de revisão da
Constituição da República Federativa do Brasil;
VII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-
administrativos, visando a sua racionalização, simplif icação e agilização;
VIII - a aplicação de penalidade f iscal como instrumento inibitório de infração à legislação
tributária;
IX - o aperfeiçoamento dos sistemas de f iscalização, cobrança e arrecadação de tributos, visando
a modernização e eficiência na arrecadação equânime da carga tributária.

§ 1º - (VETADO)
§ 2º - A legislação tributária municipal será balizada no respeito à capacidade econômica do
contribuinte, possibilitando ao cidadão inadimplente mecanismo de saldar sua dívida da forma
menos onerosa possível.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - A LOA conterá dispositivos que autorizem o Executivo a:

I - proceder à abertura de crédito suplementar, nos termos dos arts. 42, 43, 45 e 46 da Lei Federal
nº 4.320/64;
II - contrair empréstimo por antecipação de receita, em limite previsto na legislação específ ica;
III - proceder à redistribuição de parcela de dotação de pessoal, quando considerada
indispensável à movimentação administrativa interna de pessoal;
IV - promover as medidas necessárias para ajustar dispêndio a efetivo comportamento da receita;
V - designar órgão central para movimentar dotação comum atribuída a diversas unidades
orçamentárias e unidades administrativas regionalizadas.

Art. 15 - Para f im de execução orçamentária, considera-se despesa irrelevante aquela que não
apresente caráter f inalístico no cumprimento de atribuição espec íf ica de cada órgão e entidade do
Município, no limite da dispensa de licitação.



Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte

Art. 16 - O Executivo poderá, mediante instrumento jur ídico específ ico, realizar transferências, nos
termos do art. 25 da Lei Complementar nº 101/00, observado o interesse do Município.

Art. 17 - A subvenção de recurso público para o setor público e privado, objetivando cobrir
necessidade de pessoa física ou déficit de pessoa jurídica, sem prejuízo do que dispõe o art. 26
da Lei Complementar nº 101/00, será precedida de análise do plano de aplicação das metas de
interesse social e a concessão priorizará setor da sociedade civil que não tenha atendimento
direto de serviço municipal.

Art. 18 - O critério e a forma de limitação de empenho de que trata a alínea "b" do inciso I do art.
4º da Lei Complementar nº 101/00 serão processados mediante os seguintes procedimentos
operacional-contábeis:

I - revisão física e f inanceira contratual, adequando-se aos limites definidos por órgãos
responsáveis pela política econômica e f inanceira do Município, formalizadas pelo respectivo
aditamento contratual;
II - contingenciamento do saldo da Nota de Empenho a liquidar, ajustando-se à revisão contratual
determinada no inciso I.

Art. 19 - O critério para limitação dos valores f inanceiros da CMBH, de que trata o § 3º do art. 9º
da Lei Complementar nº 101/00, levará em consideração as medidas contingenciadoras do
Executivo constantes nesta Lei.

Art. 20 - A limitação de empenho de que trata o § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00,
obedecerá à seguinte hierarquização:

I - obra estruturante;
II - serviço terceirizado e encargo administrativo;
III - investimento do Orçamento Participativo;
IV - obra de manutenção que objetive a recuperação de dano ocorrido no equipamento existente;
V - despesa com pessoal e encargo patronal.

Art. 21 - O controle de custo por programa de trabalho levará em consideração a economicidade e
a efetividade social mensurada por metas físicas e f inanceiras, mediante a execução física dos
instrumentos jurídicos f irmados.

Art. 22 - A avaliação de resultado de programa municipal definido na LOA será realizada
periodicamente, por meio de comparativo entre previsão e execução orçamentária das metas
físicas.

Art. 23 - Não poderá ser apresentada ao PLOA emenda que vise a:

I - aumentar valor de dotação orçamentária com recurso proveniente de:
a) recurso vinculado;
b) recurso próprio de entidade da administração indireta;
c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recurso transferido ao Município;
d) recurso destinado a serviço da dívida, despesa com pessoal e encargo social;
e) recurso consignado em unidade orçamentár ia de empresa municipal a título de cobertura de
déficit operacional;

II - determinar recurso insuficiente para conclusão de etapa de obra ou cumpr imento de parcela de
contrato de entrega de bem ou serviço.

Art. 24 - Integram esta Lei o Anexo I - Das Metas Fiscais - e o Anexo II - Dos Riscos Fiscais -, em
cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 101/00.
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Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2002

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício

(Originária do Projeto de Lei nº 906/02, de autoria do Executivo)
SUMÁ RIO DOS A NEXOS

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS

1.1 - Avaliação do Cumpr imento das Metas Fiscais Relativas ao Ano Anterior;
1.2 - Demonstrativo das Metas Anuais;
1.3 - Evolução do Patrimônio Líquido do Município - Per íodo 1999-2001;
1.4 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime de Previdência Social;
1.5 - Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita;
1.6 - Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado;
1.7 - Pr ioridades e Metas para 2003 (quadros anexos).

ANEXO II - DOS RISCOS FISCAIS

2.1 - Avaliação dos Passivos Contingentes.

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1.1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR
(inciso I do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001, em seu Anexo de Metas Anuais, projetou, para
2000, meta f iscal superavitária da ordem de R$10,85 milhões (dez vírgula oitocentos e cinqüenta
milhões de reais), o correspondente a 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento) da receita
fiscal. O resultado primário alcançado foi um valor nominal de aproximadamente R$31,58 milhões
(trinta e um vírgula cinqüenta e oito milhões de reais), de acordo com as informações extraídas da
prestação de contas do Munic ípio relativa a 2001.
Não se pode fazer a comparação entre os resultados previstos e aqueles efetivamente realizados,
devido a utilização de uma metodologia diferente quando da elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentár ias de 2000. O

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG - regulamentou esta matéria em
dezembro de 2000, quando a LDO e a LOA para 2001 já estavam aprovadas. Desde 2001, a
metodologia utilizada é a definida pelo TCE/MG, tornando-se, dessa forma, possível a formulação
de comparativos consistentes.
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ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

I.2 - DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS
(inciso II do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

Valores em R$ 1.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Receitas Correntes 1.484.212 1.664.799 1.886.189 2.077.825 2.288.932 2.521.488
Receitas de Capital 4.958 939 29.637 79.713 132.242 108.014
Subtotal 1.489.171 1.665.738 1.915.825 2.157.538 2.421.175 2.629.501
(-) Deduções

Receita de Operações de
Crédito

3.970 645 15.247 65.802 101.920 81.881

Receita de Privatizações
Rendimentos de Aplicações
Financeiras

10.186 10.719 14.002 15.425 16.992 18.718

Retorno de Operações de
Crédito
Transferências
Intragovernamentais

Subtotal 14.156 11.364 29.249 81.227 118.912 100.600
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS.. 1.475.015 1.654.374 1.886.577 2.076.311 2.302.263 2.528.902
DESPESAS FISCAIS
Despesas Correntes 1.300.955 1.474.056 1.742.722 1.900.961 2.073.569 2.261.849
(-) Juros e Encargos da Dívida 36.566 39.634 42.287 36.909 41.725 38.736
Subtotal 1.264.389 1.434.422 1.700.435 1.864.052 2.031.844 2.223.112
Despesas de Capital 215.770 227.638 169.979 183.577 229.117 219.254
(-) Deduções

Amortização de Dívida 47.308 39.262 38.013 30.808 44.445 50.252
Concessão de Empréstimos
Aquisição Título Capital já
integralizado
Transferências
Intragovernamentais

Subtotal 168.461 188.376 131.965 152.769 184.673 169.002
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 1.432.850 1.622.798 1.832.400 2.016.821 2.216.516 2.392.114
RESULTADO PRIMÁRIO 42.165 31.576 54.177 59.491 85.746 136.788

RESULTADO NOMINAL
ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I – DÍVIDA CONSOLIDADA 511.314 497.246 511.218 584.645 685.337 767.772
(-) Disponibilidade de Caixa 9.298 7.191 7.000 7.560 8.165 8.818
(-) Aplicações Financeiras 9.930 27.774 9.000 9.720 10.498 11.337
(-) Demais Ativos Financeiros 4.800 1.388 1.500 1.620 1.750 1.890

II - DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA

487.285 460.893 493.718 565.745 664.925 745.727

III – RECEITAS DE
PRIVATIZAÇÕES
IV – DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 487.285 460.893 493.718 565.745 664.925 745.727
RESULTADO NOMINAL -26.392 32.825 72.027 99.180 80.803
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O cálculo dos resultados nominal e primário servirá para apuração das metas f iscais integrantes
das diretrizes orçamentárias conforme disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar nº
101/00. A metodologia de cálculo utilizada foi definida pelo TCE/MG na Instrução Normativa de 13
de dezembro de 2000, por conter todas as informações exigidas pela Lei Complementar nº
101/00, sobre a gestão orçamentária e patrimonial da PBH, além de retratar, com precisão, a
capacidade e a situação f iscal do Munic ípio.
O demonstrativo do resultado pr imário, nos exercícios de 2000 e 2001, apresenta evolução
consistente das receitas f iscais, com percentual de acréscimo de 12,16% (doze vírgula dezesseis
por cento), o que contribuiu para a apuração do resultado primário positivo. O resultado primário,
em 2000, foi de 2,86% (dois v írgula oitenta e seis por cento) da receita f iscal do exercício, e, em
2001, foi de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) da receita f iscal de 2001.
Este resultado foi devido, principalmente, em relação à Receita, à recuperação da atividade
econômica do Munic ípio no exercício de 2001, além do esforço da máquina tributária da PBH, que
incrementou a arrecadação própria. Quanto à despesa, que, em 2001, obteve um acréscimo de
13,26% (treze vírgula vinte e seis por cento) em relação a 2000, o resultado foi devido ao
crescimento nominal dos gastos públicos e ao esforço da Administração Municipal em atender à
crescente demanda da população por serviços públicos, comprovando-se o retorno para a
sociedade dos recursos f iscais recebidos pela PBH.
No que diz respeito ao Resultado Nominal, a Dívida Fiscal Líquida apresentou um decréscimo de
5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento), no exercício de 2001 em relação a 2000, tendo
em vista a falta de linhas de crédito para captação de novos recursos f iscais.
A projeção de resultado primário, para o atual exercício, foi obtida mediante uma nova estimativa
da receita f ixada, baseada na arrecadação efetivada até abril deste ano, comparando-se com o
valor arrecadado no mesmo per íodo do ano anter ior e projetando-se este percentual de
crescimento para todo o exercício. Foram consideradas, nesse cálculo, algumas sazonalidades de
itens da receita, tendo em vista a evolução desses itens, ao longo dos anos anteriores, bem como
a alteração na contabilização da receita do fundo previdenciário. No tocante à Despesa, foi feita
uma projeção, também baseada na execução orçamentária, até o mês de abr il, projetando-se os
gastos com folha de pessoal, custeio e dívida para o exercício e fazendo-se uma nova estimativa
dos investimentos, com base nos efetivos ingressos de recursos vinculados até o f inal de 2002.
Nesse cálculo, foram indexados os gastos com ensino e saúde - excluída a gestão plena - ao
crescimento da receita de impostos mais transferências constitucionais.
Esta nova projeção para as receitas e despesas para 2002 aponta para um acréscimo de 14,04%
(quatorze vírgula zero quatro por cento) nas receitas f iscais, em relação a 2001, e também para
um acréscimo de 12,92% (doze vírgula noventa e dois por cento) na despesa f iscal, em relação ao
mesmo per íodo. O resultado primário apresenta um percentual de 2,87% (dois vírgula oitenta e
sete por cento), em relação à receita f iscal, representando um acréscimo de 71,6% (setenta e um
vírgula seis por cento), em relação a 2001.
A previsão do resultado nominal, para 2002, não difere do resultado referente apurado em 2000 e
2001, ou seja, a dívida f iscal líquida apresentou um pequeno acréscimo, devido, principalmente,
ao pequeno ingresso de recursos decorrentes de operação de crédito nos últimos exercícios.
Para as projeções para o triênio 2003-2005, foi levada em consideração uma projeção do Produto
Interno Bruto - PIB - do Munic ípio de 2% (dois por cento) ao ano, acrescido de uma taxa de
inflação de 8% (oito por cento) ao ano.
Conforme apresentado no demonstrativo dos resultados primário e nominal, projetam-se metas
fiscais positivas, em relação à receita f iscal, de 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento),
3,72% (três vírgula setenta e dois por cento) e 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento),
para os exercícios de 2003, 2004 e 2005, respectivamente, necessárias para pagar o serviço da
dívida existente e reduzir a dívida f iscal líquida.
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ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1.3 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PERÍODO
1999-2001

(inciso III do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)
Valores em R$1,00

DISCRIMINAÇÃO 1999 2000 2001
I – VARIAÇÕES ATIVAS - PBH 1.697.010.813 2.365.124.182 2.324.117.780
I.1 – RESULTANTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

1.342.873.673 1.516.228.652 1.715.542.485

1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.319.262.840 1.489.170.506 1.665.738.249
     RECEITAS CORRENTES 1.312.083.985 1.484.212.023 1.664.798.959
            Receita Tributária 466.888.403 509.596.052 546.779.309
            Receita de Contribuições 56.801.986
            Receita Patrimonial 6.977.370 12.794.515 11.959.270
            Receita de Serviços 47.724.488 39.856.853 15.731.969
            Transferências Correntes 736.086.159 838.314.785 936.259.460
            Outras Receitas Correntes 54.407.565 83.649.818 97.266.964
    RECEITAS DE CAPITAL 7.178.855 4.958.483 939.290
            Operações de Crédito 4.380.960 3.969.765 645.000
            Alienação de Bens 138.392 355.474 54.070
            Transferências de Capital 2.659.503 633.245 240.220
2 – MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 23.610.833 27.058.146 49.804.236
I.2 – INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

354.137.141 848.895.530 608.575.295

II – VARIAÇÕES ATIVAS - CÂMARA 1.824.134 338.830 380.557
III – TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 1.698.834.947 2.365.463.012 2.324.498.337
I – VARIAÇÕES PASSIVAS - PBH 1.695.430.122 1.869.137.929 1.942.495.464
I.1 – RESULTANTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

1.369.055.739 1.540.120.517 1.706.431.921

1 – DESPESA ORÇAMENTÁ RIA 1.323.922.570 1.468.694.630 1.651.101.576
    DESPESAS CORRENTES 1.094.150.529 1.253.018.110 1.423.918.058
            Despesas de Custeio 404.234.828 439.114.398 508.353.680
            Transferências Correntes 689.915.701 813.903.712 915.564.379
    DESPESAS DE CA PITAL 229.772.041 215.676.520 227.183.518
            Investimentos 19.248.005 16.941.354 15.624.352
            Inversões Financeiras 5.613.299 3.652.837 8.742.300
            Transferências de Capital 204.910.736 195.082.329 202.816.867
2 – MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 45.133.169 71.425.887 55.330.345
I.2 – INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

326.374.383 329.017.412 236.063.543

II – VARIAÇÕES PASSIVAS - CÂMARA 40.591.909 48.166.726 50.787.540

RESULTADO PATRIMONIAL DO
EXERCÍCIO

-37.187.084 448.158.357 331.215.332

III – TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 1.736.022.031 2.365.463.012 2.324.498.337
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ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1.4 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME DE PREV IDÊNCIA
SOCIAL
(alínea "a" do inciso IV do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - do Município encontra-se em processo de
adequação à legislação federal.
Dentre as providências necessárias à regularização do RPPS do Munic ípio frente à recente ordem
previdenciária constitucional, torna-se imprescindível o cumprimento da Lei Federal nº 9.717, de
27 de novembro de 1998, que prevê, quanto ao RPPS, a realização de avaliações atuariais
periódicas, o acesso pleno dos segurados às informações relativas a sua gestão, a participação
de representantes dos servidores em suas instâncias de decisão, entre outros.
Foram tomadas várias medidas de caráter normativo, contábil, f inanceiro e organizacional para
garantir o equilíbrio f inanceiro e atuarial do sistema previdenciário. Inicialmente, centraram-se
esforços na busca de informações sobre os quantitativos físicos e f inanceiros da folha de pessoal
ativo e inativo da PBH, visando ao diagnóstico e ao cálculo dos encargos e fontes de recursos da
previdência municipal.
Diante do quadro apresentado e em face das limitações prescritas pela legislação federal, o
Município alterou a sistemática da sua gestão previdenciár ia por meio das seguintes leis:

a) Lei nº 7.918, de 17 de dezembro de 1999, que:

� majora a contribuição patronal para 23% (vinte e três por cento) a partir de 1º de janeiro de
1999;

� f ixa em 6% (seis por cento) o percentual das contribuições dos associados da Beneficência da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - BEPREM - e de seus beneficiários a partir de 1º de
janeiro de 1999;

� incumbe ao Tesouro Municipal o pagamento de pensão e aposentadoria, instituindo, para
tanto, ente contábil processador de recursos e despesa previdenciária, e encarrega à
BEPREM a confecção e a expedição de contracheque, para aproveitamento da estrutura
computacional instalada;

� apresenta o rol de pensionistas;
� institui comissão para tratar do RPPS do Munic ípio e de plano de previdência complementar

de servidor da administração indireta, com previsão para término de seus trabalhos em um
ano.

Durante o ano de 2000, outras medidas regulamentadas pelas leis nº 7.968/00 e nº 8.139/00
impactaram a gestão previdenciária.

b) Lei nº 7.968, de 31 de março de 2000, que:

� cria o Fundo Previdenciário dos servidores públicos ativos e inativos e pensionistas vinculados
à administração direta, à BEPREM e à Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, em
substituição ao ente contábil anteriormente instituído;

� majora parceladamente, de 1º de julho a 1º de outubro de 2000, a contribuição previdenciár ia
de servidor para 11% (onze por cento);

� f ixa contribuição patronal para a administração direta, a BEPREM e a Fundação Zoobotânica
em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de maio de 2000, e em 23% (vinte e três por cento), a
partir de 1º de maio de 2001, sobre a remuneração de seus respectivos servidores;
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� estabelece que o déficit do sistema previdenciário municipal seja suportado pelo Tesouro
Municipal e que o superávit seja escriturado no próprio Fundo Previdenciário para posterior
capitalização;

c) Lei nº 8.139, de 27 de dezembro de 2000, que;

� equipara a contribuição previdenciária patronal do Legislativo e as contribuições de seus
servidores ativos e inativos às do Executivo e determina o recolhimento ao Fundo
Previdenciár io Municipal;

� estabelece que as aposentadorias concedidas aos servidores do Legislativo até a data de
publicação dessa Lei continuarão sendo suportadas pelos recursos orçamentários desse
Poder e as aposentadorias posteriores serão pagas pelo Fundo Previdenciário Municipal;

� limita o valor dos benefícios previdenciários à remuneração máxima recebida pelo servidor do
Executivo;

d) Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001, que:

� altera disposições legais com o objetivo de harmonizar as normas do RPPS com as normas
relativas a benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, limite imposto pela
legislação federal;

� restringe o rol de pensionistas, previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 7.918/99.

Por força das medidas adotadas, especialmente em função das alíquotas de contribuição
previdenciária estabelecidas, o RPPS do Munic ípio encontra-se equilibrado, tendo sido, inclusive,
superavitário no exercício de 2001.
Ainda, como fruto do encaminhamento dado ao RPPS, o Município obteve, no prazo inicialmente
fixado, o Certif icado de Regular idade Previdenciária - CRP -, emitido pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social - MPAS -, que atesta a regularidade do RPPS face a requisitos
previstos pela Lei Federal nº 9.717/98, sem o qual o Munic ípio estaria, entre outras penalidades,
impedido de receber transferência voluntária de recurso pela União ou celebrar acordo, convênio,
contrato, entre outros, com órgão ou entidades das administrações direta e indireta da União. (Art.
7º, Lei Federal nº 9.717/98).
Não obstante as providências tomadas, restam ainda outras a serem efetivadas para a plena
adequação do RPPS do Município aos ditames federais e para busca de sua viabilidade, quais
sejam:

a) adequar plenamente a legislação previdenciária municipal às regras federais;
b) elaborar cálculo atuarial e manter acompanhamento atuarial;
c) implementar a compensação previdenciária prevista pela Lei Federal nº 9.796, de 5 de maio de
1999;
d) implantar sistema informatizado de registro contábil, individualizando as contribuições
previdenciárias e propiciando a expedição de extrato anual a servidor;
e) diligenciar para obter a capitalização de recurso f inanceiro;
f) garantir a transparência do RPPS do Munic ípio;
g) implantar sistema informatizado, objetivando adequação à exigência de controle e desempenho
compatível com o gerenciamento necessário.

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1.5 - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA DE RECEITA
(inciso V do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)
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Estima-se que a renúncia de receita atinja o montante de R$43 milhões (quarenta e três milhões
de reais) anuais, compreendidas, neste total, as remissões concedidas com fundamento na Lei nº
5.763, de 24 de julho de 1990, as isenções, notadamente as previstas pela Lei nº 5.839, de 28 de
dezembro de 1990, os descontos em virtude de pagamento antecipado de IPTU, autorizado pelo
art. 11 da Lei nº 5.839/90, e os incentivos à cultura.
As remissões, avaliadas em cerca de R$8 milhões (oito milhões de reais), beneficiarão cerca de
sete mil contribuintes de baixa renda.
As isenções respondem pelo valor de aproximadamente R$8 milhões (oito milhões de reais)
anuais de renúncia f iscal. A maior parte desse montante é relativa ao IPTU (art. 10 da Lei nº
5.839/90), cujo benefício é incidente sobre moradia de baixo valor venal, e abrange cerca de
sessenta e um mil contribuintes por imóvel. Completa o valor a exoneração de recolhimento de
ISSQN, concedida a algumas categorias profissionais (art. 1º da Lei nº 5.839/90), estimadas em
cerca de R$1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais).
Os descontos concedidos pela antecipação do pagamento total ou de parcela de IPTU são de
cerca de R$21 milhões (vinte e um milhões de reais).
Os incentivos à cultura poderão chegar a R$6 milhões (seis milhões de reais), o equivalente a 3%
(três por cento) da receita de ISSQN.

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1. 6 - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA MA RGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGA TÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(inciso V do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

O art. 17 da Lei Complementar nº 101/00 prevê estimativa de margem de expansão e considera
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que f ixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um per íodo
superior a dois exercícios. Seguindo interpretação do governo federal, entende-se que a
efetivação dessa despesa necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa, em que aumento permanente de receita é aquele
proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição. Considera-se base de cálculo a grandeza econômica ou numér ica sobre a
qual se aplica uma alíquota para que se obtenha o montante tributário a ser arrecadado. Nesse
sentido, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes da ampliação
da base de cálculo da arrecadação tributária.
Com base no entendimento do aumento da arrecadação, para f im de apuração do acréscimo de
despesa obrigatória, estima-se, para 2003, uma margem de expansão de R$42 milhões (quarenta
e dois milhões de reais), fundamentada em uma previsão de receita f iscal de R$2,076 bilhões
(dois bilhões e setenta e seis milhões de reais) e expectativa de crescimento do PIB de 2% (dois
por cento).

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1.5 - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA DE RECEITA
(inciso V do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

Estima-se que a renúncia de receita atinja o montante de R$43 milhões (quarenta e três milhões
de reais) anuais, compreendidas, neste total, as remissões concedidas com fundamento na Lei nº
5.763, de 24 de julho de 1990, as isenções, notadamente as previstas pela Lei nº 5.839, de 28 de
dezembro de 1990, os descontos em virtude de pagamento antecipado de IPTU, autorizado pelo
art. 11 da Lei nº 5.839/90, e os incentivos à cultura.
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As remissões, avaliadas em cerca de R$8 milhões (oito milhões de reais), beneficiarão cerca de
sete mil contribuintes de baixa renda.
As isenções respondem pelo valor de aproximadamente R$8 milhões (oito milhões de reais)
anuais de renúncia f iscal. A maior parte desse montante é relativa ao IPTU (art. 10 da Lei nº
5.839/90), cujo benefício é incidente sobre moradia de baixo valor venal, e abrange cerca de
sessenta e um mil contribuintes por imóvel. Completa o valor a exoneração de recolhimento de
ISSQN, concedida a algumas categorias profissionais (art. 1º da Lei nº 5.839/90), estimadas em
cerca de R$1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais).
Os descontos concedidos pela antecipação do pagamento total ou de parcela de IPTU são de
cerca de R$21 milhões (vinte e um milhões de reais).
Os incentivos à cultura poderão chegar a R$6 milhões (seis milhões de reais), o equivalente a 3%
(três por cento) da receita de ISSQN.

ANEXO I - DAS M ETAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

1. 6 - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA MA RGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGA TÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(inciso V do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

O art. 17 da Lei Complementar nº 101/00 prevê estimativa de margem de expansão e considera
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que f ixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um per íodo
superior a dois exercícios. Seguindo interpretação do governo federal, entende-se que a
efetivação dessa despesa necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de despesa, em que aumento permanente de receita é aquele
proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição. Considera-se base de cálculo a grandeza econômica ou numér ica sobre a
qual se aplica uma alíquota para que se obtenha o montante tributário a ser arrecadado. Nesse
sentido, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes da ampliação
da base de cálculo da arrecadação tributária.
Com base no entendimento do aumento da arrecadação, para f im de apuração do acréscimo de
despesa obrigatória, estima-se, para 2003, uma margem de expansão de R$42 milhões (quarenta
e dois milhões de reais), fundamentada em uma previsão de receita f iscal de R$2,076 bilhões
(dois bilhões e setenta e seis milhões de reais) e expectativa de crescimento do PIB de 2% (dois
por cento).

LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS - 2003
ANEXO I  - DAS M ETAS FISCAIS

I.7 – METAS PA RA 2003

PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE
MEDIDA

META

PROGRAMA: 005    DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
Aderir às redes internacionais de integração entre cidades. Convênio 14
PROGRAMA: 008    PROCESSO PARTICIPATIVO POPULAR
Realizar seminários sobre a violência doméstica no município. Seminário 1
Incorporar as escolas públicas e a comunidade escolar na Rede de
Defesa Social.

Projeto 1

Publicar de periódico informativo sobre a participação popular na
Rede de Defesa Social, com periodicidade semestral.

Periódico 2

Realizar de campanha municipal de valorização da cultura da paz e
do fim da violência urbana.

Campanha 1
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Realizar de Encontros de Entidades da Rede de Defesa Social, com
cerca de 250 participantes.

Encontro 2

Realizar de Seminários e Encontros municipais entre escolas,
órgãos de segurança pública, ONGs, associações comunitárias que
desenvolvem ações no campo de prevenção da violência social.

Seminário 4

PROGRAMA: 010    SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS
Implantar de centro de documentação urbanística, mediante a
sistematização de produção, manutenção, reprodução
disponibilização de informações cartográficas relativas ao
planejamento urbano, a fiscalização e ao monitoramento do
desenvolvimento da cidade

imagem, mapa 105.330

Editar dois volumes do anuário estatístico de Belo Horizonte,
referente à 2002 e 2004.

Anuário Estatístico 2

Editar caderno de conjuntura e indicadores econômicos da PBH. Edição 1
Publicar quatro edições anuais de Periódico. Edição 4
Realizar de seminários sobre modernização. Seminário 1
PROGRAMA: 013    GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL
Promover, acompanhar e coordenar a cobrança de todos os débitos
municipais;

Processo 9.980

Realizar de Cobranças Gerais através de emissão de guias cobrança 1.000.000
Emitir e controlar certidões de Dívida Ativa (CDA) dos créditos
inscritos

certidão 90.000

Expedir certidões Negativas e Positivas de débito e comprovantes
de quitação

Certidão 230.000

Promover, Coordenar e Acompanhar o parcelamento de Créditos
Tributários e fiscais

Processo 90

Atender contribuintes de IPTU atendimento 146.400
Emitir 2ª via de IPTU emissão 25.000
Abrir e apurar processo de revisão de IPTU revisão 12.000
Fiscalizar imóveis para manutenção cadastral fiscalização 50.000
Fazer pesquisa de mercado para planta de valores pesquisa 3.000
Atender contribuintes de ITBI atendimento 74.700
Emitir guia de ITBI guia 50.000
Abrir e apurar processos de revisão de ITBI revisão 10.000
Fiscalizar cartórios para ITBI fiscalização 5.000
Apurar rec. operacional de empresas p/ não incidência de ITBI Processo 2.000
Processar inclusões, desativaçõese alterações no cadastro
imobiliário

Processo 115.000

Emitir certidões certidão 5.000
Fiscalizar contribuintes do ISS e promover lançamentos por
estimativa

fiscalização 39.000

Efetuar a revisão fiscal dos recolhimentos do ISS próprio e fonte
feitos pelo contribuinte, para homologação ou apuração de valores
devidos

revisão 3.300

Monitorar sistematicamente os recolhimentos do ISS para a
cobrança aos contribuintes com omissão ou inadiplência:

cobrança 18.600

Atender demandas dos contribuintes prestando informações em
processo s de pedidos de reconhecimento de imunidade tributária,
perdão de débito, baixa de pessoa jurídica, falência e regime
especial

informação 5.000

Orientar contribuintes e contadores sobre aspectos da legislação
tributária e prestar atendimentos concernentes a administração
tributária

atendimento 330.000
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Realizar cursos sobre o ISS para os responsáveis pelas
contratações e pagamentos dos setores públicos e privado e
implantar um programa de educação tributária

curso 404

Parcelar débitos dos contribuintes, via denúncia espontânea parcelamento 3.000
Emitir guias de recolhimento de tributos mobiliários guia 180.000
Emitir certidões de baixa certidão 5.000
Processar serviços, inclusões, alterações e desativações no
cadastro municipal de contribuintes de tributos mobiliários

cadastro 40.000

Instruir processo s tributários administrativos, fornecendo
informações em expedientes tributários

Processo 30.000

julgar processo s em primeiro grau relativos aos créditos tributários Processo 650
julgar processo s em último grau relativos aos créditos fiscais e
tributários

Processo 360

PROGRAMA: 016    PROTEÇÃO SOCIAL AO MUNÍCIPE
Prestar assistencia a flagelados , atingidos por calamidades,
doando cestas basicas

cesta basica 2.000

Assistir flagelados, atingidos por calamidade, doando colchões colchão 4.500
Assistir flagelados, atingidos por calamidades, doando cobertores cobertor 4.500
Implantar e reestruturar a infra-estrutura física das centrais de
atendimentos pessoal.

Central de
Atendimentos

9

Identificar, caracterizar e sistematizar os serviços e informações da
PBH.

Serviço /Informação 500

Desenvolver e implantar um novo Sistema de Atendimento e
Atenção ao Cidadão.

Aplicativo 1

Implantar Centrais de Atendimento Telefônico e Virtual. Central de
Atendimento

2

Implantar projeto TV Sala de Espera. Programa 6
PROGRAMA: 019    PROTEÇÃO ESPECIAL
- Atender adolescentes com medidas sócio educativas de liberdade
assistida através de entidades fi lantrópicas da rede municipal.

adolescente 1.560

- Garantir a frequência dos adolescentes sem condições financeiras
de cumprirem a medida

adolescente 390

- Realizar atendimento psicossocial aos adolescentes com medida
de privação de liberdade.

adolescente 36

- Realizar atendimento a crianças e adolescentes no serviço de
abordagem.

atendimento 4.320

- Promover a inclusão e integração de jovens em atividades sócio-
culturais e pedagógicas com a concessão de bolsas vinculadas à
presença na escola

Bolsa Jovem 3.750

- atender crianças através de conveniamento c/ entidades
municipalizadas

criança 24.786

- Atender crianças de zero a seis anos de idade em seus aspectos
físico, psicopedagógico, social e nutricional.

criança 14.432

- Fazer atendimento a crianças e adolescentes nas diversas
oficinas de arte e cultura promovidas pelo Miguilim

criança adolescente 2.160

- Abordar, identificar e estabelecer o primeiro contato com crianças
e adolescentes que se encontram nas ruas.

criança adolescente 1.080

- atender  crianças e adolescentes em situação de risco iminente de
morte

criança adolescente 24

- Atender crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade, em
seus aspectos físico, psicopedagógico e social, através de
conveniamento com entidades fi lantrópicas.

criança adolescente 64.128
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- atender crianças e adolescentes em regime de abrigo, através de
entidades não governamentais integrantes da rede municipal

criança adolescente 1.440

- Promover convênio com centro infanto-juvenis para a inserção das
crianças/adolescentes atendidos no PETI.

criança adolescente 400

- Realizar encaminhamento e acompanhamento familiar do público
atendido para promover o retorno ao convívio familiar e comunitário

criança adolescente 2.160

- Acompanhar, supervisionar e avaliar periodicamente as ações
pedagógicas e administrativas desenvolvidas pela rede de
execução direta e a rede de  atendimento conveniada.

entidade 257

 - Contribuir para a promoção das famílias de crianças\adolescentes
na comunidade.

família 6.000

- Assistir a famílias de crianças e adolescentes. família 120
- Conceder benefícios de renda mínima (R$ 150,00) à famílias
atendidas

família 76

- Conceder benefícios de um salário mínimo à famílias  acolhedoras
e/ou de origem

família 270

- Distribuir cestas básicas para famílias. família 250
- Executar ações de apoio, promoção e orientação sócio-familiar. família 360
- Garantir a convivência familiar a crianças em situação de risco
social e/ou pessoal.

família 270

- Implementar o Kit Criança em Programas que atendam família
com crianças pequenas

família 1.374

Atender crianças/adolescentes e famílias em situação de violência
doméstica e exploração sexual.

família 1.590

Garantir a convivência familiar de crianças em situação de risco
social e/ou pessoal

família 135

- Atender famílias de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em
situação de exploração do trabalho infantil.

criança adolescente 5.190

- Atender crianças/adolescentes e famílias em situação de violência
doméstica e exploração sexual.

família

- Contribuir para promoção de família de crianças e adolescentes
em suas comunidades.

família 1.200

- Promover oficinas culturais nos CAC's para crianças e
adolescentes de 06 a 18 anos de idade

oficina 21

- Promover atividades lúdico-pedagógicas em espaços públicos
com crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas.

oficina 1.125

- Atender pessoas através de conveniamento com entidades que
oferecem serviços de saúde e apoio psicossocial, em especial, a
pessoa portadora de HIV, hemofilia e drogaditos

pessoa 1.800

- Promover a criação de banco de dados com as informações
produzidas no interior do programa a fim de proporcionar suporte
técnico, estatístico e referencial metodológico quanto as ações
pedagógicas e gerenciais de toda a rede de atendimento

sistema 1

PROGRAMA: 020    PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL
- Acolher deficientes através de famílias acolhedoras, garantido-
lhes cuidados necessários, alimentação e proteção social integral

pessoa 135

- atender a população feminina na República Maria Maria mulher /pessoa 60
 atender as famílias  e adultos com problemas de subsistência
através de orientação e encaminhamentos e repasse s de benefícios

família/pessoa 190

-atender casos de urgência e emergência da população de Rua pessoa 300
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- atender e acolher famílias em situação de risco pessoal e social
através de conveniamento com entidades não governamentais

família 75

- Atender famílias de desabrigados. pessoa /famílias 1.200
- atender idosos nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde,
geração de rendas, direito e suporte através de conveniamento

pessoa /entidade 6.695

- atender pessoas através de parcerias com entidades conveniadas pessoa 2.400
- Atender pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social
através de conveniamento com o Abrigo São Paulo.

atendimento /família 700

- atender pessoas no Albergue Noturno Municipal pessoa 252
- atender pessoas portadoras de deficiência através de convênios
com entidades parceiras.

pessoa 1.500

- atender, orientar e encaminhar idosos pessoa
- encaminhar pessoas com deficiência para cursos de qualificação
profissional ao mercado de trabalho e orientação social

pessoa 500

- implantar o projeto Ecofios junto aos desabrigados tendo em  vista
a geração de renda

pessoa 150

- implementar novos projetos de alfabetização de idosos pessoa 2.200
- Orientar, acompanhar e encamilhar famílas. família 2.150
- Promover oficinas p/ população infanto-juvenil abrigada de  0 a 14
anos.

oficina 100

- Promover, organizar e distribuir cestas básicas para a população
carente atendida nos plantões sociais das Secretarias Regionais de
Serviço Social.

família 750

- realizar abordagem, encaminhamento e acompanhamento social a
famílias, grupos e pessoas sozinhas.

família/grupo /pessoa 800

- Realizar atendimento a população de Rua no Centro de
Referência

pessoa 150

- Realizar campanha BH Solidária para desabrigados de chuvas
através do acolhimento das pessoas e recolhimento de doações.

campanha 1

Projeto Muriki Atendimento 750
-Acolher gestantes através de famílias acolhedoras, garantindo-lhes
cuidados necessários, alimentação e proteção social integral

pessoa 75

-Acolher idosos através de famílias acolhedoras, garantindo-lhes
cuidados necessários, alimentação e proteção social integral

pessoa 75

Acompanhar os adolescentes sob medida sócio-educativa pessoa 720
Acompanhar crianças vítimas de violência doméstica, sexual e com
trajetória de rua

família 100

Acompanhar, supervisionar e orientar os grupos de convivência de
terceira idade e asilos

visit 400

Assistir à população em seus mais diversos segmentos: Portadores
de Deficiência,. Idoso,. População de Rua, Famílias desabrigadas e
em situação de risco

pessoa 65.000

Atender as crianças e adolescentes e aconselhar pais e/ou
responsáveis; encaminhar quando necessário os casos ao
Ministério Público e autoridade judiciária.

acompanhamento 150

Atender a comunidade com encaminhamento a assi stência social
conforme demanda.

atendimento 2.000

Atender ao morador de rua visando restabelecer sua capacidade de
trabalhos e organizar-se enquanto pessoa

abordagem 1.052

Fornecer crachás de identificação a guardadores de carros, com o
objetivo de credenciá-los

crachá 300

Realizar Fórum da Terceira Idade Fórum 13
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Promover a geração de renda através de cooperativismo apoio 3
Realizar o PROJETO JOVEM  JARDINEIRO projeto 1
Identificar lavadores de carros, com o objetivo de credenciá-los crachá 300
Promover a integração social através de atividades de lazer, cultura
e sociais, capacitando profissionais de creche para promover
oficinas e atividades psicopedagógicas.

oficina 36

Realizar o atendimento dos casos de desrespeito e violação dos
direitos da criança e do adolescente

atendimento 2.000

Realizar encontros com lavadores e guardadores de carros, para
possibil itar melhor entrosamento entre os mesmos e discussão dos
assuntos referentes à atividade

encontro 1

Realizar seminário com lavadores e guardadores de carros,  para
possibil itar melhor entrosamento entre os mesmos e discussão dos
assuntos referentes à atividade

seminário 1

Uniformizar lavadores e guardadores de carros atuantes em vias
públicas, de acordo com a legislação.

uniforme 900

PROGRAMA: 021    ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Realizar ação Integrada do CAC Providência. Ação Integrada 2
Apoiar a realização de  ginástica terapêutica no parque. encontro 144
Realizar CAC Canta e Dança Cultura Hip-Hop. Evento Cultural 1
Realizar o Ciclo Norte de Palestra e Debate: cidadania em Questão Ciclo de Debate 1
Realizar Cine CAC Providência. Unidade 250
Realizar Curso de Formação em Associativismo e Cooperativismo. Curso 1
Realizar encontro com população de rua encontro 2
Realizar exposições de trabalhos manuais e artesanais. Exposição 4
Realizar Feira de Cultura do CAC Providência. Feira de Cultura 1
Realizar Festa Junina do CAC Providência. Festa Junina 1
Realizar forum da terceira idade reunião 21
Realizar Fóruns Mensais da Criança e do Adolecente. Encontro 9
Implantar de hortas comunitárias horta 4
Implantar e implementar e feiras feira 4
Realizar Olimpíadas do CAC Providência. Olimpíadas 1
Implantar Plantão Social e Área Social de Risco. Plantão Social 12
Implantar Programa BH Cidadania família 500
Implantar Programa de Família atendimento 380
Implantar Projeto Jovem Jardineiro curso 4
Realizar Projeto mulher - AIDS, DST's e Sexualidade. Projeto 1
Realizar Projeto Muriki Atendimento 750
Realizar fórum da terceira idade e dos Portadores de Deficiência encontro 150
Promover Ação Integrada evento 7
Realizar plantão social atendimento 40
Realizar do Fórum da Terceira Idade. Fórum 12
Realizar obras de construção, ampliação e reforma de unidades de
assistência social.

Projeto 2

Realizar oficinas/curso s curso 8
Realizar Sarau Cultural do CAC Providência. Sarau Cultural 12
Realizar Semana da Consciência Negra. Evento 1
Realizar Semana da Criança e Adolescente. Evento 1
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PROGRAMA: 022    INCLUSÃO PRODUTIVA
Oferecer cursos de formação profissional a pessoas através do
Centro Gráfico Mariano de Abreu

pessoa 4.490

Oferecer cursos de formação profissional a pessoas através das
Oficina Pública Profissionalizante

pessoa 240

Oferecer cursos de formação profissional a pessoas através do
Centro de Qualificação Profissional - Qualificarte

pessoa 1.500

- Oferecer cursos de formação profissional a pessoas através de
convênios com entidades filantrópicas parceiras.da rede municipal

pessoa 2.640

-Realizar supervisão integrada aos cursos oferecidos, inclusive para
aqueles realizados através da rede de entidades fi lantrópicas
conveniadas

pessoa 115

- Promover a inserção de pessoas carentes usuários da Assi stência
Social em oficinas de geração de renda com acompanhamento
social.

pessoa 600

Promover a intermediação, o encaminhamento e o
acompanhamento de pessoas carentes usuárias da Assistência
Social ao mercado de trabalhocuja inserção é protegida por
legislação específica

pessoa 72

Capacitar e organizar grupos de geração de trabalho e renda,
através de convênios com entidades filantrópicas da rede municipal

pessoa 3.600

- Realizar supervisão integrada e capacitar trabalhadores da rede
de entidades filantrópicas conveniadas.

pessoa 75

- Encaminhar pessoas ao mercado de trabalho localizado em
empresas públicas e privadas.

pessoa 600

Promover a intermediação ou encaminhamento e o
acompanhamento de pessoas carentes ao mercado de trabalho
cuja inserção é protegida por Legislação específica

pessoa 2.500

Oferecer cursos de formação profissional a população carente pessoa 4.200
- Capacitar pessoas para o trabalho através de conveniamento com
entidades filantrópicas parceiras.

pessoa 750

PROGRAMA: 023    CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
- Atender pessoas através da prestação de serviços e benefícios
como fornecimento de fotografias para documentos, passe s,
passagens ferroviárias e rodoviárias, auxílio trigêmeos e outros.

atendimento 60.000

Realizar acompanhamento e visita domicil iar do programa terceira
idade.

visita 240

Realizar acompanhamentos individuais do programa população de
rua.

pessoa 264

Realizar atendimento individuais aos adolescentes do programa
liberdade assi stida.

pessoa 2.400

Realizar atendimentos aos participantes do programa de família. pessoa 480
Realizar atendimentos do Plantão Social. pessoa 12.000
Realizar atendimentos individuais aos Pais ou responsáveis que
participam do programa liberdade assistida.

pessoa 600

Promover cursos e oficinas culturais para o programa terceira
idade.

curso /oficina 12

Promover cursos e oficinas do programa população de rua. curso/oficina 12
Promover cursos para o programa de geração de renda. curso 12
Encaminhar à rede de serviços. pessoa 240
Promover encaminhamentos diversos do programa população de
rua.

pessoa 162



Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte

Realizar encontro e avaliação do programa da família. reunião 2
Promover a geração de renda para o programa terceira idade
(curso s de formação profissional).

curso 12

Promover oficinas de saúde e lazer (Taichi Chuan, Bio Dança)
intergerações do programa terceira idade.

oficina 432

Realizar seminário do programa da terceira idade. seminário 12
Realizar seminário da Ger. de Assi stência Social NO (100 pessoas) seminário 2
Realizar seminário regional da Secretaria Municipal de Serviços
Sociais.

seminário 2

Visitar os asilos do programa da terceira idade. visita 60
Visitar os grupos de convivência do programa da terceira idade. visita 384
Visitar os domicílios dos participantes do programa de família. visita 240
Visitar os domicílios dos participantes do programa liberdade
assistida.

visita 144

Realizar visitas individuais em campo do programa população de
rua.

pessoa 768

PROGRAMA: 025    ASSISTÊNCIA INDIVIDUAL AO SERVIDOR
MUNICIPAL
Realizar atendimento odontológico atendimento 51.600
Realizar Consultas Psicoterápicas consulta 38.500
Promover Assistência Social, Educacional e Cultural ao Servidor Atendimento 38.870
Realizar Emergência odontológica atendimento 3.600
Realizar atendimento em Endodontia atendimento 8.760
Realizar Extrações e Cirurgias atendimento 3.600
Realizar Prótese dentária prótese 12.000
Realizar atendimentos de Ortodontia atendimento 11.110
Realizar atendimentos de Periodontia atendimento 6.610
Realizar Prótese unitária atendimento 30.720
Realizar Prótese removível atendimento 7.700
Realizar Radiografia odontológica e especial conveniada RX 36.000
Realizar serviços odontológicos atendimento 171.600
Realizar Sutura, retirada de ponto, drenagem de abcesso procedimento 6.600
Realizar Consultas Psicopedagógicas consulta 2.750
Realizar Consultas Psiquiátricas consulta 1.650
Promover Grupos Operativos. atendimento 520
Realizar Oficinas Terapêuticas oficina 9.120
Realizar Requisições de Psicodiagnóstico adulto/infantil. requisição 4.000
Administrar medicamentos atendimento 18.000
Realizar Apoio Diagnóstico. atendimento 4.800
Atender serviço social saúde médica. atendimento 660
Aviar receitas farmacêuticas. receita 120.000
Realizar Cauterização atendimento 2.400
Atender através da Cliserv  domiciliar visita 2.160
Realizar Consulta de enfermagem consulta 880
Realizar Consulta médica consulta 96.000
Realizar Curativo procedimento 1.800
Realizar Exame ECG exame 4.800
Realizar Exame  EEG exame 600
Realizar procedimento de Escleroterapia procedimento 1.650
Realizar sessão de Fonoaudiologia se ssão 4.320
Promover a Internação hospitalar internação 860
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Realizar procedimento de Nebulização procedimento 3.000
Realizar procedimentos de Ortopedia - infi ltração/ imobilização procedimento 370
Realizar exames – Patologia exame 192.000
Realizar Pequenas cirurgias cirurgia 3.300
Realizar exames de Radiologia exame 9.600
Realizar Vacinação dose 52.500
Assistir os associados, pensionistas e aposentados Atendimento e

orientação
15.000

Realizar Reembolso Funerário Reembolso 350
Promover  Ação de alimentos Ação de alimentos 115
Promover Ação de divórcio Divórcio 144
Promover Ação possessoria Posse ssoria 16
Emitir Alvará Alvará 62
Realizar Atendimento e orientação Atendimento e

orientação
1.150

Promover Curatela e tutela Curatela/tutela 125
Promover Inventário e arrolamento Inventário

/arrolamento
90

Realizar Separação judicial Separação judicial 135
Acompanhar pensionista e/ou seu representante legal Entrevista 2.480
Assistir os associados, pensionstas e aposentados Atendimento e

orientação
11.100

Atuar junto a pensionista que recebem benefícios através da conta
055..55.10

contato 228

Realizar Curatelas e tutelas - assi stência social Tutela 120
Realizar Estudo sócio-econômico para Instrução de processos Entrevista 250
Promover reuniões de Grupo de convivência de pensionista Reunião 24
Realizar Visitas domiciliares em atendimento  pensionistas visita 140
Apresentar de grupos artísticos Apresentação 30
Realizar atividades físicas/ hidroginástica e natação Participante 100
Realizar Curso de autoconhecimento Participante 300
Realizar Cursos de culinária Participante 1.000
Realizar Cursos de artes plásticas e artesanato Participante 1.200
Realizar Cursos de dança e música Participante 400
Realizar encontros festivos e de confraternização Participante 150
Realizar excursão de grupos de pensionistas Excursão 12
Exibir filmes adulto e infantil Exibição 80
Realizar exposição na área de artes plástica Exposição 30
Realizar festa em homenagem aos aposentados e pensionistas Festa 1
Realizar passeio para pensionistas passeio 13
Realizar turismo cultural e ecológico Viagem 12
Realizar cursos, oficinas de reciclagem e treinamento curso 200
Realizar saraus  culturais Sarau 12
Reformar a sede do CENET m2 1
Promover adesão de  usuário do Clube Usuário 7.000
Realizar campeonato estudantil Evento 1
Realizar festas sociais Evento 18
Realizar olimpíadas do servidor Evento 1
Realizar ruas de lazer Evento 2
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PROGRAMA: 027    ATENÇÃO À SAÚDE / BH VIDA
Campanha de vacinação anti-rábica animal ( 25000 doses ) campanha 1
Controle de roedores: vistoria e tratamento inspeção 4.000
Controle de escorpiões: monitoramento e vistoria inspeção 300
Vigilância ao dengue: levantamento de indíce e tratamento focal levantamento e

tratamento
8

Vigilância à Leishmaniose visceral canina- inquérito canino –
tratamento

inquérito e imóveis
borrifados

4.002

Observação domiciliar de animais agressores inspeção 49
Inquérito epidemiológico de focos de leptospirose inspeção 1
Treinamento e capacitação de profissionais em controle de
zoonoses

treinamento 2

Participação em congresso s e seminários evento 4
Vigilância sanitária em estabelecimentos de produção de alimentos
de acordo com o roteiro de vistoria fiscal sanitária – RVFS

Inspeção 1.000

Vigilância sanitaria em estabelecimentos que acondicionam,
transportam e comercializam alimentos e nos demais de interesse
da saúde pública/comércio ambulante e feiras

Inspeção 1.400

Vistoriar a prestação de serviços em açougues Inspeção 200
Vistoria em veículo que comercializa alimentos c/ aplicação do
RVSVTA

Inspeção 5

Vistoriar farmácias e drogarias Inspeção 300
Coleta de amostras de alimentos e água para análise laboratorial amostra 200
Atendimento de reclamações/denúncias vistoria 1.500
Promover orientações técnicas e educação sanitária com
distribuição de material informativo para a população

orientação 1.000

Participação dos técnicos em congresso s, palestras, campanhas
educativas, encontros técnico-científicos etc

curso 30

Liberação de alvará de autorização sanitária alvará 200
Autenticação de cadernetas de inspeção sanitária autenticacão 200
Consultas médicas  clinica geral consulta 80.000
Consulta médica – ginecologia consulta 58.000
Consulta médicas – pediatria consulta 75.000
Consultas médicas – psiquiatria consulta 10.000
Procedimentos de enfermagem procedimento 780.000
Consulta outros profissionais nível superior - enfermeiro consulta 10.000
Consulta outros profissionais de nível superior - serviço social consulta 21.000
Consultas outros profissionais de nível superior - psicologia consulta 18.000
Consultas a outrsos profissionais de nível superior – nutricionista consulta 500
Odontologia- procedimentos individuais- Adequações concluidas procedimento 7.500
Odontologia – procedimentos individuais - reabilitações concluidas procedimento 7.000
Odontologia- procedimentos coletivos - Educação em saúde procedimento 62.000
Odontologia – procedimentos coletivos - Bochechos fluorados procedimento 1.550
Odontologia – procedimentos coletivos - higiene bucal
supervisionada

procedimento 63.500

Odontologia – procedimentos coletivos - terapia intensiva fluor procedimento 59.500
Odontologia – procedimentos coletivos - vacinas aplicadas vacina 200.000
Odontologia – procedimentos coletivos - atividades coletivas atendimento 2.000
Odontologia – procedimentos coletivos - visitas ACS Visita 500.000
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Reforma e ampliação do CS Cabana, situado à R. Centro Social
,536

reforma  e ampliação 1

Reforma do C.S Amilcar Viana Martins, situado a R.Nelson de
Sena,90 - bairro Cinquentenário

reforma 1

Reforma do antigo C.S. São Jorge, situado a R.Oscar
Trompowisk,1325 - bairro GRAJAÚ

reforma 1

Reforma e adequação para util ização da área do Hospital Maria de
Lourdes Drumons,  Av.Silva Lobo,1718 - Bairro Nova granada

reforma 1

Adequação da área da atual da Unidade de Pronto Atendimento
Oeste, p/ recebimento da Unidade de Saúde de Apoio da Oeste

adequação 1

Adequação interna e externa das unidades de saúde Oeste ( Plano
Municipal de Gerenciamento de Resíduos)

adequação 1

Adequação das unidades de saúde para atender ao Programa BH -
VIDA da SCOMGER-O

adequação 13

Adequação em imóveis para atender ao programa BH VIDA adequação 8
Manutenção de próprios de saúde da SCOMGER-O Manutenção 23
Reforma de consultórios odontológicos dos C.S Conjunto Betânia e
Waldomiro Lobo

reforma 2

Instalação da rede de combate a incêndio no prédio do PAM
CAMPOS SALES e anexo

instalação 1

Construção do Centro de Saúde Palmeiras conforme aprovado no
plano de obras do Orçamento Participativo 2000

construçao 1

Consultas especializadas - oftalmologia consulta 14.000
Consultas especializadas - Otorrinolaringologia consulta 2.000
Consultas especializadas - Angiologia consulta 4.500
Consultas especializadas - Dermatologia consulta 2.800
Consultas especializadas - Pneumologia consulta 7.000
Consultas especializadas - Cardiologia consulta 5.760
 Pequenas cirurgias Cirurgia 8.500
Consultas especializadas - endocrinologia consulta 11.000
Consultas especializadas - gastroenterologia consulta 5.000
Consultas especializadas- nefrologia consulta 3.000
Consultas especializadas - proctologia consulta 7.000
Consultas especializadas - urologia consulta 8.000
Consutas especializadas - ortopedia consulta 14.000
Consultas especializadas:( exame) - mastologia exame 6.320
Procedimentos de enfermagem superior procedimento 16.000
Procedimentos de enfermagem de nível médio procedimento 320.000
Procedimentos odontológicos ( Waldomiro Lobo ) procedimento 6.000
Proced. terapêuticos de oftalmologia procedimento 60
Proced. terapeuticos de otorrinolaringologia procedimento 450
Proced. terapeuticos de angiologia procedimento 70
Proced. terapeuticos de pneumologia procedimento 120
Proced. terapeuticos de ginecologia procedimento 360
Urgências e emergências odontológicas procedimento 5.500
Consultas médicas – Clinica médica consulta 70.000
Consultas médicas – Pediatria consulta 70.000
Consultas médicas- Ortopedia consulta 20.000
Procedimentos cirúrgicos procedimento 24.000
Procedimentos ortopédicos procedimento 2.000
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Procedimento de enfermagem - nível superior procedimento 31.000
Procedimentos de enfermagem nível médio procedimento 263.000
Procedimentos odontológicos ( UPA OESTE ) Procedimento 10.000
Distribuição de medicamentos de rotina nos centros de saúde distribuição 400
Exames laboratoriais ( REDE BÁSICA ) exame 250.000
EXAMES LABORATORIAIS ( Unidade de pronto atendimento ) exame 8.000
Procedimentos diagnosticos exame 30.200
Radiologia exame 12.500
Eletrocardiograma exame 12.000
Endoscopia exame 2.000
Espirometria exame 1.500
Retosigmoidoscopia exame 1.500
Cistocopia exame 500
Punção biopsia de mama exame 200
Colposcopia exame 1.100
Ampliação ( m2 ) ampliação 400
Serviços gerais - Centros de Saúde manutenção 10
Consultas especializadas - psiquiatria consulta 1.756
Consultas especializadas - terapia ocupacional consulta 758
Consultas especializadas - psicologia consulta 1.480
Consultas especializadas - serviço social consulta 831
Consultas com enfermagem consulta 407
visitas domiciliares visita 100
Procedimentos de enfermagem procedimento 12.246
Permanencia dia 02 turnos diaria 4.077
Permanencia dia 01 turno diaria 12.024
Oficinas terapeuticas tipo 01 procedimento 196
Oficinas terapeuticas tipo 02 procedimento 407
Consultas de terapia ocupacional consulta 3.583
Atendimento a reclamações ( Vig. sanitária ) atendimento 390
Retorno a reclamações ( Vig. Sanitária ) atendimento 1.150
Classificação de açougues ( Vig. sanitária ) atendimento 140
 Coleta água/alimento pesquisa 110
vistoria em farmácias vistoria 100
Roteiro de vistorias e specialização sanitária ( RVESC ) vistoria 1.000
Vigilância sanitária em estabelecimentos do Código Sanitário
Municipal

vistoria 1.600

Autenticação do  CIS ( Carteira de inspeção sanitária ) autenticação 230
Expedição do AAS ( Alvará de autorização sanitária ) expedição 350
Fiscalização de comércio ambulante fiscalização 230
Controle de Roedores inspeção 6.105
Zoonoses - Controle de – escorpiões inspeção 869
Vigilância de CULEX QUINQUEFACIATUA-coleta, identificação e
tratamento

inspeção 189

Vigilância de Aedes Aegypti inspeção 305.000
Campanha de vacinação animal campanha 1
campanha de vacinação em idosos campanha 1
camapanha de vacinação infantil campanha 2
Procedimentos individuais em odontologia:- curativos, extrações e
restaurações, preventivos, selante, fluorterapia

procedimento 15.000
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Procedimentos coletivos em odontologia - escovações procedimento 12.000
Procedimentos coletivos em odontologia - educação para a saúde procedimento 12.000
Procedimentos coletivos em odontologia - fluorterapia procedimento 8.000
Atenção a saúde- familias cadastradas cadastro 22.000
Reforma da área fisica do C.S Oswaldo Cruz manutenção 1
Consultas médicas consulta 93.000
Reforma da área fisica C.S. Cafezal mautenção 1
Consultas de enfermeiros consulta 66.000
Reforma da área fisica C.S. Meninos de Jesus mautenção 1
Procedimentos de enfermagem procedimento 420.000
Aplicar vacinas vacina 180.000
Previsao e reforama da rede eletrica do lab. distrital, reforma da
área física do setor de lavagem e limpeza de materia com correção
de infiltrações, colocação de grades protetoras externas, cintrução
de área isolada para deposito de lixo hospitalar, adeq

mautenção 1

Visitas dos agentes comunitários de saúde visita 82.000
Reforma e ampliação do imovel C.S. Tia Amância obra 1
Coleta de material para exame de sangue coleta 32.000
Reforma de rede eletrica e hidraulica da policlinica Centro-Sul mautenção 1
Coleta de material para teste do pezinho coleta 1.654
Reforma e ampliação do imovel do C.S. Santa Rita. obra 1
Consultas de psiquiatria consulta 5.600
Adaptação do imovel para funcionamento do cersam. imóvel 1
Consultas de psicologia consulta 5.600
Consultas do serviço social consulta 2.000
consultas de homeopatia consulta 1.200
Contrução do C.S N.S Conceição e da central de esteril ização da
Centro Sul

obra 1

Término da contrução de Cersat da Rua Rio Grande do Norte 1179 obra 1
Supervisão e acompanhamento das unidades supervisão 108
Término da obra do laboratorio de bromatologia obra 1
Orientações de consultas diversas orientação 2.640
Contrução no novo C.S. na vila Fátima para adequar a implantação
do PSF na região do cafezal.

obra 1

Recepção de medicamento do almoxarifado recepção 24
Recepção de medicamentos de laboratórios privados recepção 240
Ampliar C.S. Santa Lúcia para adequar a equipe de saúde da
familia

obra 1

Reformar imovel anexo do C.S. Santa Rita manutenção 1
manutanção de rede eletríca, hidraulica, pintura em todas unidades
de saúde do distrito Centro Sul, quanto se fizer necessário.

manutenção 1

Levantamento do consumo médio mensal das unidades levantamento 120
Reclamações atendidas por municipes reclamação 2.000
Orientações a minicipios e comerciantes c/ relação a educação
sanitaria de acordo c/ codigo Sanitario Municipal

reunião 1.000

Distribuição  de medicamentos distribuição 260
distribuição de medicamentos de urgencia distribuição 2.160
Inspeções em estabelecimento comerciais segundo metodologia
APPCC ( analise de perigo e Pontos criticos de controle ) conforme
categorização

inspeção 12.000

Inspeção em outros estabelecimentos de interesse s da saúde inspeção 7.000
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Balanço quinzenal  da farmácia distrital balanço 24
coleta de amostras ( agua e alimentos ) canformes programação do
laboratorio de Bramatologio

amostra 4.000

Vistoria para verificação da TFS/ Combio do trabalhador inspeção 250
lavratura de documentos fiscais diversos ( AI TI AA AD AAD
interdição)

auto de infração 20.000

Vistorias em veiculos inspeção 50
Unidades de urgência: Consultas médicas consulta 30.000
recursos impetrados parecer 4.000
Unidade de Urgência: Procedimentos de enfermagem procedimento 90.000
Registro e expedição de documentos cadastro 6.000
Unidade de Urgência – Radiografias simples exame 10.000
distribuição entrega de medicamentos para unidades de saúde entrega 960
Farmácia distrital entrega de medicamentos p/ as unidades de
saúde.

entrega 960

Farmácia distrital - visita técnica às unidades de saúde visita 42
Farmácia distrital – cadastro de usuários de medicamentos relatório 12
Zoonoses - Controle de desngue em 06 ciclos de tratamento focal e
perifocal censitário para controle da AEDES AEGYPTI

vistoria 514.000

ZOONOSES - pesquisa larvária com objetivo de manter vigilância
sobre a dispersão do AEDES AEGYPTI ( 06 ciclos)

pesquisa in loco 33.977

Controlar a leishmaniose A - inquérito sorológico canino em 1005
domicílios com cães.

amostra de sangue 16.540

Pesquisar o vetor da leishmaniose em áreas consideradas de risco
ou área de ocorrência de casos humanos

captura de inseto 60

borrifar inseticida dontra vetor LUTZOYIA nos imóveis de cães
positivos e em raio humano de leishmaniose.

borrifação 20.000

Recolher e sacrificar cães positivos captura 266
Realizar Campanha de vacinação anti-rábica campanha 1
Realizar captura de cães errantes pela carrocinha captura 150
Observar cães agressores ou su speitos, por médico veterinário, por
período mínimo de 10 dias.

visita 80

Controlar escorpiões e outros animais peçonhentos vistoria 1.730
Captura de grandes e médios animais com objetivo de disciplinar a
permanência e criação destes em  área urbana, vias e logradouros
públicos, evitando acidentes com veículos e coibindo indiretamente
o abate e comercialização de produtos de origem animal se

captura 60

Realizar controle de roedores através de vistoria técnica e
tratamento com objetivo de combate-los util izando métodos de
desratização e antiratização

vistoria 144.312

Centros de saúde: consultas ambulatoriais  - Educação em saúde palestra 400
Centros de saúde: Consultas ambulatoriais- Clinica médica consulta 73.788
Centros de saúde : Consultas ambulatoriais - pediatria consulta 100.620
Consulta ambulatoriais : centros de saúde - ginecologia consulta 67.080
Consultas ambulatoriais: Centros de saúde- Psiquiatria consulta 13.416
Centros de saúde : consultas ambulatoriais- prevenção de raiva consulta 65.000
Centros de saúde: consultas ambulatoriais - consultas de
enfermagem

consulta 35.100

Centros de saúde: consultas ambulatoriais - psicologia consulta 24.596
Centros de saúde- consultas ambulatoriais - consultas de
fisioterapia

consulta 4.472

Consultas ambulatoriais/centros de saúde – Atend. do serviço social atendimento 39.000
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Centros de saúde – consultas ambulatoriais -atendimento da
nutrição

atendimento 4.472

Centros de saúde – consultas ambulatoriais - atendimento da
equipe de acolhimento

atendimento 15.860

Centros de saúde – consultas ambulatoriais - atendimento em
grupo ( diabéticos, planejamento familiar, projeto vida etc )

atendimento 6.000

Centro de saúde – consultas ambuloatoriais - visita domiciliar visita 26.000
Centros de saúde – consultas ambulatoriais- cadastramento ACS visita 87.100
Atendimento de enfermagem:- vacinas vacina 650.000
Atendimento de enfermagem:- curativos procedimento 7.800
Atendimento de enfermagem:- injeções procedimento 52.000
Atendimento de enfermagem - dispensação de medicamentos procedimento 585.000
Atendimento de enfermagem - micro nebulização procedimento 7.800
Odontologia- procedimento coletivo procedimento 338.000
Odontologia:- procedimento individual procedimento 52.000
Consultas médicas ambulatoriais- Cardiologia consulta 16.770
Consultas médicas ambulatoriais - dermatologia consulta 16.770
Consultas médicas ambulatoriais - endocrinologia consulta 2.773
Consultas médicas ambulatoriais:- gastroenterologia consulta 3.354
Consultas médicas ambulatoriais - infectologia consulta 60.372
Consultas médicas ambulatoriais - neurologia consulta 13.416
Consultas médicas ambulatoriais - ortopedia consulta 3.354
Consultas médicas ambulatoriais - oftalmologia consulta 20.124
Consultas médicas ambulatoriais - otorri laringologia consulta 16.770
Consultas médicas ambulatoriais - reumatologia consulta 6.708
Consultas médicas ambulatoriais - medicina do trabalho consulta 16.107
Consultas médicas ambulatoriais - ginecologia consulta 13.416
Consultas médicas ambulatoriais - urologia consulta 3.354
Exames especilaizados – audiometria/impedanciometria exame 9.711
Exames especializados – colposcopia exame 1.274
Exames especilaizados – eletrocardiograma exame 9.919
Exames especializados –radiologia médica simples exame 26.650
Exames especializados - mamografia exame 5.460
Odontologia – atendimento a portadores de HIV consulta 1.600
ODONTOLOGIA:- Endodontia procedimento 4.000
Odontologia: - periodontia procedimento 4.000
Odontologia – cirurgia procedimento 4.300
Odontologia:- dentística/ estética completa procedimento 16.000
Odontologia- próteses procedimento 550
Odontologia – ortodontia procedimento 1.900
Odontologia - perícia odontológica procedimento 4.500
Odontologia - radiologia exame 70.200
Oftalmologia - doação de óculos doação 31.200
Oftalmologia- medida de curva diária de pressão ocular exame 15.015
Oftalmologia- exame ortópico exame 3.276
Oftalmologia - retinografia com fluorescencia exame 1.690
Epidemiologia:Desencadear as atividades de controle preconizadas
p/vigilancia epidemiológia em 100% dos casos de doenças
transmissíveis ambulatoriais, hospitalares notificados( difteria,
meningite, sarampo, hepatite, leptospirose, hanseníase, dengue, le

caso  notificado 4.500
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Epidemiologia:
- Conhecer sistematicamente os riscos e agravos à saúde da
população do distrito através de: estudos de casos notificados de
doenças infecciosas, identificação de areas de risco/identificação
epidemiológica de casos notificados, visitas do

visita 250

Epidemiologia:- encaminhamento semanal de correspondencias às
unidades hospitalares para resgate de dados

correspondencia 250

Epidemiologia:- encaminhamento de internações por doenças
respiratórias aos centros de saúde

encaminhamento 132

Epidemiologia – Desencadeamento de ações de quimioprofilaxia
individual e coletiva frente aos casos de doenças transmissiveis
detectados pela rede ambulatorial e hospitalar do distrito

ação 900

Investigar surtos de doenças transmissíveis em ambientes coletivos
e desencadear ações de controle pertinentes: intoxicação alimentar,
diarréia, meningite, hepatite e outros.

investigação 30

Epidemiologia- Visitar periodicamente os serviços SENTINELAS (
Hosp. Clínicas, c.s., policiamento etc) localizados na regional para
realização de busca ativa de NDC e Declaração de Nascidos Vivos.

visita 860

Epidemiologia - participar de campanha de vacina humana
realizada a nível distrital e municipal

campanha 2

Epidemiologia:- Coordenar as atividades pertinentes ao sistema de
informação de nascidos vivos - SINASC, no âmbito do distrito,
mantendo contato permanente com as maternidades, reciclagem
quando necessário e retorno das informações consolidadsas e anali

contato 260

Epidemiologia:- dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento e
atualização de recursos humanos

aperfeiçoamento 12

Epidemiologia – Consolidar, analisar e devolver as informações
referentes as DNC e outros agravos a saúde, às fontes de
notificação, através de informes periódicos

boletim 600

Epidemiologia - Vigilância aos recém-nascidos de risco, residentes
em áreas de vilas e favelas da regional, com objetivo de contribuir
para a redução da mortalidade infantil

relatório 600

Epidemiologia-Planejamento, operacionalização e execução de
eventos( curso s, seminários,treinamentos, etc) para
aperfeiçoamentos técnicos

evento 36

Epidemiologia:- Investigação de óbitos de mulheres em idade férti l,
segundo criterios de Comitê de Mortalidade Materna/ SMSA de BH

investigação 40

Epidemiologia:- Investigação de óbitos perinatais e infantis ,
segundo critério do Comitê de Mortalidade Infantil /SMSA – BH

investigação 80

Laboratório de bromatologia -Análise fisica: Quimica de carne '' IN
NATURA''

análise 50

Laboratório de Bromatologia:- Análise fisica: Quimica e macrospica
de mel de abelha

análise 15

Laboratório de bromatologia - Análise fisica; quimica de leite
pasteurizado

análise 150

Laboratório de bromatologia - Análise quimica em sal iodado (
dosamento de iodo)

análise 8

Laboratório de bromatologia: - Análise quimica em água sanitaria (
dosamento de cloro ativo )

análise 10

Laboratório de bromatologia - Análise microscópica em
grãos,temperos, doces em pasta, geléias, etc.

análise 50
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Laboratório de bromatologia - Análise microbiológica em água
tratada e IN NATURA

análise 800

Laboratório de bromatologia - analise microbiológica em água
mineral

análise 300

Laboratório de bromatologia: - Analise microbiológica em gelados
comestíveis ( sorvetes, picolés etc )

análise 350

Laboratório de bromatologia: - anaálise microbiológica em leite
pasteurizado e derivados

análise 400

Laboratório de bromatologia:- Análise microbiológica em produtos
de confeitarias

análise 500

Laboratório de bromatologia: - análise microbiológica em refeiçoes
prontas

análise 750

Laboratório de bromatologia - análise microbiológica em produtos
rapidamente congelados

análise 450

Laboratório de bromatologia:- analise microbiológica para
elucidação de surtos de enfermidades transmitidas por alimentos

análise 80

Laboratório distrital – Centro Sul- Microbiologia: Execução de
exames com objetivo de detectar a presença de microorganmismos
em material  biológico, como auxílio diagnóstico e controle de
tratamento

exame 10.500

Laboratório distrital – Centro Sul- Hematologia: execução de
exames com objetivo de detectar alterações sanguíneas, como
auxílio diagnóstico e controle de tratamento

exame 62.000

Laboratório distrital : Centro Sul- Parasitologia: Execução de
exames com objetivo de diagnosticar se o indivíduo é o portador de
parasitas e como controlar os tratamentos

exame 30.000

Laboratório distrital – Centro Sul - Imunobiologia: Execução de
exames com objetivo de detectar a presença de anticorpos, como
auxílio diagnóstico e controle de tratamento

exame 22.500

Laboratório distrital – Centro Sul - Bioquimica: Execução de exames
com objetivo de detectar alterções na composição quimica do
sangue, como auxílio diagnóstico e controle de tratamento

exame 145.000

Laboratório distrital – Centro Sul - Urinálise: Execução de exames
com objetivo de detectar alterções na composição da urina , como
auxílio diagnóstico e controle de tratamento

exame 33.000

Laboratório distrital – Centro Sul - Hormônio: Execução de exames
com objetivo de dossar hormônios, para auxílio diagnóstico e /ou
tratamento

exame 6.000

Laboratório distrital – Centro Sul - Citologia: Execução de exames
para prevenção de Câncer cervico-uterino e outras alterações

exame 50.000

Laboratório distrital - CSl - Anatomia patológica : Execução de
exames para diagnóstico de Câncer e outras alterações em material
de biópsias

exame 8.400

consultas médicas básicas:- clinica geral, pediatria, ginecologia,
oftalmologia, dermatologia, psiquiatria

consulta 465.029

 Realizar serviços de odontologia consulta 319.932
Oferecer consultas básicas programadas de profissionais de nível
superior não médicos

consulta 72.622

Oferecer serviços de vacinação em menores de 01 ano procedimento 5.280
Oferecer serviços de vacinação em gestantes procedimento 13.200
Oferecer serviços de vacinação em outros grupos procedimento 33.000
Atendimento de enfermagem procedimento 115.500
Campanhas de multivacinação campanha 6
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Oferecer atendimento individual de profissional de nível médio procedimento 2.107.600
Realizar visitas domiciliares em unidades básicas e com o
BH/SAÚDE - equipes e agentes comunitários

visita 164.340

Realizar ações de vigilancia epidemiológica: visita 2.563
Realizar controle de zoonoses: procedimento 540.916
Realizar adequação da área de centros de saúde do Barreiro reforma 280
Elaboração de projetos arquitetônicos/engenharia para próprios da
saúde

projeto 3

Construção de edificadores para instalação das seguintes unidades
- Central de esterilização Barreiro - 380
- Laboratório distrital de análises clínicas- 450
- Farmácia distrital do barreiro - 300

unidade de saúde 1.130

Oferecer diversos exames de patologia clinica programados exame 226.076
Oferecer exames médicos diversos exame 75.890
Oferecer exames especializados exame 90.950
Oferecer terapias especializadas exame 11.236
Oferecer exames na unidade UPA BARREIRO exame 59.070
Oferecer atendimento de urgencia no CERSAM - Barreiro consulta 175.186
Oferecer consultas médicas nas diversas especialidades no
Barreiro

consulta 55.940

Ofercer cirurgias/consultas nas diversas especialidades no Barreiro consulta /cirurgia 10.411
Oferecer consultas especializxadas de profissionais de nível
superior não médicos

consulta 8.030

Realizar serviços em saúde do trabalhador: no Barreiro visita 726
Oferecer sessões de fisioterapia programadas consulta 55.000
Oferecer atendimento de urgência no UPA BARREIRO consulta 207.044
Construção, ampliação e reforma de unidade de saúde no Barreiro unidade de saúde 22
Imunização vacina 130.000
Visita domicil iar visita 519.700
Consultas consulta 613.600
Odontologia consulta 100.000
Consultas na saúde mental consulta 19.995
Consultas de enfermagem consulta 60.357
Atendimento de enfermagem procedimento 1.355.028
Exames laboratoriais exame 60.000
Oficinas terapêuticas oficina 1.150
Exames radiológicos exame 23.448
consultas de urgência consulta 21.644
Manutenção e conservação das unidades de saúde. unidade saúde 14
Pequenas reformas e adaptações das unidades básicas e
secundárias, apoio diagnóstivo e terapeutico e central de
esterilização.

reforma 300

Construção de salas p/ serviço secundário em odontologia no
DISAVN.

Construção 50

Reforma e ampliação de área fisica de centros de saúde. Reforma 150
Construção de pontos de apoio p/ serviço de controle de zoonoses construção 30
Controle de roedores, vetores , escorpiões, dengue, leishmaniose
visceral canina.

visita 359.662

Controle da raiva animal 44.039
 Vistorias vistoria 8.635
Alvarás de autorização sanitária expedidos. alvará 2.906
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Cadernetas de inspeção autenticadas. autenticação 394
Coletas de amostras de alimentos e água para analises de rotina amostra 598
Consultas consulta 254.000
Atendimentos de enfermagem atendimento 1.275.000
Odontologia consulta 77.000
Imunização vacina 300.000
Consultas consulta 92.000
Procedimentos de enfermagem procedimento 220.000
Serviço social atendimento 4.000
Exames exame 121.000
Lavagem ,secagem, preparo e entrega de materiais. coleta 50.000
Amostras de  controle de qualidade e  coleta de materiais para
realização de exames laboratoriais feitos pelas unidades de saúde

amostra 32.000

Compra de medicamentos em caráter de emergência (
comprimidos, capsula, dragea, ampola, frasco, etc.)para atender a
população.

atendimento 20.000

manutenção, apliação e reforma de unidade de saúde unidade saúde 3
reparos e manutenção as unidades de saúde deste distrito unidade saúde 26
Consultas consulta 50.278.590
consulas de enfermagem consulta 50.020
Psicologia consulta 18.927
controle de outros vetores visita 500
Alvara sanitario registro 2.600
levantamento de indice predial de infestação domicilio 30.132
tratamento em dimicilio domicilio 456.700
visita domiciliar para comtrole de leishimaniose domicilio 30.000
Desratização desratização 13.000
procedimentos coletivos participante 32.000
Oferta de exames de laboratorio nas unidades de saúde exame 100.000
Distribuição de medicamentos entrega 450
Atendimento de fisioterapia atendimento 4.454
Atendimento de terapia ocupacional - 2748
atendimento de permanencia dia em saude mental - 18896

atendimento 21.544

Busca ativa de notificação de agravos 630
Investigação de agravos de notificação comp. 1305

notificação 1.935

Consultas especializadas 87022 consultas de pediatria 13926 consulta 100.948
Entrega de medicamentos
- comprimidos/capsulas/drageas: 28972400
- xarope / suspensão:560420
- outros: 222335

entrega de
medicamentos

30.040.455

exames complementares exame 495.000
consulta clinica médica consulta 76.902
consulta pediatria consulta 69.091
consulta gineco/Pre-natal consulta 52.771
Consulta Homeopatia consulta 3.337
Consulta terapia Ocupacional consulta 1.494
Consultas Psiquiatricas consulta 8.695
atendimento Psicológico atendimento 3.792
consultas psiquiatricas consulta 8.695
procedimentos enfermeiro procedimento 69.428
procedimetno aux. Enfermagem procedimento 660.730
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Visita domic. ag. com. Saúde visita 352.443
vacina BCG vacina 7.597
vacina Antipólio vacina 49.917
Vacina DPT-Triplice vacina 15.019
vacina triplice viral vacina 4.980
vancina hepatite b vacina 16.098
vacina dupla adulto vacina 16.098
vacina anti-rabica vacina 219
vacina febre amarela vacina 105.495
vacina Hemophilus vacina 8.565
vacina sarampo vacina 3.744
vacina rubeula vacina 945
vacina gripe H.influenza vacina 19.931
vacina anti-pneumococica vacina 318
consultas realizadas consulta 36.655
exames clinicos realizados exame 12.978
atendimento urgência e emergência atendimento 13.608
adequações concluidas adequação 4.554
patologia clinica patologia 7.200
consulta clinica medica consulta 98.709
Consulta pediatra consulta 33.387
consultas ortopedia consulta 6.693
consultas alergologia consulta 483
Cirurgia consulta 8.755
Radiologia atendimento 39.246
procedimentos enfermeiros exame 16.653
Procedimentos aux. Enfermagem exame 359.655
atendimento odontologico atendimento 10.800
Realizar exames de patologia clinica: exame 3.878.000
Realização de exames graficos e imagens: ultrasom/raio X exame 190.000
Realização de exames para suporte às ações da Zoonoses exame 219.520
Realização de exames para suporte à vigilancia sanitária:
- Análises fisica quimica/micobiológicas

exame 3.200

Treinamento pessoa 200
controle de leishimaniose controle 27.800
controle dengue controle 7.400
controle de Roedores controle 2.000
controle de escorpioes controle 300
controle de raiva controle 40.200
controle de vetores solicitação atendida 200

Realizar serviços de construção, manutenção e reformas das
unidades básicas de saúde

unidade saúde 188

Fornecimento de medicamentos padronizados pela SMSA em
Unidades de atenção Primária á Saúde, Atenção secundária,
Unidades de Urgência, Centros de referência de saúde Mental,
Policlínicas, Centro de saúde do trbalhador, Centro de referência de
doenças infc

posto de distribuição 144
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Atendimentos nas ações:
- planejamento familiar, pré-natal, prevenção e agravos a saúde (
prevenção do câncer de mama e colo do útero), prevenção de
DST/AIDS, Gravidez na adolescência, climatério

procedimento 5.000

Promover ações de atenção aos recém-nascidos de risco,
prevenção e combate a desnutrição, atenção as crianças
portadoras de doenças respiratórias,centros de referência à infância
e adolescência .

procedimento 5.000

-Organizar e desenvolver o Programa Coletivo de Saúde Bucal,
Incrementar a assistencia secundária em Saúde Bucal nas
especialidades de endodontia, radiologia, periodontia, ortodontia,
odontopediatria e prótese,- Desenvolvimento das atividades
cirúrgicas

procedimento 1.000

- Recuperação do alcóolatra e do drogadito, Recuperação de
portador de sofrimento mental, Apoiar o programa de
desopitalização, Buscar a reiserção social do drogadito, alcoólatra e
portador de sofrimento mental

procedimento 1.000

Manutenção de unidades de saude unidade saúde 15
Ampliação de unidades de saúde e canil ampliação 510
Exames: exame 175.696
Pesquisa Didelphideas, Classificação de insetos, Coleta de sangue
(animais)

coleta 167.621

Contrução de Centros de Saúde unidade saúde 1
Consultas consulta 35.000.000
Reformas unidade saúde 12
- Capacitar 550 médicos e emfermeiros em Saúde da Familia -
- Capacitar 1100 auxiliares de enfermagem em saúde da familia
- Capacitar 2500 agentes comunitarios em saúde da familia
- Procedimentos de enfermagem

procedimento 10.000.000

consultas ( Pediatria, Clinicas e Ginecologia) consulta 260.000
Procedimentos de Enfermagem procedimento 700.000
procedimentos Odontologicos procedimento 80.000
Visitas Domiciliares ( acs ) visita 300.000
Imunização imunização 123.000
campanha de vacinação vacinação 4
Consultas: Médicas especializadas Psicologia consulta 425.000
procedimentos de enfermagem enfermagem 600.000
atenção Assistente Social assitente social 39.000
exames:Radiologia e Ultra-sonografia exame 12.000
Atividades Coletivas atividade 5.000
Fisioterapia fisioterapia 36.000
At. Terapia Ocupacional, Nutricionista, Fonoaudiologia atividade 16.500
procedimentos cirurgicos crurgia 4.000
Exames de patologia Clinica exame 400.000
Medicamentos medicamento 2.000
Medicamentos medicamento 2.000
Implantar O BH VIDA em BH , que tem por meta visitas domiciliares
com equipes formadas para auxil io e pesquisas no programa de
Saúde da Familia e Saúde Bucal dentre outras, são 555 equipes
para saúde da familia e 294 equipes para saúde bucal,

visita/mês por
equipes

122.100

Consultas clinica médica, pediatria, ortopedia consulta 140.000
Cirurgias cirurgia 9.000
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Exames de radiologia exame 35.000
Procedimentos de enfermagem superior e aux.emfermagem procedimento 300.000
Atendimento odontológico atendimento 10.000
Consultas clinica médica, pediatria, ortopedia, alergologia consulta 145.000
Pequenas cirurgias cirurgia 8.000
Radiologia exame 30.000
Procedimentos de enfermagem superior e aux.enfermagem procedimento 350.000
Atendimento odontológico atendimento 15.000
PROGRAMA: 028    VIGILÂNCIA À SAÚDE / BH VIDA
Realizar ações de vigilância em empresas do município de BH vistoria 700
Realizar ações de vigilancia em marmorarias de BH. vistoria 200
Implantar a notificação de acidentes e doenças de trabalho na rede
de saúde, através de treinamentos e rreuniões,Discutir com a rede
básica por distrito sanitário, a assi stência a saúde do trabalhador
através do programa de saúde da familia

reunião 8

Reparo de equipamentos de fisioterapia e de fonoaudiologia. reparo 18
Realização de análises de poeiras, fumos e gases em amostras
coletadas em ambientes de trabalho.

análise 150

Vacinar  animais vacina 226.811
capturar cães errantes e buscar animais no domicilio. captura/busca 290.000
Sacrificar animais e observar os su speitos sacrificio 24.670
Vacinar 95% das crianças menores de 01 ano contra poliomielite,
hepatite B, sarampo , haemophillus tipo B, difteria, tétano,
coqueluche e tuberculose.

vacina 71.333

- Investigação de doenças de notificação compulsória, Sistema de
informação sobre nascidos vivos -busca ativa em maternidades,
Sistema de informação de mortalidade - busca ativa em cartórios,
Comitê de vig. e prevenção à mortalidade materna

procedimento 100.288

PROGRAMA: 029    GESTÃO E REGULAÇÃO DA SAÚDE - SUS/
BH
Realizar obras de construção, ampliação e reforma de unidades de
saúde.

Projeto 6

PROGRAMA: 030    ATENDIMENTO AMBULATORIAL,
EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ampliação de leitos nas diversas especialidades, com a criação do
terceiro andar

leito 111

Oferecer procedimento hospitalar para internação hospitalar :
- Odontologia de pacientes especiais (AIH Cirurgia), Cirurgia de
Mama e Cirurgia de Mão

procedimento 8.790

Oferecer leitos para internação hospitalar :
- Tratamento Intensivo Adulto.........1.180, Tratamento Intensivo
Infantil............720, Clínicas (Médica, Cirúrgica, Pediátrica,
Neurológica, Ortopédica, Plástica, Ginecológica,
Obstetrícia,etc)........

AIH 16.900

Oferecer atendimento na área de urgência nas diversas
especialidades : Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Infantil,
Cirurgia Vascular, Ortopedia, Neurologia, Pediatria.

atendimento 165.000

Oferecer atendimento/procedimento de urgência nas diversas
especialidades (Neurocirurgia, cirurgia ortopédica, cirurgia buco-
maxilo, odontologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia
pediátrica, cirurgia plástica reconstrutora, cirurgia traumatismo

cirurgia 48.000

Oferecer terapêutica hemoterápica hemotransfusão 2.100
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Oferecer em caráter de urgência exames apoio diagnóstico :
- Patologia Clínica.260.000, Tomografia Computadorizada 9.720,
Exames de radiologia 110.000,- Endoscopia digestiva

exame 388.080

Oferecer consulta ambulatorial para agendamento de  no máximo
24 horas para os pacientes do Pronto-Socorro nas especialidades :
- Neurologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Cardiologia
Infantil, Ortopedia Infantil, Cirurgia Infantil.

consulta 13.152

Oferecer procedimentos terapêuticos e exames diagnósticos
ambulatoriais nas diversas e specialidades

procedimento 119.830

Oferecer atendimentos ambulatoriais consulta /paciente 408.000
Criação do Núcleo de Cirurgia Ambulatorial e Hospital Dia para
atender demanda reprimida de cirurgias de médio porte

AIH /procedimento
/paciente

1.710

Aumentar o número de pacientes atendidos no PAD (Programa de
Atendimento Domiciliar)

paciente 400

Expansão da rede física da saúde visando implementar os
programas implantados.

Projeto 1

Postos de saúde construídos. m² 5.310
PROGRAMA: 035    SEGURANÇA ALIMENTAR
Garantir ao aluno da rede pública municipal o fornecimento de
alimentação durante o período de permenencia nas escolas.

merenda servida 26.293.500

PROGRAMA: 037    GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Inplantação de Labotatórios de Informática. Laboratório 2
Formação de jovens para o primeiro emprego. jovem 480
Capacitação de alunos de escolas municipais e pessoas da
comunidade.

aluno 600

Criação de cooperativas de prestadores de serviço. Cooperativa 2
Qualificação de artesãos artesão 180
Criação de feiras regionais de artesanato. feira 9
Construir a cooperativa de artesãos do Bambu. Cooperativa 1
Capacitar empreendimentos econômicos populares. Empreendimento 15
Constituição de uma cooperativa central de comercialização
solidária.

Cooperativa 1

Organizar cooperativas de trabalho para coleta e triagem seletiva
de lixo.

Cooperativa 2

PROGRAMA: 039    SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Realizar serviços de poda/supressão de árvores em vias públicas e
praças.

poda 43.000

Realizar obras de construção, ampliação e reforma de cemitérios. cemitério 4
PROGRAMA: 040    ESCOLA PLURAL
PROJETO BH PARA CRIANÇAS aluno 4.356
MOSTRA PLURAL. Evento 4
HORIZONTES DA CIDADANIA Hora 330
REDE DE ARTE Hora 160
PROJETO EDUCAÇÃO PELA CULTURA, CULTURA COMO
EDUCAÇÃO

Projeto 18

CONGRESSO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO

Evento 1

Realização de 27 Fóruns de Formação da SMED durante o ano,
incluindo o planejamento, aprofundamento e avaliação das ações
de formação.

Fórum 27

Realização de 243 Encontros Regionalizados por ano. encontro 243
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Continuidade do Curso de Formação dos Educadores da Infância
para 422 profissionais, com a formatura prevista para 2003 e
inclusão de 180 novos participantes.

Professor 422

Realização de 36 encontros de formação sobre a inclusão de
alunos com deficiência por ano.

Encontro 36

Realização do Curso de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais –
regionalizado

Professor 180

Capacitação para o trabalho com alunos cegos e com visão
subnormal.

Hora 540

Organização da Biblioteca do Professor com espaço multimídia
para a produção e organização de meterial de apoio aos
professores do S.M.E., ilha de edição de vídeo e aquisição de 2.000
livros para o acervo.

Livro 2.000

Realização do Curso de Aperfeiçoamento da Prática Pedagógica -
CAPP – para 06 turmas/ano, para 180 professores, com carga de
180 horas em 2002 e 360 horas a partir de 2003.

Professor 180

Realização do Curso de Diretores em 4 módulos de 16 horas cada. Hora 64
Realização de 4 encontros anuais de "Rede de Trocas", com
publicações e registros.

Encontro 4

Realização do Projeto Alfabetização e Letramento para 4 turmas
com 25 professore s do Ensino Fundamental em cada regional, com
um total de 120 horas.

Inscrição 900

Realização do Projeto Alfabetização e Letramento Professor 210
Realização do Projeto "Rede pela Paz" para 420 professore s, com
carga horária total de 120 horas (Projeto apresentado ao FNDE,
buscando financiamento do mesmo para o ano de 2002).

Professor 420

Melhoria do acervo das bibliotecas escolares. Livro 41.700
Informatização das bibliotecas da Rede Municipal de Ensino. Equipamento 35
Projeto "Informação para Cidadania: computador popular", Usuário 10.000
Mostra plural horizontes da cidadania evento 1
Seminário de leitura do projeto giroletras evento 1
Feirão do projeto giroletras evento 1
Festival de música e poesia evento 1
Seminário de inclusão evento 1
Ampliar o atendimento público atingindo, em 2005, 21 mil
matrículas para crianças de 0 a 5 anos

Matrícula 7.000

Construir prédios próprios para abrigar as escolas de Educação
Infantil que funcionam em locais alugados.

Escola 13

Construir novas escolas de Educação Infantil Escola 6
Adequar espaços físicos das escolas que atendem Educação
Infantil.

Escola 13

Realização de 9 seminários por ano para promover a discussão do
Ensino Fundamental, na perspectiva da Escola Plural, com as
escolas da Rede Municipal de Ensino.

Participante 6.300

Realizar 4 seminários por ano para discutir o Ensino Médio no
âmbito do Sistema Municipal de Ensino

Participante 2.400

Projeto desenvolvimento infantil (0 a 3 anos e alfabetização e
letramento)

projeto 1

Projeto de educação ambiental projeto 1
Projeto interação e linguagem projeto 1
Matrícula nas escolas de educação infantil aluno 742
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Previsão de aumento do atendimento nas creches com criação de
creches públicas

aluno 3.480

Incluir alunos com deficiência no ensino regular aluno 10
Monstra de cultura/festival festival 1
Criar cinema escola evento 3
Esporte na escola evento 30
Laboratório de matemática. laboratório 9
Oficina de produção de textos. oficina 3
Fórum da criança e do adolescente. fórum 3
Fórum da sexualidade na adolescência. fórum 3
Educação de jovens e adultos. encontro 9
Oficina de artes(apresentação de trabalhos) oficina 36
Encontro com escolas estaduais Projeto Combate a Dengue. encontro 3
Oficinas de vivências em valores humanos. oficina 18
Curso  Básico de valores humanos. curso 1
Torneios esportivos. torneio 2
Projeto revitalização dos parques. projeto 1
Promoção da semana literária. evento 2
Oficinas de orientação e valorização para o exercício no trabalho. oficina 2
Construir escolas para atender ao público da Ed. Básica. Escola 4
Escola final de semana encontro 560
Festas juninas nas escolas evento 16
Realizar dia da familia reunião 16
Realizar cruso de formação para secretários de escolas curso 8
Realizar encontro de fórum colegiados para discutir e encaminhar
procedimentos educacionais com vistas às diretrizes da escola
plural

encontro 6

Realizar semana do meio ambiente encontro 16
Realizar evento  A mulher em questão evento 1
Realizar encontro de professores para construção do projeto Escola
de Bairros

encontro 64

Realizar curso de formação para auxliar de serviço curso 16
Ampliação do número de famílias beneficiadas pelo programa bolsa
escola.

família 5.000

Eventos festivos com os familiares com o objetivo de trabalhar a
sociabil idade.

evento 2

Eventos com atividades recreativas. evento 12
Criação de brinquedoteca  para atendimento às crianças. brinquedoteca 1
Criação de biblioteca. biblioteca 1
Reunião com diretores de escolas. reunião 12
Ampliação do número de turmas de Educação de Jovens e Adultos. turma 10
Ampliação das salas de recursos para a educação inclusiva. sala 1
Oficina de Arte com crianças de Instituição de Educação Infantil. oficina 12
Encontro de coordenadores das instituições de Educaçao Infantil. encontro 10
Reuniões pedagógicas nas instituições de educação infantil. reunião 12
Reunião de grupo de supervisão integrada em educação infantil. reunião 10
Seminário ampliado de educação infantil. seminário 12
Mostra regionalizada da educação infantil. mostra 1
Ampliação do número de turmas de educação infantil nas escolas. turma 5
Participação em congresso s e seminários externos em educação
infantil.

evento 1
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Fórum de formação da SMED para a educação infantil. fórum 20
Encontro com representantes dos grêmios estudantis da
administração do ensino médio.

reunião 1

Curso de aperfeiçoamento de professore s do ensino médio. curso 1
Fórum de professore s para aperfeiçoamento da prática pedagógica
da administração do ensino médio.

fórum 1

Suplementação do acervo bibliográfico para a  biblioteca do CEI-N: Unidade 252
Suplementação da brinquedoteca do CEI-N, com Kits de
Brinquedos

Unidade 100

Realização de Fóruns de Creches. Fórum 6
Realização de Reuniões entre diversas secretarias e organizações
não governamentais - GSI.

Reunião 10

Realização de matrículas nas escolas de educação infantil. Matrícula 260
Promover, conjuntamente com outros órgãos, evento da cultura da
paz: Horizontes da Paz.

Evento 1

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. Atendimento 2.200
Realização de matrículas no Ensino Fundamental. Matrícula 14.733
Realização de matrículas no Ensino Médio. Matrícula 1.375
Contratar asse ssoria técnico-pedagógica para a equipe de gestores
da política educacional, sendo 220 horas por ano.

Hora/aula 220

Publicação de cadernos que subsidiem a reflexão da prática
pedagógica para todos os níveis e modalidades de ensino, sendo 2
cadernos por ano, com 150 páginas com tiragem de 8 mil
exemplares

Exemplar 8.000

Ampliar em 220 o número de turmas nas escolas da Rede
Municipal de Ensino, sendo 55 turmas por ano.

Turma 55

Publicação de cadernos que subsidiem a reflexão da prática
pedagógica para todos os níveis e modalidades de ensino, sendo 2
cadernos por ano com 150 páginas, com tiragem de 2 mil
exemplares.

Exemplar 4.000

Reestruturar o equipamento Sala de Recursos com vistas à sua
ampliação para as escolas que atendem alunos com deficiência.

Aluno 483

Avaliar e definir os princípios para o trabalho pedagógico adequado
aos alunos surdos e com paralisia cerebral nas escolas da Rede
Municipal de Ensino, através da contratação de 220 horas anuais
de consultoria, realização de um evento anual com palestrant

Hora/aula 220

Definição da política de convênios e contratos com instituições
privadas para o atendimento aos alunos com deficiência.

Vaga 300

Mostra Plural evento 1
contratação de palestrista Pessoa 1
Encontro Regionalizado reunião 8
Fórum de creches reunião 10
Curso de educadores de creches curso 5
Intercâmbio de experiência evento 1
Seminários seminário 1
Curso s para os profissionais escolares curso 5
Mostra plural evento 1
Encontro regionalizado reunião 8
Fórum Ensino médio reunião 8
Mostra plural evento 1
Encontro regionalizado reunião 8
Edição de revista pedagógica revista 1
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Capacitação profissional visita 3
Curso de formação de secretário escolar curso 1
Edição do Jornal GERED Jornal 1
Fórum Ensino Fundamental reunião 8
Encontro de diretores reunião 8
Colegiado de Pais Reunião colegial 8
Garantir o repasse financeiro mensal às famílias que receberão o
benefício do Programa Bolsa Escola, com a perspectiva de
atendimento a 20.000 famílias até dezembro de 2005.

Família 12.750

Implementar o Programa Bolsa Escola do governo federal para as
37.416 famílias, conforme dados do Ministério da Educação

Família 37.416

Garantir o acompanhamento sócio-educativo às famílias
beneficiadas, na perspectiva de potencializar as políticas públicas,
tanto no Programa municipal quanto no federal.

Família 50.166

PROGRAMA: 044    QUALIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS
MUNICIPAIS
Programa de Acessibilidade aos Próprios Municipais
implantado;Imóveis restaurados e reformados.

unidade 4

Realizar obras de construção, ampliação e reforma de unidades de
ensino- E.M. Hilton Rocha

Escola 11

PROGRAMA: 046    EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Ampliar os serviços de coleta em todas as vilas e favelas. t/dia 17
Beneficiar 100% das vias do município com serviços de capina km/via 1.421
Beneficiar 100% das vias pavimentadas do município com os
serviços de varrição;

km/via 931

Fortalecer o papel social do município com ampliação da coleta
seletiva;

t/dia 24

Otimizar os resultados da atividade de varrição com ampliação do
número de cestos coletores de resíduos leves (cestos instalados);

un 4.000

PROGRAMA: 049    FORMAÇÃO CULTURAL
Projeto a História do Meu Bairro projeto 1
Projeto Arraial da Oeste projeto 1
Projeto Canta Gutierrez projeto 1
Carnaval Prapular Oeste evento 1
Projeto cultura nas escolas projeto 1
Festa do Folclore evento 1
Projeto Formando Cidadãos turma 22
Projeto Lazer Musical  Oeste show 120
Projeto Motoeste – Primavera evento 1
Semana da Consciencia Negra evento 1
Semana do Índio evento 1
Realizar seminários de Âmbito Nacional com Museus da imagem e
do som e sobre a evolução tecnológica na área audiovisual.

Seminário 2

Realizar encontro sobre Arquitetura e Design ( Debates,
Seminários, Conferências).

Encontro 1

Realizar oficinas semestrais : semana da arquitetura e do design. Oficina 1
Realizar oficinas do " Arena da Cultura": iniciação e formação Oficina 82
Realizar o projeto "Arte e Cultura", desenvolvido em parceria com a
secretaria municipal de assistência social, formado por oficinas de
iniciação em diversas áreas artísticas

Oficina 32

Realizar oficinas nas "Escolas Polo" Oficina 90
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Realizar as oficinas "Agente Jovem", em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social.

Oficina 40

Promover oficinas lúdicas Oficina 90
Realizar oficinas de arte para estudantes da Rede Pública Municipal
de Belo Horizonte

Oficina 1

Promover cursos e palestras sobre identificação de minerais,
rochas, gemologia e espeleologia

Curso 12

Realizar cursos para universitários, profissionais da área de cultura
e agentes multiplicadores, na área de memória e patrimônio.

Curso 64

Realizar oficinas sobre a história da cidade, do museu e de seu
acervo, através de diversas linguagens artísticas.

Oficina 5

Realizar cursos de digitalização de acervo; de indexação de acervo;
e novas tecnologias no campo da cultura audiovisual.

Curso 3

Realizar oficinas do "Arena da Cultura" Oficina 12
Realizar o projeto "Incubadora Cultural". Curso 16
Promover cursos de atualização e/ou qualificação em geociências
para professores das redes públicas municipal e estadual e rede
particular

Curso 2

Realizar obras de construção, ampliação e reforma de centros
culturais.

Projeto 3

PROGRAMA: 050    DIFUSÃO CULTURAL
Realizar cadastro cultural da região centro sul, objetivando
intensificar o intercâmbio entre a SCOMGER-CS/GERCU e artistas,
agentes, grupos e produtores culturais da região

cadastro 1

Realizar cadastro de locais públicos, abertos, da região centro sul,
objetivando identificar as características de cada um, à luz das
atividades culturais diversas a serem realizadas

cadastro 1

Realizar o dia nacional do chorinho estimulando a produção
artística local, mantendo BH no cenário nacional neste gênero da
música

evento 1

Promover o evento "São João pede passagem na centro sul" como
abertura das comemorações das festas juninas, com atividades
voltadas para crianças e jovens

evento 1

Promover o Arraial de Belô estimulando a preservação desta
tradição e garantindo a manifestação da cultura popular, bem como
o intercâmbio entre grupos de quadrilhas da região

evento 1

Implementar o programa Circuito 3.5 que visa a integração dos
artistas plásticos da região e a divulgação de suas obras nos
espaços da nova sede da regional, através de exposições
periódicas

exposição 4

Executar o programa Arena Cultural estimulando a participação
popular na política cultural do município, através de fóruns
permanentes de discussão e debate

reunião 24

Realizar circuitos culturais, visando promover o intercâmbio entre os
diversos artistas e grupos não profissionais da região, em
consonância com o programa de descentralização cultural da SMC

encontro 3

Implementar o programa MPBH - a música abraça a cidade, que
busca resgatar a história da música popular brasileira, através de
shows representativos que ajudarão a rever e construir nossa
identidade cultural, além de colocar Belo Horizonte no cenário nac

show 21
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Promover o festival da canção e poesia em parceria com a
Gerência de Educação, nas escolas municipais, visando icentivar
as manifestações culturais de crianças e adolescentes e
estimulando a criação e a produção nestas duas linguagens
artísticas

evento 1

Realizar o projeto poesia de rua que prevê a apresentação de
perfomances poéticas em pontos da área central da cidade, de
grande concentração popular, quinzenalmente

projeto 8

Promover o aprimoramento técnico da equipe da gerência de
cultura, através de cursos e oficinas de produção cultural

oficina 2

Implementar o projeto rua da Bahia Viva, visando consolidar o eixo
como corredor cultural de Belo Horizonte

projeto 1

Oferecer aos alunos carentes e usuários do programa bolsa escola
se ssões de cinema e teatro gratuitas e em parceria com instituições
culturais privadas diversas

se ssão 1

Incentivarr a leitura e o processo de criação literária, através de
encontros e debates mensais com poetas, compositores, escritores
e o público interessado, contribuindo para a formação de novos
hábitos culturais

projeto 12

Apoiar e icentivar eventos e atividades culturais diversas,
promovidas por artistas, grupos e instituições da sociedade civil,
formais ou informais.

evento 50

Promover a formação de grupos de interesse cultural através da
oferta de oficinas e mini-cursos em diversas áreas artísticas

oficina 4

Executar programas e projetos para as linguagens artísticas - artes
cênicas, artes visuais, audiovisual e novas mídias, l iteratura e
música, visando o desenvolvimento artístico e cultural.

projeto 3

Executar programas e projetos em conjunto com as demais
gerências da SCOMGER-CS visando o desenvolvimento integrado
de ações por segmentos específicos da sociedadee estimulando a
participação popular na política cultural

projeto 5

Executar programa cultural na área definida pelo projeto BH
Cidadania em consonância com as demais gerências da
SCOMGER-CS com o objetivo de estimular a participação popular
nas ações culturais propostas

projeto 1

Divulgar, informar e anunciar programas, projetos e ações a serem
realizados pela Gerência regional de Cultura da Centro Sul, através
de cartazes, folderes e similares

divulgação 20

Realização de seminários sobre temas emergentes de arte e cultura seminário 4
Realização de café voltaire apresentação

artística
11

Realização do projeto musical sábado às cinco apresentação
musical

12

Realização do cine comentado filme 11
Realização de mostras de cinema filme 11
Realização do projeto poesia, objeto que consiste em mostras de
poesia através de utilização de suportes plásticos

exposição 2

Realização do projeto estúdio que consiste em apresentações dos
processo s de criação de grupos e artistas

apresentação
artística

8

Realização do projeto leitura aberta evento 52
Conscientizar a população em geral a respeito da preservação do
patrimônio cultural e histórico, através de campanhas educativas.

campanha 1
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Elaborar programa de recuperação e restauração de monumentos,
bustos e prédios históricos da região centro sul

programa 1

Elaborar registro contendo a história de bairros da centro sul, para
fins de difusão e resgate da memória oral e escrita da região,
através da publicação de revistas, livros e vídeos

publicação 10

Elaborar proposta de adoção, após restauração e recuperação do
patrimônio, por empresas, socidade civil organizada e organizações
não governamentais, a exemplo do programa "adote um praça".

projeto 1

Promoção e realização do evento " Reveilon nos parques". reveilon 5
Folia de Reis. evento 1
Apoio no evento " Encenação da Semana Santa". evento 1
Promoção e apoio no   Concurso de contos e poesias. concurso 1
Realização de evento para  Consciêntização negra. evento 1
Promoção e realização  Comemoração  do dia das Mães.. festa 5
Promoção e apoio ao   Festival nordeste da canção. Festival 1
Promoção e apoio ao " Arraial de Belô". evento 1
Promoção e realização do "Capoeirarte". evento 5
Promoção e realização do  concurso "Meu Bairro tem uma História" concurso 1
Promoção e realização do" Festival regional de Teatro". Festival 1
Promoção e apoio a  Festa do Congado. Festa 3
Promoção e realização do  evento Nordeste dos Quilombos. evento 1
Promoção e realização a  Semana do Folclore. evento 1
Acompanhamento e apoio a  Feira de Artesanato. feira 51
Promoção e realização no evento" Exposição de Artes Plásticas". exposição 10
Realização de reuniões culturais. reunião 10
Realização de Seminários da "Cultura". seminário 1
Realização de Fóruns da Arena da Cultura. fórum 16
Realização de Circuito Cultural. evento 10
Construção do Centro Cultural "Feira Coberta". centro cultural 1
Realização da Ação Regional Integrada. evento 6
Realização de Shows Musicais. evento 10
Realização de peças teatrais. evento 8
Recitais de poesia. evento 10
Realização de espetáculos de danças. evento 6
Contadores de História. evento 10
Folia de Reis. evento 2
Realização de Congado/Moçambique. evento 10
Realização de eventos com capoeira. evento 3
Realização de encontro com artistas. reunião 4
Realização de exposições e fotografia. exposição 2
Realização de eventos de livros e varais de poesia. evento 5
Espetáculos circenses. evento 3
Produzir e publicar as revistas releitura e ler-o-lero - livro de
cabeceira e do folder da programação mensal

Publicação 20

Realizar atividades na biblioteca comunitária Santa Rita de Cássia. Atividade 324
Realizar o projeto itinerante "Trilhas da Leitura", em parceria com as
bibliotecas pólo da Secretaria Municipal de Educação.

Curso 80

Realizar atividades do projeto " Biblioteca no Hospital Odilon
Behrens".

Atividade 144

Realizar atividades na biblioteca pública comunitária São Cristóvão. Atividade 324
Realizar atividades na biblioteca pública comunitária Bairro das Atividade 324
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Indústrias.
Realizar atividades na Biblioteca Pública comunitária Renascença. Atividade 324
Realizar atividades na biblioteca comunitária da barragem Santa
Lúcia.

Atividade 324

Realizar o projeto Baú de Livros, visando atingir locais desprovidos
de acervo

Oficina 80

Realizar o projeto "Biblioteca na Praça" em diversas praças da
cidade.

Atividade 48

Realizar o projeto: " Ônibus - Biblioteca" com a finalidade de
descentralizar e estimular a leitura.

Atividade 60

Realizar palestras do projeto "Novos Registros - banco de teses
sobre BH e MG".

Palestra 9

Realizar seminário de gestão de documentos e publicação dos
anais do seminário.

Seminário 2

Realizar palestras em comemoração ao aniversário do APCBH. Palestra 1
Realizar palestras do projeto "Visões da Cidade-banco de teses
sobre BH"

Palestra 3

Realizar exposição do acervo do arquivo Exposição 2
Confeccionar a agenda programe BH - Programação Cultural da
PBH

Publicação 12

Realizar oficinas sobre a lei e seminários de divulgação Atividade 4
Realizar mostra de audiovisuais (slides); mostra em super 8mm da
produção local e nacional; mostra de melhores documentários de
todos os tempos; mostra panorama internacional de cinema
independente.

Mostra 3

Publicar os resultados do ciclo de debates "Belo Horizonte
Revisitada"

Publicação 500

Elaborar diagnóstico sobre os curso s e conteúdos oferecidos em
BH, pelo setor audiovisual da cidade

Diagnóstico 1

Realizar o projeto cinema para todos, em locais abertos e fechados,
para diversos segmentos da população.

Exibição 100

Realizar o projeto leitura de vídeo na escola, onde serão levados
audiovisuais para serem exibidos e comentados.

Visita 10

Produzir programas para a televisão sobre a memória da cidade Documentário 5
Realizar mostras promovidas pela casa do baile e visitantes. Mostra 3
Promover seminários sobre arquitetura, urbanismo e design. Seminário 1
Realizar o projeto " Tardes no Baile", com apresentações artísticas
no palco externo

Apresentação
artística

6

Realizar o projeto "Arena da Cultura" com edições do circuito
cultural, ciclo de debates, mostra do arena da cultura; atividade de
integração dos programas sociais da PBH

Evento 56

Realizar o projeto "Música de Domingo". Atividade 37
Realizar festival de brinquedos e brincadeiras Festival 1
Realizar o Projeto Circuito Negro Atividade 18
Realizar atividades de intervenção sócio-cultural nas áreas
atendidas pelo programa bh cidadania (apresentações artísticas,
oficinas lúdicas, mostras e contação de histórias)

Intervenção 9

Realizar o Projeto Sexta Musical Apresentação 32
Contratar consultorias periódicas nas áreas de: artes plásticas,
cênicas, visuais, música e literatura

Consultoria 5

Promover exposições de artes plásticas Exposição 6
Realizar mostra de curta metragem e vídeo Mostra 1
Realizar exposição itinerante Exposição 1
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Realizar visitas monitoradas ao MMPDG e ao museu itinerante e
acompanhamento de pesquisas escolares com estudantes

Visita 280

Realizar exposição itinerante de coleções de minerais, rochas e
fósseis, em diversas regionais da cidade

Exposição 3

Realizar exposições de coleções especiais de minerais, rochas,
etc., de particulares e/ou públicas.

Exposição 2

Publicar o jornal feira de amostra abordando personalidades das
geociências

Publicação 24

Realizar exposições históricas comemorativas. Exposição 2
Realizar eventos de música, teatro, dança e circo Evento 36
Realizar mostras e exposições sobre a história de Belo Horizonte. Evento 37
Realizar a mostra infantil de teatro, em conjunto com o Teatro
Marília.

Mostra 1

Realizar a mostra infantil de teatro, com o Teatro Francisco Nunes. Mostra 1
Realizar o projeto Noite Musical. Apresentação 3
Realizar exposição anual " Projeto Luzes do Marília " e publicação Exposição 1
Realizar os concursos nacionais de literatura " Cidade de Belo
Horizonte e João-de-Barro" (Bienal)

Concurso 1

Produzir e lançar o documentário sobre Juscelino Kubitschek. Documentario 1
Propiciar a representação de artistas e grupos da cidade em
eventos nacionais e internacionais como congresso s, encontros,
festivais, etc.

Apoio 20

Proporcionar a participação do gabinete da smc em eventos
nacionais e internacionais

Participação 3

Realizar a exposição Subterrâneos Evento 1
Realizar o evento Salão do Livro / Encontro Internacional de
Literatura.

Evento 1

Realizar o projeto JK. Evento 1
Realizar o Fan - Festival Internacional de Arte Negra Evento 1
Realizar o Salão Nacional de Arte Evento 1
Realizar o Encontro Nacional de Museus de Geociências. Encontro 1
Realizar o Festival Internacional de Teatro "Palco e Rua" de BH Festival 1
Promoção e realização do evento " Reveilon nos parques". reveilon 5
Realização do" MIC-Movimento interregional de cultura. Evento 51
Centros culturais ampliados e restaurados;Museus restaurados,
Museus construídos.

Projeto 1

Promoção de Intercâmbio Artístico Cultural entre as diversas
regiões, garantindo o acesso da população aos bens e serviços
culturais e articulação dos movimentos e grupos de cultura da
cidade.,

Intercâmbio 38

Promover a busca e o interesse pela leitura, além de contribuir para
a construção de sua identidade pessoal e socialização, através do
projeto "Biblioteca na Rua"

Biblioteca 8

Realização do Projeto "Encontro com a Cultura da Criança". Encontro 1
Realização da oficina de Cultura e Memórias semanais Oficina 48
Realização de contação de histórias, sarau de poesias, encontros
com escritores, sessões de leitura comentada

Evento 76

Atividades integrantes do Festival de Brinquedos e Brincadeiras Festival 1
Realizar, mensalmente, um encontro com autores nas várias formas
artísticas e culturais.

Encontro 12

Realizar, aos sábados e domingos, oficinas de brinquedos e
brincadeiras com duração de 02 horas.

Oficina 104
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Realizar, duas vezes por semana, oficinas de yoga e sensibilização Oficina 104
Atividades em comemoração ao aniversário do Centro Cultural São
Bernardo

Atividade 1

Realizar apresentação de música instrumental na biblioteca. Atividade 12
Realizar um Sarau de Poesia. Sarau de Poesia 10
Realizar um Seminário Temático por ano. Seminário 1
Realizar, uma vez por ano, a Semana de Consciência Negra. Evento 1
Realização do Projeto Vereda da Cultura apresentação 3
Realizar o Panderoiê, que mostra a reunião de todas as atividades
culturais desenvolvidas pelo CCSB.

Projeto 1

Realizar um encontro mensal com contadores de histórias. Projeto 12
Realizar doze oficinas nas áreas de música, teatro e dança e quatro
oficinas temporárias nas diversas áreas da cultura

Oficina 16

Realizar oficinas. oficina 4
Realizar apresentações artisticas apresentação 12
Realizar monstra de video sobre cultura apresentação 2
Resgatar a menoria dos bairros atividade 2
Realizar festival de cultura festival 1
Realizar seminários e eventos seminário 6
Realizar ações culturais para o servidor atividade 6
Realizar projeto tambor alto projeto 1
Realizar projeto ensaio aberto projeto 1
Realizar festa Black Power festa 1
Realizar programa de férias programa 1
Realizar comemoração do dia internacional da mulher evento 1
Realizar projeto de memoria do alto vera cruz projeto 1
Realizar projeto resistência projeto 1
Realizar projeto infância cultura e menoria projeto 1
Realizar semana do livro infantil evento 1
Promover oficinas de artes promoção 8
Realização do carnaval descentralizado em Venda  Nova evento 3
Festas Juninas descentralizadas na região de Venda Nova evento 2
Exibições de fi lmes e apresentações de peças teatrais apoio 4
Campanhas de valorização do patrimônio cultural da Regional promoção 1
Implementação dos projetos GRAFITE com os grupos de Venda
Nova

promoção 2

Festival de Música promoção 1
Circuitos culturais, comemoração do Dia Internacional da Mulher,
Dia do Trabalhador

evento 4

Exposições itinerantes das obras de artes em Venda Nova apoio 1
Realização do Projeto "Entrou por uma porta, saiu por outra
..."(Horas do conto) e Falando de Arte (Encontro com escritores e
artistas)

encontro 24

Realização de apresentações artísticas nas diversas linguagens,
exposições de artes plásticas; e realização do projeto vídeo debate;

exposição 102

Projeto "Contando a História do Urca" registro 1
Desenvolvimentos de oficinas permanentes, temporárias, de
brinquedos e brincadeiras e realização de debates, oficinas de
férias e encontro de brinquedos e brincadeiras ( oficinas).

oficina 27

Realizações de apresentações nas várias linguagens artísticas. apresentação 4
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Realização do Panderolê, atividades que mostra de todas as
atividades culturais desenvolvidas pelo CCILN

evento 1

Realização de seminários "Várias Visões da Cultura", "Olhares
sobre a Literatura"

seminário 2

Realização de apresentações de bandas de música de Belo
Horizonte.

apresentação 4

Realização do "Sarau de Poesia" e publicação de coletânea dos
trabalhos

sarau, publicação 11

Realização em parceria com a Associação Cultural e Ecológica da
Lagoa do Nado, as "Festa da Lagoa" e Festa Julhina".

evento 2

Realização do "Encontro com a Arte". encontro 10
Realização de "Café Cultural" para avaliação das ações do CCILN,
com o público usuário do espaço

evento 1

Realização de Oficinas e  Festival de Brinquedos e brincadeiras. festival, oficina 97
Realização da programação de férias com 02 oficinas em janeiro e
02 em julho e 01 apresentação artística em janeiro e julho.

oficina, apresentação 6

Realização da Semana da Consciência Negra. evento 1
Realização de apresentações artísticas na hora do almoço na
biblioteca.

apresentação 36

Realização do projeto "Encruzilada de Sons e Imagens" exibição 48
Realização dos eventos "Encontro com a Cultura Criança",
"Máquinas de Imagens".

encontro 14

Realização do projeto "Roda de História" que consiste em
encontros com contadores de história e crianças

encontro 10

Realização de exposições de artes plásticas mensais. exposição 24
Realização do projeto "A fala do Gesto" que consiste em encontros
mensais pra discussão com artistas e leigos da cidade sobre o
processo de significação na linguagem cênica

encontro 10

Realização do Festival Municipal de Poesia. festival 1
Realização do projeto "Laços de Leitura", através de oficinas que
visam fomentar a discussão sobre o processo de leitura e
realização de oficinas literárias para discussão e divulgação de
obras literárias nacionais e estrangeiras

oficina 5

Realização de oficinas de qualificação e iniciação em teatro, dança
e música.

oficina 24

Realização de oficina temporária de artes audiovisuais. oficina 4
Realização de oficinas culturais de tai-chi-chuan. oficina 1
Realização de encontros para conversar sobre a memória, histórias
e "causos" da cidade.

encontro 10

Edição de 1000 (mil) livros com os resultados da pesquisa: Lagoa
do Nado, Memória em Movimento.

publicação 1

Realização em conjunto com a federação dos congados de N. Sra.
do Rosário do Estado de Minas Gerais, missa gonga

missa conga 1

Promoção de eventos culturais, artísticos, através de seminários e
programa sócio-cultural.

seminário, oficinas 321

Festival de Arte da Pampulha. festival 10
Realização de Fóruns Temáticos de Cultura. Fórun 18
Centros culturais ampliados e restaurados;Museus
restaurados;Museus construídos

Un. 5

Projeto a História do meu Bairro projeto 1
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Incentivar, estimular e difundir a produção artístico-cultural,
promovendo o intercâmbio entre as diversas regiões, o acesso da
população aos bens e serviços culturais e a articulação dos
movimentos e grupos de cultura da cidade,.

apresentação 8

Benefícios a Projetos Culturais benefício 1
Capacitação de Pessoal ligado às àreas culturais Capacitação

/Pessoas
4

Valorização dos Movimentos Culturais da cidade Projeto 4
Incentivar, estimular e difundir a produção artístico-cultural,
promovendo o intercâmbio entre as diversas regiões, o acesso da
população aos bens e serviços culturais e a articulação dos
movimentos e grupos de cultura da cidade.

evento 10

Incentivar, estimular e difundir a produção artístico-cultural,
promovendo o intercâmbio entre as diversas regiões.

evento 10

Incentivar, estimular e difundir a produção artístico-cultural,
promovendo o intercâmbio entre as diversas regiões.

evento 10

PROGRAMA: 051    QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS CULTURAIS
Armazenar e disponibilizar informações sobre a área cultural,
através do projeto CEDIC.

Informação 8

Realizar projetos de atualização de procedimentos na área de
informática

Imformatização 4

Realizar o 2º censo cultural de Belo Horizonte, em ação conjunta
com as secretarias de gestão regional

Censo 1

Realizar o 2º diagnóstico da área cultural de Belo Horizonte, em
ação conjunta com as secretarias de gestão regional.

Pesquisa 1

Realizar seminário visando discutir a importância da informação na
atualidade, as novas tecnologias da informação e as possibilidades
de sua utilização no setor público e, em especial, na área cultural

Seminário 1

Equipar o APCBH com mobiliário e materiais adequados para a
operacionalização das atividades a serem desenvolvidas

Aquisição 6

Conservar e manter o prédio e os equipamentos do APCBH. Manutenção 13
Implantar o projeto de climatização do CRAV. Climatização 1
Montagem de laboratório de imagem e de som para criação,
restauração e manutenção do acervo

Laboratório 2

Implantar a biblioteca temática do CRAV Biblioteca 1
Dotar a Casa do Baile de mobiliário, materiais e equipamentos
compatíveis com a sua proposta de trabalho e função arquitetônica.

Aquisição 5

Implantar a central de atendimento da SMC. Aquisição 1
Realizar atividades de recuperação, tratamento e restauração de
acervos

Restauração 5

Implantar a gestão de documentos na administração indireta. Pesquisa 1
Ampliar o acervo da biblioteca técnica e de apoio do APCBH,
através da aquisição de livros e periódicos.

Aquisição 4

Ampliar e diversificar os acervos das Bibliotecas Infantil e Juvenil de
Belo Horizonte, Santa Rita de Cássia, Barragem Santa Lúcia,
Renascença, São Cristóvão e Bairro das Indústrias, e adquirir
acervo para os projetos "Baú de Livros" e "ônibus

Aquisição 6

Realizar atividades de conservação, recuperação e restauração de
acervos.

Conservação de
acervo

2

Constituir, ampliar e diversificar o acervo audiovisual e bibliográfico
do crav.

Aquisição 8
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Organizar e processar tecnicamente o acervo da Casa do Baile. Processamento 2
Realizar seminário sobre política de acervo em conjunto com o
APCBH, MHAB, CRAV, MAP E MMPDH.

Seminário 1

Ampliar o acervo de obras de arte do MAP Aquisição 4
Ampliar e diversificar o acervo do Museu de Mineralogia. Aquisição 2
Ampliar os acervos de objetos históricos e bilbliográfico do museu. Aquisição 4
Realizar ações de recuperação,tratamento e restauração acervo do
MHAB.

Restauração 35

Organizar e processar tecnicamente o acervo do MHAB, permitindo
sua gestão e formalizando uma base de informações sobre o
mesmo.

Processamento 1

PROGRAMA: 052    VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO E
IDENTIDADES CULTURAIS
Criação de um Centro de Memória Urbana, para promover e
disponibilizar informação/documentação produzida sobre a história
e o patrimônio protegido da cidade.Trabalhar as informações e os
documentos sobre a história da cidade, relacionando-os com as
ações

Organizar o arquivo
histórico

1

Realizar pesquisa sobre a história dos bairros de BH no acervo do
APCBH

Pesquisa 1

Identificar, organizar e cadastrar o acervo de projetos
arquitetônicos.

Cadastro 1

Realizar pesquisas p/ estimular o acesso da população à história da
cidade

Pesquisa 1

Realizar oficinas com professores da rede municipal, em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, através do Centro de
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Ensino - CAPE.

Oficina 4

Realizar visitas monitoradas com estudantes de 1º, 2º E 3ºgraus. visita 11
Produzir uma série de documentários sobre a preservação dos
monumentos históricos e do centro histórico de BH.

Documentário 1

Desenvolver pesquisas de memória da radiodifusão, da arquitetura
e engenharia civil, a história contada através da moda, anônimos
notáveis, cinema em Belo Horizonte.

Pesquisa 5

Produzir documentários sobre: memória da serra, Pedreira Prado
Lopes, Lagoinha, Santa Tereza,"Movimentos Musicais"

Documentário 2

Desenvolver pesquisas sobre: a memória da religiosidade afro ;
memória operária e sobre a imagem e Literatura "O Movimento Da
Cidade".

Pesquisa 1

Reeditar as publicações "O Fim das coisas" e "Cinema em
palavras" (Cine Pathê).

Publicação 1

Realizar pesquisa, roteiro e produção de documentário em película
35mm da memória do Grupo Corpo.

Documentário 1

Realizar o projeto: " Olhares e Registros da Cidade" com mostras e
debates

Mostra 4

Realizar visitas monitoradas à Casa do Baile com estudantes Visita 24
Realizar pesquisas sobre patrimônio e identidades culturais de BH,
com produção de vídeo e publicação.

Pesquisa 13

Realizar ações de valorização do patrimônio e das identidades
culturais nas áreas a serem atendidas pelo Programa BH
Cidadania.

Intervenção 9

Produzir publicação sobre memória urbano, em conjunto com o
MHAB, CRAV, APCBH, MAP, MMPDG e CASA do BAILE

Publicação 1

Realizar intervenções urbanas - sinalizações interpretativas Intervenção 3
Publicar o Livro Serra do Curral Exposição 2
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Realizar atividades sobre a história de Belo Horizonte, o museu e
seu acervo, para estudantes.

Visita 288

Editar as publicações – Album de figurinhas e almanaque o museu. Publicação 2
Realizar pesquisas sobre a história de Belo Horizonte Pesquisa 2
Realizar atividades que resgatem o universo infantil no decorrer dos
tempos, através de jogos e brincadeiras

Evento 18

Realizar apresentações com contadores de histórias sobre Belo
Horizonte e o acervo do Mhab.

Apresentação 9

Realizar visitas monitoradas ás exposições do MHAB, atendendo a
grupos específicos.

Visita 50

PROGRAMA: 055    PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR
Possibil itar ao cidadão, de forma descentralizada, acesso à
informação relacionada aos direitos e deveres do consumidor

Projeto 1

PROGRAMA: 057    GESTÃO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO
URBANA
Implantação do programa de inclusão/legalização da cidade
informal.

Lote e edificação 120.000

Elaboração de planos urbanísticos/arquitetônicos e análise
econômico-financeira de propostas de operações urbanas.

Projeto 15

PROGRAMA: 059    GERENCIAMENTO DO CONTROLE
URBANO
Transferência para meio digital das fichas de obra de edificações Ficha 100.000
Transferências das imagens contidas em plantas de parcelamento
do solo aprovadas p/ meio digital através de processo de
rasteirização e vetorização.

lote 17.517

Transferência para meio digital dos projetos de dificação aprovados
no período de 1898 a 1976.

projeto 22.500

Desenvolver um sistema que possibilite que a execução dos
serviços de aprovação de projetos de parcelamento e edificação
sejam realizados via internet.

sistema 1

Licenciar reforma licença 40
Regularizar reforma sem licença processo 20
Licenciar demolição licença 85
Emitir certidão de demolição processo 110
Licenciar movimentação de terra, aterro, desaterro e bota fora licença 115
Criar banco de dados p/ reformas, demolições, certidões,
terraplanagens, regularização de demolição, regularização de
terraplanagem

projeto 1

Renovar cadastro de camelôs cadastro 862
Renovar cadastro de permissionários de bancas de jornais cadastro 380
Renovar cadastro de ambulantes cadastro 350
Renovar cadastro de engraxates cadastro 90
Renovar cadastro de preposto de camelôs cadastro 862
Renovar cadastro de preposto de ambulantes cadastro 350
Renovar licença/autorização de camelôs alvará 862
Renovar licença/autorização de permissionários de bancas de
jornais

alvará 380

Renovar licença/autorização de ambulantes alvará 350
Renovar licença/autorização de engraxates crachá 90
Emitir 2ª via de licença camelôs alvará 60
Emitir 2ª via de licença de permissionários de bancas de jornais alvará 30
Emitir 2ª via de licença de ambulantes alvará 35
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Emitir 2ª via de licença de engraxates crachá 25
Emplacar equipamentos de camelôs placa 950
Emplacar equipamentos de permissionários de bancas de jornais placa 400
Emplacar equipamentos de ambulantes placa 380
Emitir 2ª via de placa de camelôs placa 50
Emitir 2ª via de placa de permissionários de bancas de jornais placa 10
Emitir 2ª via de placa de ambulantes placa 15
Executar baixa, transferência e troca de local e equipamento de
camelôs

processo 50

Executar baixa, transferência e troca de local e equipamento de
permissionários de bancas de jornais

processo 60

Dar continuidade ao processo de implantação do modelo
padronizado dos móveis de bancas de jornais e revistas

projeto 1

Criar banco de dados de camelôs, permissionários de bancas de
jornais, ambulantes, exgraxates, lavadores de carro

projeto 1

Emitir autorização para uso de fonte sonora na via pública autorização 1.000
Emitir autorização para eventos em via pública autorização 1.500
Emitir autorização para atividades econômicas temporária autorização 60
Emitir autorização para faixas em fachada autorização 120
Emitir autorização para faixas no espaço aéreo (interesse público) autorização 240
Emitir autorização para publicidade licença 1.680
Emitir autorização para uso de mesas e cadeiras na via pública licença 300
Criar o arquivo com o prontuário de todos os engraxates arquivo 1
Torcar os equipamentos dos engraxates equipamento 90
Uniformizar os engraxates uniforme 90
Produzir cartilhas informativas e educativas sobre o licenciamento
das atividades desenvolvidas no espaço urbano e o uso adequado
destes espaços

projeto 1

Informatizar o processo de emissão de todas as guias projeto 1
Informatizar o processo de emissão de todas as licenças projeto 1
Manter o funcionamento de barraca de informações da PBH, tendo
como objetivo informação, divulgação da feira, orientação aos
expositores e frequentadores da feira

barraca 24

Abrir espaçoatravés de barraca de instituição, que tem como
objetivo dar oportunidades a entidades assistenciais e filantrópicas,
em sistema de rodízio de exposição e comercialização dos produtos
artesanais, confeccionados por seus internos ou assistidos

entidade 300

Fazer chamada dos expositores das feiras para garantir a presença
dos mesmos, como coleta de assinatura

chamada 240

Efetuar sindicâncias fiscais em locais de produção dos expositores
das feiras, tendo em vista a necessidade de avaliar e fiscalizar

visita 4.500

Realizar serviços de assi stência social, para fins de levantamento
sócio-ecônomico de expositores das feiras, que solicitam isenção
da taxa de uso de logradouros e passeios públicos

pessoa 500

Recadastrar os expositores das feiras cadastro 1.500
Avaliar espaços disponíveis visando organizar lay-out das feiras vaga 3.338
Rever e complementar o regulamento geral das feiras projeto 1
Elaborar normas de funcionamento das feiras projeto 1
Realizar reuniões com as associações dos expositores visando
eleger comissão paritária prevista no Decreto 7727/93

reunião 100

Criar atelier aberto na feira de antiguidades projeto 1
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Monitorar mini feiras de camelôs através de chamada diária e
disciplinamento dentro da legislação e regras específicas

mini feira 16

Implantar e manter shopping popular para abrigar camelô e
ambulantes, reordenando o uso dos passeios públicos para estas
atividades

projeto 1

Reformar, adaptar e aparelhar o depósito de material de apreensão
destinado a caçambas, bancas de revistas e outros

projeto 1

Ampliar e reformar a sala de apoio à fiscalização projeto 1
Implantar um anexo ao depósito de apreensão destinado a
caçambas, bancas de revistas e outros equipamentos de grande
porte

projeto 1

Promover reunião com as equipes de fiscalização para traçar
estratégias operacionais e integração das ações

reunião 30

Ampliar o efetivo do convênio com a PMMG para o auxílio nas
ações de fiscalização, estendendo o suporte a todas as equipes de
fiscalização

convênio 1

Realizar embargo de bota fora, eventos, ocupação de vias e
terrenos públicos

embargo 50

Demolir e retirar construções e ocupações irregulares em vias e
terrenos públicos municipais

demolição 12

Realizar apreensão, transporte e guarda de veículos, carrinhos e
similares, mesas e cadeiras, faixas e engenhos de publicidade,
bancas de camelô, vitrines, bancas de revista, equipamentos em
geral por ocupação irregular em vias públicas

auto de apreensão 15.000

Lavrar auto de infração auto de infração 15.000
Lavrar notificação das irregularidades existentes em atividades em
vias urbanas, posturas, meio ambiente, obras e limpeza urbana

notificação 30.000

Realizar operação silêncio integrada a fiscalização do meio
ambiente e PMMG vistoriando bares e restaurantes

operação 120

Realizar operação especial de desocupação de via pública,
fiscalização de grandes eventos, mobilizando recursos múltiplos

operação 12

Interditar estabelecimentos interdição 50
Embargar/interditar obra civil interdição 50
Embargar/interditar obra pública interdição 24
Realizar dil igência fiscal visando certificar cumprimento de
notificação ou outra ação fiscal

diligência 30.000

Promover estudos para regulamentação de um equipamento e
uniforme padronizado para os ambulantes e engraxates

projeto 1

Implantar fiscalização noturna de limpeza urbana projeto 1
Promover campanha educativa referente a limpeza urbana projeto 1
Readequar pontos de confinamento de lixo com a instalação de
containners e intensificar plantão fiscal nestes locais

projeto 1

Abrir processo de cancelamento de autos processo 1.200
Abrir processo de cancelamento de intimação processo 600
Abrir processo de prazo para cumprir exigência processo 2.000
Abrir processo de fiscalização processo 1.000
Emitir carta registrada comunicando despacho carta 7.000
Intensificar fiscalização sobre imóveis em desacordo com as
normas de prevenção de incêndio estabelecidas por laudo do Corpo
de bombeiros

auto de infração 400

Emissão de licenças referente a reforma licença 80
Emissão de licenças referente a  demolição. licença 50
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Emissão de licenças referente a expedição de certidão de
demolição

licença 50

Emissão de licenças referente tapume licença 50
Emissão de licenças referente a uso de via pública p/ realização de
evento

licença 200

Emissão de licença referente a utilização de fonte sonora fixa em
evento

licença 200

Emissão de licenças referente a regularização e movimentação de
terra

licença 40

Emissão de licenças referente cadastro de veículo licença 250
Emissão de licenças referente especial para tráfego de terra e
entulho

licença 250

Emissão de licenças referente  a  ambulante. licença 50
Emissão de licenças referente a feirantes (alvará) licença 350
Emissão de licenças referente a camelô licença 50
Emissão de licenças referente a uso do logradouro c/ barraca de
feirante

licença 350

Emissão de licenças referente a caçamba licença 100
Emissão de licenças referente a bancas de jornais licença 60
Emissão de licenças referente mesas e cadeiras no passeio. licença 50
Emissão de licenças referente a toldos. licença 50
Emissão de licenças referente a tri lhos. licença 20
Emissão de licenças referente a publicidades. licença 100
Emissão de licenças referente a faixas. licença 100
Emissão de licenças referente a atividades temporárias licença 20
Emissão de licenças referente a consulta prévia para licenciamento. licença 480
Emissão de licenças referente a comércio eventual com barracas. licença 600
Diligências de fiscalização de posturas. diligência 13.206
Diligência  de fiscalização de obras. diligência 3.301
Diligências de fiscalização de vias urbanas. diligência 6.604
Diligências de fiscalização de limpeza urbana. diligência 9.904
Notificações de fiscalização de posturas. notificação 3.300
Notificações de fiscalização de obras. notificação 1.260
Notificações de fiscalização de vias urbanas. notificação 1.500
Notificações de fiscalização de limpeza urbana notificação 2.500
Autos de infração de fiscalização de posturas auto de infração 2.640
Autos  de infração de fiscalização de obras. auto de infração 1.100
Autos de infração de fiscalização de vias urbanas. auto de infração 1.200
Autos de infração de fiscalização de limpeza urbana. auto de infração 2.000
Realização de notificações as irregularidades com aplicação de
autos de infração e embargos conforme necessário.

fiscalização 3.100

Liberação e renovação de licenças para bancas de jornais e
revistas.

licença 70

Liberação de licença e renovação de alvará para comércio
ambulante

licença 469

Liberação de licença de anúncio,Liberação de licença de
reforma,Liberação de licença para uso de fonte sonora, Liberação
de licença para instalação de faixas, Liberação de licença para
demolição,
Liberação de licença para mesas e cadeiras no passeio

licença 2.000
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Liberação e renovação de guias de autorização de tráfego para
movimentação de terra, Liberação e renovação de cadastro de
veículos, Liberação de licença para parques e circos, Liberação de
licença para atividades econômica temporária,Liberação de licença

licença 3.000

Análise e liberação de licença de demolição, terraplanagem e
tapume

licença 1.500

ações referente ao CADAN - cadastro de anúncios. licença 1.000
emissão de consulta prévia informatizada. consulta 1.500
licenciamento de atividades em vias públicas, bancas de jornal e
revistas, camelôs, ambulantes, mesas e cadeiras.

licença 2.500

análise de projetos de terraplanagem análise 500
cálculo de multa de edificações. guia 5.000
fornecimento de microfilme de projeto aprovado. microfilme 500
fornecimento de licenciamento de projetos populares. licença 200
renovação de alvará de construções. alvará 2.000
transferência de alvará de construção. alvará 100
acompanhamento de execução de obra. obra 100
verificação de conclusão de execução de obra. obra 100
emissão de certidões. certidão 2.000
análise e emissão de alvará para autônomo. alvará 3.000
análise e emissão de alvará de localização pela lei fundo de quintal. alvará 4.500
análise e emissão de alvará de localização em ZEIS 1/3. alvará 2.000
análise e emissão de alvará de localização de atividades não
incômodas.

alvará 1.000

análise e liberação de alvará em lotes não cadastrados pela PBH. alvará 500
fiscalização de eventos. ação fiscal 10
ação fiscal derecionada e integrada. ação fiscal 24
ação fiscal em obras, vias públicas , posturas, limpeza urbana ação fiscal 20.000
simpósio de discussão de leis e ações fiscais. simpósio 12
Realizar campanhas de conscientização junto à população. campanha 2
Diligências em Ambulantes, Bancas de Jornais e Revistas, Mesas e
Cadeiras, Obras Públicas ,Publicidade, Alvará de Localização,
Ausência de Muros e Passeios, Caçambas em Vias Públicas,
Materia de Construção

Unidade 4.870

Apreensão Faixa no Espaço Aéreo Unidade 400
Sindicância Eventos em Vias Públicas Unidade 130
Notificações / Autos de Apreensão / Autos de Infração Unidade 4.250
Editar cartilha do usuário visando facil itar o atendimento ao cidadão. cartilha 4.000
Licenciar toldos, tapumes, etc licença 5
Emitir relatórios das atividades mensais, visando controle/melhorias
dos procedimentos

relatório 12

participar forum de fiscalização para se discutir e planejar ações
conjuntas com outros órgãos internos e externos

fórum 24

Atender as reclamações dos munícipes reclamação 8.200
Licenciar tráfego de terra/entulho (licença anual) licença 50
Licenciar ambulante, camelôs, bancas de revista, etc licença 399
Licenciar aterro, desaterro, movimento de terra, caçamba. licença 34
Emitir licenças de demolição quando requeridas pelo munícipe licença 10
Licenciar eventos em vias públicas, sons, parques e circos licença 1.440
Licenciar feirantes, mesas e cadeiras no passeio licença 15
Licenciar atividades econômicas, urbanísticas e ambientais Licença 600
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Licenciar as atividades econômicas, urbanísticas e
ambientais.Processo de Regularização de movimentação de terra.

Processo 15

Licenciar as atividades econômicas, urbanísticas e ambientais
Cadastramento de veículos de carga.

Cadastro 150

Licenciar as atividades econômicas, urbanísticas e ambientais Alvará 130
Licenciar as atividades econômicas, urbanísticas e ambientais.

Impressão de consultas prévias.

Impressão 300

Seminários com as gerências da SMSUR-N. Seminário 4
Conhecimento de bairros da regional com sobrevoo de helicóptero. Unidade 1
Licenciar toldos, faixas, instrumentos de publicidade em geral licença 135
Licitar bancas de jornais e revistas licitação 1
Atender consultas prévias para licenciamento de atividades consulta 2.880
Efetuar levantamento de logradouros para emplacamento vistoria 600
Encaminhar solicitações de numeração de lotes solicitação 620
Emitir alvarás de construção segundo Lei de Uso e Ocupação do
Solo

alvará 240

Emitir certidões de baixa e habite-se certidão 240
Prestar informações sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo,
evitando a construção de obras irregulares

informação 600

Fornecer informações básicas para a aprovação de projetos croqui 240
Licenciar obras do OP, verificando o impacto ambiental licença 5
vistoriar: estabelecimentos comerciais- Projeto BH Viva-Venda
Nova Legal; estalecimentos comerciais, obras, etc; fiscalizar obras
de edificacao licienciadas, loteamentos, demolições, tapumes, etc;
fiscalizar a localização e o funcionamento das atividades

vistoria 34.776

Emitir autos: de infração aos transgressore s da legislação
municipal; de embargo por descumprimeto da Lei de Uso e
Ocupação do Solo; de interdição para proprietários de
estabelecimentos industriais, comerciais e obras em
descumprimento da Lei; advertir pr

auto 5.187

Apreender caçambas, carcaças, faixas irregulares em vias públicas apreensão 384
Dar continuidade ao Projeto Tolerância Zero operação 12
Editar Cartilha do Usuário visando facil itar o atendimento ao
cidadão

cartilha 2.000

Promover Fórum de Fiscalização para se discutir a educação
ambiental e planejar ações conjunhtas com outros órgãos internos e
externos.

fórum 24

Atender reclamações dos munícipes, fornecendo informações
pertinentes

atendimento 64.420

Emitir notificações de atividades irregulares notificação 7.248
Demolir construções em vias públicas demolição 24
Dar plantões internos/externos para agil izar atendimento de
reclamações

hora 5.845

Programar e gerenciar as ações relativas ao licenciamento
urbanístico e ambiental no âmbito da Regional, em colaboração
com as Secretarias Municipais de Regulação Urbana e de Meio
Ambiente e Saneamento Urbano, nas atividades de reforma de
construção, colo

licença 3.400

Orientar, programar e supervisionar as ações de fiscalização
relativas a edificações, parcelamento do solo, localização e
funcionamento de atividades, ocupação e uso de logradouros
públicos

ação 23.892

Atendimento as reclamações realizadas pela população. atendimento 3.200
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Controlar as ações de fiscalização relativas a edificaçãoes,
localização e funcionamento de atividades, ocupação e uso de
logradouros públicos.

vistoria 6.000

Coordenar e garantir o êxito das operações relacionadas às
atividades de fiscalização através dos serviços de apoio
operacional, gerenciando o suporte material, pessoal e logístico..

vistoria 6.000

Elaborar periodicamente relatórios estatísticos, visando
levantamento de dados como suporte a novas diretrizes de
trabalho.

relatório 350

Licenciar aterro/desaterro licença 40
licenciar demolições licença 42
Licenciar tráfego de terra/entulho licença 76
Licenciar reforma licença 5
Regularizar movimento de terra licença 5
Licenciar tapumes licença 5
Licenciar Faixas, aterro e desterro,demolições , tráfico de
terra,tapumes  e etc. e vistóriar ações de fiscalização relativas a
edificações, ocupação e uso de logradouros,

licença 14.728

Licenciar atividades de carater temporário licença 145
Licenciar engenho de publicidade licença 15
Licenciar uti lização de fonte sonora licença 80
Licenciar instalação de mobiliário urbano licença 40
Licenciar atividades de ambulantes licença 115
licenciar equipamentos de proteção. licença 2
Licenciar veículos e carroças. licença 145
Licenciar faixas licença 45
Diligências em ambulantes, bancas de jornais e revistas, mesas e
cadeiras, obras públicas, publicidade, alvará de localização,
ausência de muros e passeios, caçambas e material de construção

Unidade 4.870

PROGRAMA: 062    GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
Passarelas, Trincheiras e Viadutos implantados e Recuperados; unidade 42
Vias urbanas Implantadas e Recuperadas; projeto 1
Realizar serviços de Conservação de Vias Urbanas Projeto 1
Implantar contenções para proteger vias e residências da erosão metro 500
Patrolar vias em pavimentação dando melhores condições de
tráfego

metro 5.000

Proceder a abertura de vias para melhor condições de
habitabilidade aos munícipes

unidade 5

Realizar serviços de Conservação de Vias Urbanas - l impeza boca
de lobo

unidade 1498339

Realizar Conservação de Vias Urbanas - operação tapa-buraco tonelada 564849
Realizar serviços de Conservação de Vias Urbanas - locação
máquinas e equipamentos

hora 529322

Realizar Conservação de Vias Urbanas - recapeamento de vias m2 472972
Drenagem pluvial, recapeamento asfáltico e obras complementares drenagem 330
Abertura e alargamento de avenidas para melhoria aos moradores
e interlegações de bairros.

metro 1.000

Passarelas, Trincheiras e Viadutos implantados e Recuperados; Unidade 3
Capina de canteiros centrais das avenidas. metro 14.000
recuperar pavimentação poliédrica metro quadrado 12.000
Vias urbanas implantadas e recuperadas; Km 11
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Realizar transposições viárias urbanas:
- Passagem de nível/Vila Piratininga

Obra 1

Patrolar vias em pavimentação dando melhores condições de
tráfego.

metro 5.000

Realizar transposições viárias urbanas. Projeto 1
Realizar obras de implantação e pavimentação de vias públicas. Projeto 1
implantar drenagem em vias publicas visando a conservacao das
mesmas

metro 500

Elaborar e implantar projetos de manutenção de vias públicas. Projeto 35
Implantar e Pavimentar vias públicas -  Av. Central Obra 1
Implantar e Pavimentar vias públicas- Rua Geraldo Pedro dos
Santos e Rua Coronel Manoel Assunção

Obra 2

PROGRAMA: 063    GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL
Ampliar a extensão de vias do sistema viário principal (rotas leste a
oeste, área hospitalar e outras).

Km 1

Reduzir a quilometragem de vias saturadas. Km 1
Reduzir os índices de acidentes, principalmente com vítimas. Morto/10.000 veíc. 4
Implantar projetos de alterações de circulação e obras
viárias.Aumentar a velocidade média atual e reduzir os tempos
médios de viagem no pico.

Obra 1

Implantar a sede do Centro de Controle de Tráfego(CTA). Interligar
a rede semafórica(263 cruzamentos), adaptando o tempo dos
semáforos aos fluxos dos veículos.

Edificação 1

=- Ampliar a extensão de vias operando como estabelecido na
classificação viária municipal; reduzir a extensão de vias e
interseções saturadas e Ampliar áreas destinadas à circulação de
pedestres

Km 4

Tratamento de pontos críticos de acidentes(reduzir acidentes).. Unidade 3
Promover ações educativas nas escolas do municípío através de
atividades lúdico-pedagógicas.

Pessoa 110.000

Promover campanhas de segurança no trânsito. Campanha 4
Promover campanhas temáticas. Campanha 5
Implantar sinalização estatigráfica  vertical. Placa 18.500
Implantar sinalização  estatigráfica horizontal. M2 80.000
Geometria Viária. Interseção 35
Implantar sinalização semafórica. Interseção 415
Ampliar a fiscalização eletrônica. Local 117
Reduzir os índices de acidentes de trânsito. Morto/10.000

veículos
4

Implantação de Terminais Rodoviários. Projeto 1
Integração com Trem Metropolitano Projeto 1
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PROGRAMA: 064    GERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS
POPULARES
Diminuir o déficit habitacional deste público específico, com
aquisição de unidades habitacionais.

Programa 1

Construção de unidades habitacionais dos OPH de 1997 a 2002 Projeto 1
Construção de unidades habitacionais conquistadas nos OPH de
1997 a 2002, seguindo as seguintes etapas:

Projeto 1

Infra-estrutura de conjunto habitacional implantada - Conjunto
Habitacional da Vila São José

Unidade 283

Infra-estrutura de conjunto habitacional implantada;
Conjuntos Habitacionais construídos; população
removida/reassentada.

Km 1

PROGRAMA: 065    GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
HABITACIONAL EM VILAS E FAVELAS
Atender às famílias residentes nas vilas Senhor dos Passo s e
Califórnia com obras de  infra-estrutura, regularização fundiária,
equipamentos públicos e construção de unidades habitacionais,

Execução de projetos 1

Atualizar e elaborar legilação urbanística específica, capacitar
técnicos da PBH, lideranças comunitárias e conselheiros( COMPUR
e CMH) e equipar a instituição.

Capacitação
institucional

1

Elaboração de 48 PGE. Plano 12
Elaborar projetos de infra-estrutura, saneamento e projetos de
equipamentos públicos.

Execução de projetos 1

Promover a remoção, com reassentamento ou indenização de
famílias.

Remoção ou
indenização

500

Realizar intervenções urbanas de infra-estrutura, saneamento e
construção de equipamentos públicos.

intervenção 66

Realizar intervenções visando o saneamento de situação de risco,
melhoria de acesso às moradias e viabilização  da implantação de
coleta de lixo, redes de esgoto sanitário e de água potável.

obra 9

Realizar, durante todo ano, vistorias solicitadas pela população e
executar as obras propostas como medidas corretivas.

obra 142

Regularização de 12.000 lotes em 19 vilas/conjuntos habitacionais Levantamento
topográfico

1

PROGRAMA: 066    SANEAMENTO E TRATAMENTO DE
FUNDOS DE VALE
Executar as obras do Plano Diretor de Drenagem; m³ 450.000
Executar as obras do Plano Diretor de Drenagem km 5
Fundo do Canal do Arrudas recuperado. Km 3
Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale. Projeto 3
Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale: - Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes e Complexo da Av. dos Açudes

Obra 2

Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale:  Av.
Jequitinhonha e Complexo da Rua Marzagânia

Obra 2

Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale:
Complexo da Rua Giusepella e Rua B

Rua 2

Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale no
Córrego Cardoso – Vila Cafezal

Córrego 1

Realizar obras de drenagem/tratamento de fundos de vale na Rua
Coimbra

Obra 1
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Realizar obras de drenagem e tratamento de fundos de vale: Rua
Maria de Lourdes (ex. Rua Três) - OP 99/2000 e Complexo da Rua
Maria de Lourdes Cruz (ex. Rua Três)- OP 2000/2001/2002

Obra 2

Realizar serviços de Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale -
Drenagem - 7.756m, Gabião - 5.282 m³, Contenção - 1.482 m³, Mão
de Obra – 197.000 h, Locação de Caminhão desobstruidor - 8.800 h

Projeto 9

PROGRAMA: 067    DESASSOREAMENTO DE LAGOAS
Retirar aguapés viagem 2.000
Curso s d'água e lagoas desassoreados e com margens
estabilizadas.

m³ 38.730

PROGRAMA: 069    GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
· Elaboração de diagnósticos regionais. diagnóstico 3
· Elaboração de planos e projetos individuais para as áreas verdes
eleitas como prioritárias.

planos 4

· Implantação de sistema de atualização constante de dados pelas
SCOMGERs.

projeto 1

· Levantamento e cadastramento de dados referentes a todas as
áreas verdes do Município, organizando-se os trabalhos por região.

Levantamento e
cadastramento

4

Obter uma caracterização do parque industrial de Belo Horizonte projeto 1
Obter cadastro e caracterização das indústrias potencialmente
poluidoras

projeto 1

Executar l icenciamento ambiental mensal de 80 empreendimentos licenciamento 960
Realizar 200 vistoria/mês para acompanhar o crescimento das
instalações de empreendimentos de impacto.

vistoria 2.400

Acompanhamento e suporte às SCOMGERs nas ações de
administração e manutenção de áreas verdes e parques abertos ao
público:
· Definição e priorização de intervenções necessárias nos parques
já abertos ao público e nos com obras de implantação não finaliza

projeto 4

Acompanhamento e suporte às SCOMGERs nas ações de
administração e manutenção de áreas verdes e parques abertos ao
público:
· Elaboração de diagnóstico completo a respeito da situação de
cada parque aberto ao público

diagnóstico 8

Acompanhamento e suporte às SCOMGERs nas ações de
administração e manutenção de áreas verdes e parques abertos ao
público:
· Elaboração de normatizações específicas.

normatização 5

Acompanhamento e suporte às SCOMGERs nas ações de
administração e manutenção de áreas verdes e parques abertos ao
público:
· Execução das intervenções definidas (a cargo das SCOMGERs
responsáveis pela administração de cada unidade)

intervenção 3

Coleta e armazenamento de dados iniciais (opinião/percepção
ambiental da população) - serviços terceirizados

coleta 1

Coleta e armazenar dados iniciais sobre as condições atmosféricas,
das águas, do solo (com ênfase nas áreas degradadas e/ou de
risco geológico) e sobre os níveis de ruído no município

coleta 4

Criação e implantação da Fundação Parques de Belo Horizonte. projeto 1
Efetuar diligências fiscais diárias, para melhor controlar a poluição
sonora

diligência 18.000

Efetuar vistorias para atendimento ao licenciamento ambiental vistoria 960
Elaboração de instruções normativas para as atividades a
descentralizar

projeto 1

Elaboração de manuais de procedimentos projeto 1
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Emissão de pareceres parecer 1.248
Formulação de normas ambientais norma 5
Inventariar quali-quantitativamente, de forma integral, a arborização
de passeios, canteiros separadores de pistas e praças das nove
regionais, armazenando, informatizando e monitorando a
atualização dos dados.

projeto 1

Realizar campanhas educativas de valorização da arborização
urbana perante a opinião pública.

Campanha 4

Realizar vistorias, priorizando as regiões mais críticas indicadas
pelo mapeamento da cidade

vistoria 6.400

Cadastramento de dados e diagnóstico da situação de cada ADE. levantamento 4
Elaboração de diagnósticos regionais das ADEs de Interesse
Ambiental

diagnóstico 3

Elaboração de proposição de regulamentação  das ADEs de
Interesse Ambiental.

projeto 1

Sistema de Gestão Urbano-Ambiental p/ a Área Tombada da Serra
do Curral

projeto 1

Elaboração de manuais de procedimentos projeto 1
Elaboração de instruções normativas para as atividades a
descentralizar

projeto 1

Desenvolvimento de deliberações normativas p/ as atividades
regionalizadas

projeto 1

Aprimoramento dos procedimentos para o licenciamento ambiental projeto 1
Emissão de pareceres analíticos parecer 48
Palestras sobre legislação ambiental palestra 5
Formulação de normas ambientais norma 5
Emissão de pareceres técnico-jurídicos parecer 1.200
Elaboração de materiais educativos material 1
Publicação da legislação revisada publicação 1
PROGRAMA: 070    GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL
Praças urbanizadas e parques implantados. m² 2.500
Projeto executivo do sistema de dragagem a longa distância,
dragagem de manutenção nos canais de acesso à represa,
extração de areia, implantação e operação do sistema de dragagem
a longa distância, controle tecnológico do aproveitamento das
areias sedime

m³ 2.200.000

Produzir relatórios trimestrais (04 relatórios por ano) da qualidade
de água da lagoa e seus afluentes;

relatório 4

Produzir relatórios semestrais (02 relatórios) sobre a qualidade do
peixe;

relatório 2

Implementar a recuperação de 40 focos de erosão; foco 10
Promover a proteção de 20 nascentes; nascente 5
Implantar a sede do Consórcio de Recuperação da Bacia da
Pampulha;

sede 1

Realizar a Conferência Municipal de Saneamento - COMUS conferência 1
Promover a elaboração de Banco de Dados integrando e
disponibilizando informações obtidas pelos diagnósticos

projeto 1

Avaliação da qualidade das águas do município projeto 4
Banco de Dados do DRENURBS e outras fontes projeto 1
Enquadramento e reenquadramento  (COPAM 10); Classificação
das águas, conforme o uso preponderante

projeto 1

Estudos e projetos para a recuperação e preservação das áreas de
nascentes e  recarga

projeto 10
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Estudos de alternativas  para a preservação dos leitos naturais, das
áreas de várzea, conforme a SMMAS e o DRENURBS

estudo 1

Estabelecimento de critérios e normas p/ a canalização dos cursos
d'água

projeto 1

Ampliação e preservação das áreas de permeabilidade projeto 1
PROGRAMA: 071    GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Realização de 76 cursos temáticos (04 cursos anuais por CEVAE,
nas seguintes áreas: 01 de agricultura urbana; 02 cursos de
jardinagem e 01 curso de medicina alternativa).

curso 16

Realização de  02 ciclos de capacitação e assistência técnica em
implantação de Agendas 21 locais (01 ciclo/ano).

curso 1

Realização de 04 cursos de capacitação comunitária para gestão
de equipamentos públicos (01 curso/ano, para todos os CEVAEs).

curso 1

Realização de 95 oficinas de educação ambiental e sanitária (05
por CEVAE/ano).

oficina 20

Realização de 95 oficinas de segurança alimentar e saúde (05 por
CEVAE/ano).

oficina 20

Realização de 84 campanhas educativas de recuperação de cursos
d'água e áreas degradadas  (04 por CEVAE/ano).

campanha 16

Implantação e monitoramento de hortas de quintais. projeto 40
Reforma dos quatro CEVAEs já instalados. projeto 1
Material de divulgação (10.000 folders, em 4 anos). folder 2.000
Implantação de 06 sistemas de irrigação sistema de irrigação 4

Implantação de 02 ha (agroflorestação) no entorno de áreas de
mananciais.

projeto 1

· Realização de 80 Oficinas de Educação Ambiental por ano,
esclarecendo 2.400 multiplicadores por ano

oficina 80

· Realização de 2 cursos de Extensão e Capacitação Ambiental
("BH ITINERANTE"), por ano, formando 72 agentes ambientais /
ano utilizando o Expresso Ambiental.

curso 2

· Realização de 80 visitas orientadas e travessias urbanas, por ano,
utilizando o Expresso Ambiental, recebendo 2.500 participantes /
ano.

visita 80

· Realização de 20 oficinas artísticas por ano. oficina 20
· Reedição de materiais educativos para difusão da Educação
Ambiental (Almanaque Ambiental 1 e 2 ,Cadernos de Meio
Ambiente 3,4,5,6,7).

almanaque, caderno 30.000

· Edição de 10 jogos educativos por ano. jogo 25.000
· Confecção de cartazes , folhetos, "banners" e cartilhas,
específicas para cada atividade.

cartaz 50.000

· Revitalização da Ecoteca da SMMAS, para atendimento à
população, prevendo-se o recebimento de 2.000 pessoas por ano:
- Informatização, para a criação de banco de dados, promovendo o
intercâmbio de informações com outras Ecotecas.

projeto 1

· Revitalização da Coleta Seletiva de Papel na SMMAS e
implantação da mesma nos Parques Municipais.

projeto 5

· Implantação do Centro de Referência em Educação Ambiental no
Parque Prof. Amílcar Vianna Martins, com projeto estrutural,
organizacional e pedagógico, transferindo as atividades e
equipamentos da GEEDA para suas dependências.

projeto 1



Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte

· Incentivo à criação de núcleos de Educação Ambiental em oito
SCOMGER.

Núcleo 8

· Orientação aos núcleos de Educação Ambiental das SCOMGER. projeto 9
· Produção de um vídeo educativo/ano sobre temas ambientais
diversos, com duração de aproximadamente 12 minutos.

vídeo 1

Conscientizar a comunidade sobre os problemas gerados pela falta
de conhecimento sobre a degradação ambiental, promovendo a
melhoria da qualidade de vida

palestra 184

PROGRAMA: 072    PRESERVAÇÃO DOS PARQUES, PRAÇAS
E JARDINS
Revitalização e manutenção de praças e canteiros praça 552
Manutençao do parque Jacques  Cousteau parque 1
Manutenção de canteiros de avenidas e áreas verdes. canteiro 100
Manutenção de parques e áreas verdes m2 300.000
Manutenção de praças e canterios centrais m2 180.000
Plantio de árvore unidade 200
Poda de árvore unidade 36.560
Programa adote o verde unidade 172
Reforma de parques e áreas verdes m2 200.000
Reforma de praças e canteiros centrais m2 20.000
Secção de raízes unidade 100
Supressão de árvore unidade 200
Executar reforma e manutenção em praças praça 112
Executar reforma e manutenção em parques parque 2
Executar reforma e manutenção em canteiros canteiro 4
Executar podas, plantio, secção de raízes e supressão de árvores. árvore 4.500
Supressão de  árvores. árvore 1.160
Secção de raízes. secção 380
realização de serviços de manutenção e conservação de canteiros
centrais

canteiro central 18

capina, limpeza e conservação de áreas verdes internas às
unidades de unidades de saúde, de escolas municipais

unidade 60

elaboração de estudos e projetos executivos (paisagismo e
edificações) para gerência de parques e jardins.

projeto 1

serviços de manutenção de parques, praças, canteiros centrais obra 116
Reforma da Central de Cursos m2 315
Rede hidráulica do Parque m2 18.000
Monitoramento  Câmeras eletrônicas câmera 15
Impermeabilização Lago dos Marrecos m2 240
Construção de 2 guaritas m2 35
Revitalização jardins m2 25.000
Placas de sinalização projeto 1
Reforma das quadras quadra 2
Praças Urbanizadas e Parques Implantados. Projeto 1
Manter as áreas verdes em praças e próprios municipais área  verde 100
Suprimir árvores mortas ou que estejam com risco de queda supressão 200
Proceder a arborização das vias e praças, embelezando a cidade árvore 1.500
Capinar e l impar os canteiros centrais de vias e praças Canteiro central 3.000
Coordenar a implantação de jardins e hortas em próprios municipais implantação 15
Construir e Ampliar Parques, Praças e Canteiros Praça 1
Conservação, manutenção em praças, ,jardins e áreas verdes metro 130.000
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Manutenção de praças e canteiros praça/canteiro 67
Revitalização da Comissão Consultiva do Parque Projeto 1
Enquadramento em 2005 dos projetos, programas e ações do
Parque às propostas da Agenda 21.

Projeto 1

Atender a adolescentes de 14 a 18 anos em situação de risco social
através de oficinas profissionalizantes - PROGRAMA JOVEM
JARDINEIRO

adolescente 25

Atender a crianças e adolescentes de 06 a 19 anos em situação de
risco social através de oficinas educativas e atividades de lazer no
horário extra classe - PROGRAMA MENINO NO PARQUE.

criança 300

Realizar eventos ambientais, culturais, esportivos e de lazer
voltados a divulgação do Parque Municipal das Mangabeiras como
centro de lazer e Educação Ambiental.

evento 8

Pavimentar, drenar e urbanizar 1.900 metros de prolongamento da
rua Mangabeiras da Serra.

metro 1.900

Construir auditório, ecoteca, administração, sanitários  e sala  de
exposições no CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEAM.

metro quadrado 280

Construir 100 metros quadrados de sanitários e camarins. metro quadrado 70
Promover a adequação física do espaço da Portaria Sul. metro quadrado 9
Erradiação de formigueirs e cupinzeiros em praças e jardins ninho 300
PROGRAMA: 073    PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA
FAUNA E FLORA
Manutenção, exibição e conservação de fauna silvestre em
cativeiro, inclusive ampliação do plantel

Espécie 230

Novos recintos para exibição e reprodução de animais e melhorias
na infra-estrutura do Zoológico.

projeto 16

Pesquisa sobre a fauna silvestre. Projetos 10
Desenvolver ações que dêem suporte administrativo e financeiro e
assegurem à Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte o bom
funcionamento de suas atividades e a realização de seus objetivos,
utilizando-se também de campanhas interativas e eventos
aproximat

Ação 54

Desenvolver ações relativas aos recursos humanos e melhoria das
condições de trabalho que dêem suporte e assegurem à Fundação
Zoo-Botânica de Belo Horizonte o bom funcionamento de suas
atividades e a realização de seus objetivos.

Ação 205

Desenvolver e aumentar a quantidade e a qualidade de ações
integradas para os diversos públicos da FZB-BH; estabelecer ações
para a valorização do lazer e da cultura na atuação pedagógica da
Fundação; promover e aprimorar o intercâmbio com outras Institui

Evento 32

Melhorar e ampliar a produção de mudas; definir e estruturar a
Seção de Fitossanitarismo; definir e estruturar a Seção de
Paisagismo de forma a atender toda a Fundação Zoo-Botânica;
manutenção das três áreas.

Projeto 4

Participar do levantamento das áreas verdes mais representativas
do município de Belo Horizonte; incrementar coletas de plantas
especialmente dentro de Belo Horizonte; ampliar e melhorar as
coleções vivas; melhorar as coleções de referênciae torná-las ace

Projeto 6

PROGRAMA: 074    ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
Ampliação dos projetos desenvolvidos, aumentando, em média, em
10% ao ano, o número de beneficiários.

Beneficiário 58.000
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PROGRAMA: 075    CONTROLE DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ABASTECIMENTO
Aaumentar em 20% o número de famílias atendidas, através da
abertura de 12 novos pontos de atendimento ( 8 Abastecer e 4
Feiras Modelo). Unidade de medida: pontos de atendimento.

ponto de
atendimento

91

Ampliar em 20% o número de famílias atendidas, através da
implantação de pontos fixos e da ampliação dos pontos móveis
existentes.

família 21.806

PROGRAMA: 077    COMERCIALIZAÇÃO SUBSIDIADA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES
Realizar a comercialização de até 9.000 refeições nutrivas e
balanceadas em duas novas unidades do Restaurante Popular

Refeição servida/dia 3.000

Restaurantes populares construídos. Un. 1
Ampliar o número de refeições comercializadas diariamente de
4.200 p/ 4500

refeição
comercializada

4.200

Manutenção das atividades de comercialização de
hortifrutigranjeiros e de outros produtos, bem como das demais
atividades desenvolvidas nos 4 mercados gerenciados pela SMAB
(bares, restaurantes, cozinha profissionalizante), que atendem
mensalmente a 20 mi

família 20.000

PROGRAMA: 078    INCENTIVO À PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS
Aumentar o volume comercializado de 750 toneladas em 2002 para
1.000 toneladas em 2005.

Tonelada
comercializada

750

Aumentar o número de beneficiários beneficiário 289.000
PROGRAMA: 079    PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER
Promover, apoiar, estimular e difundir iniciativas de recreação e
lazer que ampliem, diversifiquem e democratizem oportunidades
para vivência, atendendo uma média de 1200 crianças por evento.

evento 6

Criar novos espaços de convivência e lazer, promovendo
integração das comunidades, através de atividades sócio-
educativas.

evento 3

Envolver a comunidade em atividades esportivas, procurando
estreitar os relacionamentos.

evento 1

Atender a grande demanda de crianças carentes que frequentam o
Parque Municipal no mês de julho, em busca de opções de lazer.

evento 1

Atender um público médio de 5000 crianças e adolescentes,com
ações integradas de esportes, lazer e oficinas educativas.

evento 1

Atender um público médio de 400 idosos, levando entretenimento,
lazer, informação e troca de experiências, procurando atingí-los em
sua totalidade física, emocional, espiritual e mental.

evento 1

Realizar a Copa centenário de futebol amador evento 1
Promover os Jogos municipais, envolvendo alunos de 11 escolas
municipais, buscando  estreitar o contato entre escolas e
comunidade.

evento 1

Incentivar e valorizar a mão-de-obra artesanal, como fator
terapêutico e de geração de renda, promovendo ainda, atividades
recreativas e de entretenimento, com apresentação de shows.

evento 3

Util izar a estrutura das feiras de "Comidas Típicas" e de "Artes e
Artesanato", para ações de valorização da família, homenageando
mães e pais nos dias especiais, estimulando também a presença
dos filhos.

evento 2
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Promover uma gincana temática dirigida a alunos do ensino
fundamental das escolas municipais, visando mobilizá-los para a
pesquisa, a  análise e discussão de questões relativas à cidade e
ao desenvolvimento da consciência da cidadania.

evento 1

Incentivar e apoiar as comunidades na realização de eventos de
entretenimento, recreação e lazer, resgatando a convivência nas
vizinhanças, nas ruas e nos bairros.

evento 10

Desenvolver ações esportivas e de lazer para ciranças e
adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, com ações de caráter
sócio-educativo, voltadas a colaborar na formação do cidadão.

pessoa 2.000

Promoção de ruas de lazer evento 4
Caminhada Ecológica caminhada 1
Torneio Criança Cidadã torneio 1
Feira de Artesanato feira 48
Jogos escolares torneio 15
Vida Ativa na praça emcontro 2
Realizar caminhada ecológica caminhada 2
Realizar festival de danças Festival 2
Realizar torneios de futebol torneio 8
Realizar torneios de volei torneio 4
Realizar corrida rústica corrida 2
Realizar encontros dos praticantes de skate encontro 2
Realizar festival esportivo entre funcionários festival 1
Realizar à rua do lazer encontro 6
Apoio a realização de  Feiras típicas. feira 102
Promoção e realização de Rua de lazer. rua de lazer 8
Promoção de   passeio ciclistico. passeio 1
Promoção e realização do  " Arraial de belô". evento 1
Promoção de Carnaval. carnaval 1
Torneio esportivo parque ecologico. torneio 5
    Promoção e realização da "Copa centanário regional". evento 1
Apoio a evento na  Semana Santa evento 1
 Promoção e realização de " Corrida Rústica". corrida 1
Promoção e realização de "Torneio esportivo para funcionário". torneio 1
 Promoção e apoio a " Férias no parque". evento 2
Apoio a ação integrada. ação integrada 2
Promoção e apoio de " Jogos estudantis". jogo 1
Promoção e apoio  Evento " bola de gude, bola de meia". evento 1
Realização da copa regional de futebol amador. evento 1
Realização da Ação Regional Integrada. evento 10
Realização do Carnaval Regional e Escolas de Samba. evento 1
realização do Arraial de Belô. evento 1
Realização de Ruas de Lazer. evento 10
Realização da Olimpíada Regional dos Servidores. evento 2
Realização de jogos Estudantis da Rede Municipal. evento 1
Realização de eventos comunitários. evento 50
Realização de jogos recreativos regionalizados. evento 2
Realização de reuniões com monitores de projetos. reunião 5
Realização de reuniões com CPU's. reunião 10
Realização de reuniões com artesãos expositores. reunião 10
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Realização de Congresso s Técnicos. congresso 5
Realização de Projetos Esportivos comunitários. evento 10
Realização do Circuito de Corrida de Rua regionalizado. evento 2
Realização de reuniões com times de futebol. evento 6
Realização de reuniões com representantes de quadrilhas. reunião 3
Construção de pista de skate. pista 1
Programa Vida Ativa na praça. evento 1
Realização de eventos e melhoria dos equipamentos de forma
ordenada.

Promoção de
Eventos

17

Realização de eventos e melhoria dos equipamentos de forma
ordenada – Recuperação de Campos e Quadras

Recuperação 4

Campeonato de Futebol Amador do CAC Providência. Campeonato 1
Incentivo às atividades do futebol amador apoio 24
Apoio às promoções de eventos diversos apoio 25
Criação do Arraial  Escolar evento 1
Promoção de Ruas de Lazer promoção 6
Torneios esportivos/jogos de mesa evento 4
Curso s de arbitragem/curso e torneios de natação curso 1
Eventos esportivos, eventos de recreação e lazer, valorizando o
cidadão enquanto sujeito de direitos.

esportivo, recreação 40

Construir, ampliar e reformar áreas de lazer e esportes. Projeto 5
 Torneios esportivos / jogos de mesa Evento 4
Incentivo ás atividades do futebol amador. Apoio 24
PROGRAMA: 082    FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
ECONÔMICO
Implantação e manutenção de postos avançados nas regionais para
atendimento das micro e pequenas empresas.

Posto Instalado 2

Implantar um parque tecnológico em Belo Horizonte em parceria
com universidades.

Parque Tecnológico 1

Incentivo fiscal à instalação de empresas de base tecnológica no
município com renuncia fiscal.

Incentivo Concedido 15

PROGRAMA: 083    GESTÃO DA POLÍTICA DE LIMPEZA
URBANA
Ampliar a reciclagem de entulho; t/dia 346
Ampliar a compostagem; t/dia 18
Ampliar a reciclagem de entulho t/dia 150
PROGRAMA: 084    SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Realizar serviços de ampliação de rede de iluminação pública: luminária 23.000
PROGRAMA: 085    GESTÃO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
Aumentar a oferta de serviços de infra-estrutura e o nível de
integração via rede.

Número de máquinas
na RMI

6.000

Implantar soluções e inovações tecnológicas no âmbito da PBH,
priorizando as políticas sociais e finanças.

Nº de sistemas
implantados

3

PROGRAMA: 086    FOMENTO AO TURISMO DE LAZER,
EVENTOS E NEGÓCIOS
Confeccionar folhetos sobre BH para melhor divulgação da cidade. Folheto 240.000
Criar, editar e produzir cartazes para divulgação da cidade; Cartaz 8.000
Confeccionar CD Room para melhor divulgação de Belo Horizonte; CD Room 10.000
Criar, editar e produzir peças promocionais/guias para a divulgação
de Belo Horizonte;

Guia 353.000
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Planejar e implementar novos projetos para o desenvolvimento do
turismo da cidade - Teleférico, Site, Sinalização Turística, BH
Cidade de Compras, Esportes Radicais, Capital Nacional da
Cachaça, Capital da Gastronomia e Centro Nacional de Feiras e
Eventos

Projeto 8

Realizar estudos a nível de consultoria para o público externo em
geral;

Pesquisa técnica 3

Implantar novos postos de informação turística, informatizando e
qualificando o seu atendimento;

Posto 8

Estudar e propor mecanismos para o fomento do turismo da cidade; Pesquisa 3
Criar um vídeo sobre Belo Horizonte, para a divulgação dos
atrativos e da infra-estrutura turística da cidade;

Vídeo 1

Participar de eventos, congresso s e feiras, buscando incrementar a
atividade turística e econômica da cidade;

Evento 20

Renovar o acervo fotográfico da cidade, com o intuito de preservar
a memória de Belo Horizonte;

Fotografia 60

Montar um banco de dados que demonstre os indicadores turísticos
da cidade de Belo Horizonte;

Banco de Dados 1

Maximizar a participação da Belotur nos principais eventos
turísticos e técnicos nacionais e internacionais;

Evento
/Mercocidades

2

Manter fluxo de informações qualificadas para a mídia
especializada;

Publicidade 15

Elaborar e produzir mapas turísticos, informando a localização dos
atrativos turísticos da cidade.

Mapa Turístico 10

Apoio a Eventos de Terceiros, incentivando a definição em
calendário dos eventos nos diversos segmentos (científico,
tecnológico, gastronômico, turístico, religioso, associativo, etc).

Evento de Terceiro 518

PROGRAMA: 093    ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS
Instalar o Conselho Municipal para Assuntos da Comunidade
Negra.

Instalar Conselho 1

Atingir um percentual no mínimo de 10% das empresas do
município que possuam mais de 100 empregados por ano,
buscando o cumprimento da Lei Federal nº 8213, no que concerne
à reserva de vagas para as pessoas com deficiência.

Projeto 1

Possibil itar a inserção em empresas que possuam acima de 100
(cem) empregados – Lei Federal nº 8213.

Inserção Pessoas 600

Elaboração de pesquisa de diagnóstico sobre a situação da mulher
no município, visando a implementação de políticas.

Pesquisa Diagnóstica 1

Encontro de avaliação dos serviços de atendimento a mulheres em
situação de violência.

Encontro Avaliação 1

Inserção das mulheres em situação de risco no programa de
moradia da URBEL.

Projeto 1

PROGRAMA: 094    FORMAÇÃO PARA CIDADANIA
Promoção e apoio a eventos que discutam sobre as práticas lesivas
ao direito do consumidor e ainda visem a educação para o
consumo.

Projeto 1

Participação em eventos relacionados aos direitos do consumidor. Evento 10
Qualificar profissionalmente pessoas, de forma a promover domínio
das técnicas e tecnologias disponíveis, assim como de conteúdos
que contribuam para a construção de uma visão crítica sobre as
relações raciais e sociais em Belo Horizonte e no Brasil.

Qualificação
Profissional

2.000

Desenvolver cursos de formação de agentes públicos. Curso 4
Desenvolver campanhas educativas. Campanha 4
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Participação de 04 (quatro) funcionários em eventos e seminários. Evento 10
Promoção de eventos e seminários para a população afro-
descendente de Belo Horizonte.

Promoção de
eventos

4

Realização mensal de temas variados que evidenciem a trajetória
de luta e conquista das mulheres, em suas questões

Debate 12

Capacitar um grupo organizado de mulheres em cada regional,
enquanto agentes multiplicadores e preventivos, sendo referência
sobre as questões relacionadas à mulher, em sua comunidade.

Capacitação grupo
de mulheres

9

Realização de Oficinas Temáticas, Debates e Seminários sobre
Violência e Políticas Públicas do Município.

Evento 1

Realização de eventos (seminários, debates, congressos, etc.) que
visam, dentre outros, contribuir para o avanço da democracia e da
cidadania.

Evento 3

Formação de agentes de direitos humanos nas Secretarias de
Coordenação Regional da PBH.

Projeto 1

PROGRAMA: 095    ASSISTÊNCIA JURÍDICA E PSICOSSOCIAL
Abertura de uma unidade de atendimento do Balcão de Direitos nas
09 diferentes regionais

Abertura unidade
atendimento

9

Realização de oficinas educativas nas diferentes regionais, com
vistas à formação de multiplicadores.

Oficina 80

Confecção de carti lhas educativas. Cartilha 10.000
Prestar atendimento aos cidadãos que procurarem o programa. Atendimento 1.500
Atendimentos de casos de violação aos direitos fundamentais e di
cidadania.

Atendimento 1.600

PROGRAMA: 096    COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL
Implantar o Programa BH-Cidadania nas nove secretarias da
coordenação de gestão regional

estudo/projeto 1

Consolidar o processo de descentralização dos serviços sociais nas
secretarias da coordenação de gestão regional;
Produzir e sistematizar informações  e relatórios gerenciais para
monitoramento e avaliação

Projeto 1

Elaborar e implementar o Cadastro Único e o Sistema de
Informações da Política Social;

estudo/projeto 1

Publicar a revista " Política Social" da Prefeitura de Belo Horizonte Revista/ano 6.000
Implantar Sistema de Contabilidade e Custos c/ inclusão da
dimensão física

Projeto 1

PROGRAMA: 098    BH PÓLO ESPORTIVO
Realização dos Jogos Estudantis Municipais escola 100
Copa BH de Futebol Amador atleta 3.360
Corrida Rústica para Pessoas Portadoras de Deficiência pessoa 1.600
Corrida Rústica de Belo Horizonte atleta 2.000
Jogos Escolares de Belo Horizonte aluno 4.000
Caminhada da Primavera pessoa 3.000
Festival do Servidor Público Municipal servidor 2.000
Festival de Dança entidade 36
Jogos Esportivos Comunitários jovem 2.880
PROGRAMA: 099    PROGRAMAS ESPORTIVOS
COMUNITÁRIOS
VIDA ATIVA pessoa idora 10.000
SUPERAR portador de

deficiência
12.000

CAMINHAR pessoa 20.000
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RECREAR evento 70
CRIANÇA E ADOLESCENTE criança /adolescente 10.000

PROGRAMA: 100    PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DO
TRANSPORTE COLETIVO DE BH - BHBUS
-Construir estações de integração, implantar tratamento viário de
prioridade ao transporte coletivo, e sistema de bilhetagem eletrônica

estação 6

Construir estações de integração, implantar tratamento viário de
prioridade ao transporte coletivo, implantar sistema de bilhetagem
eletrônica, implantar abrigos de passageiros, empreender
urbanização e tratamento viário (Micro Estações Saudade e
Oiapoque).

estação 2

-Corredores com tratamento preferencial para ônibus km 5
-Urbanização e tratamento viário nas Estações do Metrô estação 5
Sistema de bilhetagem. Validador 2.000
-Abrigo de passageiros. Módulo 500

ANEXO II - DOS RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAM ENTÁRIAS PARA 2003

2. 1 - AVALIAÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES
(§ 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00)

Os riscos f iscais apresentados podem ser de três origens: orçamentária, advindos de estoque da
dívida pública e derivados de ação judicial. Quanto aos dois primeiros tipos, pela situação
econômica da PBH, estão sob controle, não se apresentando como de exigibilidade de alocação
de recurso em curto ou em médio prazo.
Existe, quanto ao terceiro tipo, um passivo contingente, em decorrência de ações judiciais
trabalhistas e f iscais em tramitação, que exercerão impacto sobre os cofres públicos municipais.
Contudo, dada a natureza imprevisível do resultado de tais demandas, a mensuração desse
passivo torna-se difícil e imprecisa e leva a uma estimativa meramente eventual.
Nesse contexto de dif iculdade de mensuração orçamentária e f inanceira, observou-se que os
passivos contingentes de origem tributário-f iscal, em sua maioria, são ações nas quais o Município
figura como parte, não importando para esse f im, sua posição ativa ou passiva na ação, porquanto
o resultado em uma hipótese acabará por refletir em outra. A justif icativa da potencialidade desses
riscos reside no fato de que o inconformismo do contribuinte quanto à cobrança de tributo ou
multa registra-se, preponderantemente, por meio de busca da tutela jurisdicional.
As ações judiciais de origem contenciosa contra o Município são demandas que envolvem posse,
propriedade, desapropriação, indenização, posturas municipais e demandas trabalhistas
interpostas por servidor municipal que recorreu ao Poder Judiciário visando ao restabelecimento
de benefício ou vantagem, recebimento de gratif icação de dedicação exclusiva e outras
gratif icações, sem que seja possível, entretanto, mensurar o impacto f inanceiro nos próximos
exercícios, em caso de decisão judiciária desfavorável ao poder público municipal.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2002

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício


