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Avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal 
 
A. Condicionantes Econômicos, Sociais e Urbanísticos 
 
Os programas e ações que norteiam o Plano Plurianual de Ação Governamental para os anos de 2006 a 2009 são oriundos de amplos diagnósticos 
produzidos por todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; de vários Institutos de Pesquisa e das organizações da sociedade civil. Em 
cada um deles, foram sistematizadas análises, reflexões críticas e sugestões para a transformação das condições de vida da sociedade local. Neste 
contexto, são apresentados a seguir, de maneira resumida, os principais balizadores que propiciaram a elaboração e o desenvolvimento dos programas 
pertinentes. 
 
1. Aspectos Econômicos 
 
A dinâmica da economia municipal esteve, historicamente, pautada na articulação entre o setor industrial e o setor de serviços. O complexo mínero-
metalúrgico e o segmento metal-mecânico, que apresentam fortes encadeamentos interindustriais, induziram o desenvolvimento de atividades 
terciárias de grande diversidade. Os serviços que servem de apoio à base industrial cobrem um amplo leque de especializações, desde serviços de 
baixa produtividade, intensivos em trabalho menos qualificado, até atividades sofisticadas ligadas diretamente às demandas dos segmentos dotados 
com alta densidade de capital. Esse processo resultou em uma crescente oferta de serviços, os quais participam atualmente com 85% do Produto 
Interno Bruto municipal e absorvem 68% dos ocupados na RMBH, de acordo com o Censo Demográfico de 2000. 
 
Para efeito de uma melhor compreensão em função das suas variadas atividades, os serviços são classificados em quatro grupos: produtivos 
(demandados pelas empresas durante o processo produtivo); distributivos (demandados após a conclusão da produção de mercadorias); sociais 
(demandados coletivamente e não-comercializáveis); e serviços sociais (demandados individualmente). No ano de 2004, a composição da arrecadação 
do ISSQN demonstrou que os serviços produtivos têm maior peso, superando mais da metade dos impostos arrecadados (68,61%), seguidos pelos 
serviços sociais que participaram com 19,19%, evidenciando o processo de reestruturação industrial, no qual os serviços produtivos passam a ter uma 
grande importância dentro das estruturas fabris. 
 
O município de Belo Horizonte concentra 73,5% dos ocupados da RMBH, conforme o Censo Demográfico de 2000. Dentre esses, os serviços 
distributivos e pessoais têm o maior peso, representando 23,6% e 22,3% do total de ocupados, respectivamente, seguidos pelos serviços sociais 
(19,1%) e pelos serviços produtivos (13,3%).  
 
Entretanto, a composição da força de trabalho ocupada possui padrões bastante heterogêneos em termos de qualificações e tipo de vínculo 
empregatício. O setor informal, constituído por trabalhadores por conta própria e assalariados sem carteira assinada, responde por 40% do emprego 
em Belo Horizonte. No entanto, a informalidade não denota uma baixa qualidade do emprego, tendo em vista que a ausência de proteção pela 
legislação trabalhista e a proliferação de trabalhos autônomos não evidenciam a precariedade das relações de trabalho.  



 

 
 
 

 

Em relação à distribuição espacial dos serviços, o município de Belo Horizonte concentra grande parcela dos serviços modernos e tradicionais dentro 
da RMBH. Entretanto, no nível intra-urbano, o padrão de centralidade se reproduz potencialmente, caracterizando-se como uma estrutura urbana 
monocentral. A região central do município (Centro, Savassi, Francisco Sales e Barro Preto) conta com uma hierarquia urbana superior em todos os 
ramos dos serviços municipais, onde concentra 48% do faturamento do total dos serviços da cidade e 55% do faturamento dos serviços produtivos. 
 
O padrão de concentração das atividades terciárias também é transposto para o segmento industrial. Na RMBH, apenas três cidades (Belo Horizonte, 
Contagem e Betim) concentram 78,8% do emprego industrial, sendo que Belo Horizonte, isoladamente, detém 54%, indicando a existência de um 
entorno destituído de dinamismo próprio. 
 
Os dados do Censo Demográfico de 2000 e da Pesquisa Industrial Anual de 1996 e 2001 atestam a predominância do complexo mínero-metal-
mecânico que responde por mais de 80% do Valor Bruto da Produção e por mais de 50% do pessoal ocupado na indústria na mesorregião de Belo 
Horizonte. Essa concentração indica lacunas no processo de diversificação industrial, a começar pela baixa participação das indústrias de bens de 
capital, principalmente no segmento de máquinas e equipamentos mecânicos e eletro-eletrônicos. 
 
Chama a atenção o perfil heterogêneo das indústrias da mesorregião. De um lado, setores intensivos em capital, com capacidade de gerar postos de 
trabalho formais e taxas de produtividade positivas de crescimento e, por outro lado, setores intensivos em mão-de-obra que se caracterizam por 
elevada informalidade. Entre os anos de 1991 e de 2000, as participações do setor informal nos setores tradicionais evoluíram de 14,7% para 41,9%, 
enquanto nos setores modernos a participação foi de 6,6% em 1991 e de 15, 2% em 2000. Esse resultado demonstra o baixo dinamismo do setor 
industrial na região, tendo em vista que a criação dos postos de trabalho está sendo gerada por setores de baixa dotação tecnológica e de reduzido 
valor agregado. 
 
Nessas condições, a implantação de um sistema local de inovação contribui decisivamente para a superação das dificuldades de diversificação do 
parque industrial, tendo em vista que a cidade de Belo Horizonte apresenta atributos locacionais para difusão destas atividades, ao mesmo tempo em 
que preenche os requisitos básicos para atendimento da demanda potencial da base produtiva. 
 
 A oferta de serviços modernos, a complementaridade entre as estruturas industriais da região central de Minas Gerais e da indústria paulista, a 
proximidade das metrópoles primazes brasileiras, o crescimento do corredor industrial entre a região central e o sul de Minas Gerais, a existência de 
economias de aglomeração, a infra-estrutura física e social refletida pelo mercado de trabalho e por institutos de pesquisa são alguns dos requisitos 
que transformam a RMBH, em especial o município de Belo Horizonte, como importante alternativa locacional para investimentos de vanguarda. 
Todavia, a base produtiva local e o potencial de atratividade não são suficientes para a construção de um ambiente de inovação. Os fatores de oferta 
científica e tecnológica refletidos na capacidade de absorção do conhecimento científico aplicado e na capacidade de inovação tecnológica são 
essenciais para sua viabilidade.  
 



 

 
 
 

 

Abrem-se novas oportunidades para a diversificação industrial e modernização da base produtiva, entre as quais destacam-se as demandas de: a) 
serviços de apoio tecnológico e de negócios em tecnologia; b) atividades complementares de infra-estrutura, apoio técnico e logístico; c) conhecimento 
científico especializado e d) atividades urbanas de bens e serviços através de efeitos multiplicadores dos fornecedores e usuários. 
 
Nessas circunstâncias é que o projeto da implantação do parque tecnológico ganha relevo, tendo em vista possibilitar a diversificação produtiva 
regional, através do adensamento de empresas inovadoras, serviços tecnológicos e atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. A materialização do 
Parque Tecnológico busca articular os objetivos econômicos com os objetivos de avanço do conhecimento científico e de preservação ambiental, 
gerando impactos positivos no desenvolvimento urbano da cidade, que aproveita as potencialidades dos serviços produtivos modernos e abre 
oportunidades de diversificação do parque industrial metropolitano. 
 
Em relação ao mercado de trabalho, o município de Belo Horizonte é o destino de 13,46% da população ocupada residente em outros municípios da 
RMBH, o que corresponde a um montante de 211.344 pessoas, segundo a Pesquisa Origem-Destino elaborada pela Fundação João Pinheiro no ano 
de 2002. A maioria desse contingente tem como domicílio os municípios de Contagem (27,83%), Ribeirão das Neves (19,98%) e Santa Luzia (12,71%), 
sendo que mais da metade exerce suas atividades no setor de serviços. 
 
A remuneração média do trabalho da RMBH no mês de Dezembro de 2004, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, foi de 
R$ 1.006,98, ficando abaixo da média das Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo (R$ 1.157,29), situando-se acima 
somente das Regiões Metropolitanas de Salvador (R$ 824,52) e Recife (R$ 715,14). Entretanto, essa relação se inverte quando se analisa a 
remuneração do mercado de trabalho informal, no qual Belo Horizonte participa com 40% do volume total de ocupados. 
 
Uma das características marcantes do mercado de trabalho, nos últimos anos, é a proliferação da informalidade em função das alterações estruturais 
do processo produtivo, que implica nas transformações das características dos postos de trabalho e das relações empregatícias. O setor informal, 
constituído de uma forma abrangente pelos empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta própria, apresenta uma composição 
semelhante em todas as RM’s brasileiras, exibindo níveis em torno de 40% a 45% em relação ao total do pessoal ocupado no ano de 2000, segundo o 
IBGE.  
 
O que distingue a RMBH das demais é o rendimento médio obtido e as condições de não-precariedade do mercado informal de trabalho. O rendimento  
médio do  trabalho não-precário (acima de dois salários mínimos) na RMBH foi de R$ 1.733,79, quase três vezes superior à média da remuneração do 
trabalho formal que registrou um valor da ordem de R$ 644,53. Ressalte-se que o rendimento médio do trabalho não-precário na RMBH foi superior ao 
rendimento apresentado pelas RMs de Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 
 
Esses indicadores permitem extrair duas rápidas conclusões. A primeira desmistifica a idéia do setor informal como sinônimo de precariedade 
destituído de trabalhadores qualificados com níveis elevados de remuneração, valendo afirmar que o setor formal, por si mesmo, não garante uma 
melhor qualidade em termos de rendimentos, ressalvando o amparo da legislação trabalhista. Em segundo lugar, constata-se que o rendimento médio 



 

 
 
 

 

obtido pelo setor informal na RMBH se aproxima das regiões metropolitanas que melhor remuneraram, ressaltando que o município de Belo Horizonte, 
em contraposição ao restante dos municípios da RMBH, apresenta um setor informal constituído predominantemente por condições não-precárias.  
 
Os aspectos socioeconômicos analisados apresentam desafios das políticas para atenuar a pobreza e a desigualdade de renda, bem como a questão 
emergencial de geração de frentes de trabalho e renda. Grande parte dos programas inseridos no PPAG contempla esses propósitos, sendo que as 
ações serão integradas entre os vários órgãos da PBH, tendo em vista a dimensão estrutural dos problemas. 
 
2. Aspectos Sociais 
  
Belo Horizonte, como a maioria das grandes metrópoles, teve sua origem e história marcadas por um modelo de urbanização excludente e, dois anos 
antes de sua inauguração, já existiam várias áreas ocupadas sem nenhuma infra-estrutura. Ao longo de sua história, muito pouco foi feito por parte do 
poder público com relação à oferta de moradia e à distribuição de bens e serviços públicos para as populações de baixa renda. O crescimento 
populacional e a ausência de políticas sociais, associados a graves períodos de recessão econômica, provocaram um aumento  da pobreza e da 
desigualdade. Em contraste, Belo Horizonte é a cidade das organizações comunitárias, dos movimentos de base e de anistia, dos movimentos de 
moradia e de saúde, das diversas expressões culturais, dos sedentos por conhecimento e novas tecnologias: enfim, é também a cidade de 
territorialidades solidárias, sociais e políticas.  
 
É com esta compreensão que, há doze anos, vem sendo administrada por um governo democrático popular que, ao assumir a administração, 
estabelece uma nova lógica de gestão fundada na promoção dos direitos e garantias fundamentais, na igualdade de acesso aos bens e serviços 
públicos e na valorização das práticas participativas.  
 
São referências que orientam a prática de gestão social, urbana e econômica da cidade a participação popular, a democratização das relações de 
poder, a descentralização dos serviços, a inversão de prioridade na alocação de recursos públicos, o investimento na qualidade do espaço urbano, com 
suas dimensões sociais e ambientais, e o fomento, apoio e legitimação das práticas de organização popular e controle sociail.  
 
O município de Belo Horizonte conta com uma população projetada para o ano de 2005 de 2.323.298 habitantes, de acordo com o IBGE, 
representando 48% da população residente na região metropolitana e 12% do estado de Minas Gerais. Registra uma taxa média de crescimento, a 
partir do ano 2000, de 0,84% a.a., inferior àquela apresentada pela RMBH (2,27% a.a) e pelo estado mineiro (1,26% a.a). 
 
Com relação às taxas  de crescimento populacional, a tendência vigente é a de aumentar a proporção da população dos outros municípios 
metropolitanos, em detrimento da participação do núcleo central, apesar do declínio generalizado das  taxas de fecundidade. Essa inversão tem 
acontecido nos grandes aglomerados metropolitanos brasileiros, principalmente em função das alterações dos fluxos migratórios. A velocidade do 
crescimento populacional nos outros municípios da RMBH tem sido mais acentuada do que na capital. Entre os anos de 1990 e 2000, Belo Horizonte 
foi responsável por apenas um quarto do total do crescimento populacional da região, a despeito de, no ano de 2000, participar com 51% do total da 
população Metropolitana. 



 

 
 
 

 

Para avaliação da Saúde é necessário remeter à Constituição de 1988, quando foi consolidado o Sistema Único de Saúde – SUS, com as diretrizes de 
descentralização, atendimento integrado e participação social. O SUS definiu o papel de cada instância governamental no provimento, financiamento e 
gerenciamento dos serviços de saúde. A principal mudança foi a descentralização da gestão de serviços, passando os municípios a assumi-los. A 
Norma Operacional Básica, de 1996, possibilitou um avanço no processo de descentralização, ampliando a transferência fundo a fundo e aumentando 
a capacidade de gestão dos municípios. A cidade de Belo Horizonte está credenciada junto ao SUS como Gestão Plena do Sistema Municipal, sendo 
responsável pelos cuidados primário, secundário e terciário dos seus munícipes. O programa Agentes Comunitários, de 2000, foi substituído pelo 
Programa Saúde da Família - PSF, um passo adiante na ênfase preventiva e ambulatorial.  
 
As taxas de mortalidade apresentam um considerável decréscimo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 55,5% na taxa de 
mortalidade infantil entre 1993 e 2003. Com relação aos serviços de baixa, média e alta complexidade, Belo Horizonte apresenta para cada mil 
habitantes 3,19 ambulatórios, 3,99 leitos e 0,23 leitos de UTI. Entre os anos de 1995 e 2000, 42,10% de pessoas internadas em seus hospitais 
procediam  de outros municípios, especialmente municípios vizinhos. Já 8,49% de seus residentes doentes receberam tratamento em outros 
municípios.  
 
O projeto BH-VIDA: SAÚDE INTEGRAL é o projeto prioritário da Secretaria Municipal de Saúde, com quatro eixos de intervenção, norteados pelo 
princípio da integralidade: rearticulação do processo assistencial, no âmbito das unidades básicas; construção das redes especializadas de referência; 
articulação entre as ações centradas no indivíduo e as vigilâncias no âmbito coletivo,  gestão e controle social. 
 
Com maior acesso aos serviços de saúde, a partir do Programa Saúde da Família, a população passa a demandar os serviços especializados, o que 
gera grandes desafios para o aperfeiçoamento da rede de emergência e urgência, bem como para melhoria de acesso da população aos serviços de 
média e alta complexidade. 
 
A Educação, com o objetivo de garantir a entrada e permanência do educando em uma escola de qualidade, adotou uma nova metodologia – a Escola 
Plural. Comprometida com os problemas sociais, a escola incorporou em sua agenda projetos de combate à violência e às desigualdades sociais. 
Dando seqüência a este modelo inclusivo de educação, busca-se, dentre outras ações, a constituição de uma rede de unidades de atendimento infantil,  
a gradativa expansão da escola em tempo integral, a abertura das escolas para a comunidade nos finais de semana e a continuidade dos Programas 
“BH na Escola” e “Bolsa Escola Municipal”. 
 
Na perspectiva dos Direitos Humanos, a criação da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho, Direito e Cidadania demonstra a incorporação, na 
agenda administrativa da Prefeitura, da prática de defesa dos direitos e garantias fundamentais.  
 
É de grande importância dar continuidade à formação para a cidadania, aos serviços de orientação psicossocial e jurídica e à promoção das ações 
afirmativas que visam acelerar o processo de igualdade, tendo em vista grupos vulneráveis como as minorias étnicas e sociais. 
 



 

 
 
 

 

O fortalecimento das ações da Secretaria Municipal de Esportes, cujo objetivo maior é possibilitar o acesso dos segmentos mais vulneráveis 
socialmente a práticas esportivas e lúdicas, é de fundamental importância. Neste sentido, busca-se a readequação, manutenção e implantação de 
espaços de lazer e esporte e a democratização de seus usos.  
 
A Prefeitura, ao longo dos últimos doze anos, constitui um novo modelo de Assistência Social: substitui o clientelismo pela democracia, pela 
universalidade dos direitos sociais e pelas práticas participativas. Hoje, dirige seus esforços para a consolidação do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS, na perspectiva de ampliar sua capacidade de atendimento e de padronizar e aprimorar seus serviços. 
 
A compreensão de que todo cidadão tem direito a ter acesso aos bens culturais, aos processos criativos e à preservação do Patrimônio Cultural e 
Ambiental de sua cidade foi, e é, a trilha norteadora da Política Municipal de Cultura, construída ao longo de doze anos e, agora, revigorada com a 
Fundação Municipal de Cultura, cuja criação possibilitará alavancar os processos de captação de recursos e expandir as relações de parceria. Para dar 
prosseguimento ao processo de democratização da cultura, pretende-se  expandir programas e projetos culturais de caráter inclusivo, fomentar a 
criação de indústrias culturais e incentivar as práticas cidadãs de preservação ambiental e cultural, como por exemplo a criação do corredor cultural da 
Praça da Estação.  
 
A partir da 1993, com a criação da Secretaria Municipal de Abastecimento - SMAB, a política de abastecimento ganha um lugar de relevância e passa a 
operar com o conceito de Segurança Alimentar. O poder público incorpora como de sua responsabilidade desenvolver ações voltadas para assegurar o 
acesso de todos os cidadãos a uma alimentação saudável e regular. Programas e projetos foram implementados na perspectiva de incentivar a 
produção de alimentos, de defender e promover o consumo alimentar e de regular os preços dos alimentos no mercado. Em continuidade a esta 
política, pretende-se intensificar os canais de comunicação e informação na perspectiva de facilitar o acesso da população aos serviços, expandir a 
rede de restaurantes através de parcerias públicas e privadas, e consolidar as práticas democráticas e de controle social, com o fortalecimento dos 
vínculos estabelecidos entre a Prefeitura e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte- COMUSAN.   
 
O interesse por conhecer a cidade com suas vulnerabilidades e qualidades, com seus espaços inclusivos e excludentes, com suas singularidades e 
coletividades, levou a Prefeitura a investir nos sistemas de informação e a constituir um cadastro social capaz de assegurar uma gestão justa e 
transparente dos programas de transferência de renda. Hoje, a unificação dos cadastros, em especial do Censo BH – Social - CAD/SUS com o 
Cadastro Único do Governo Federal - CAD/Único, e o aprimoramento dos sistemas existentes são objetivos maiores desta Administração. 
 
A produção de metodologias e tecnologias, destinadas ao aprimoramento das políticas sociais, ganha relevância na Administração. O Programa BH 
Cidadania é um exemplo disso: de base territorial, desenvolvido de forma intersetorial e participativa, atendeu, em sua fase inicial, 2.700 famílias e 
passa a atender 34.000 famílias nos próximos cinco anos.  
O Orçamento Participativo, implantado em 1993, consolidou-se como estratégia democrática de planejamento, definição e aplicação dos recursos 
públicos; nos 12 últimos anos, contou com a participação de mais de 300.000 pessoas que, organizadas nas COMFORÇAS, aprovaram 969 
empreendimentos dos quais 721 já foram concluídos, 92 estão em obra e 156 em fase de elaboração dos projetos técnicos. O Orçamento Participativo 



 

 
 
 

 

da Habitação abre uma nova perspectiva para os movimentos organizados que, há décadas, lutam pela moradia. Até 2002, já foi aprovada a 
construção de 4.164 unidades habitacionais, das quais 2.479 foram entregues à população e 1.685 unidades encontram-se em fase de planejamento. 
 
No campo da Segurança Urbana, a Prefeitura criou a Secretaria Extraordinária de Segurança Urbana e a Guarda Municipal e desenvolve, em parceria 
com as demais Secretarias, um conjunto de programas de inclusão social e combate à violência. A incorporação de mulheres no contingente na 
Guarda Municipal, a descentralização de seu efetivo, a ampliação das ações de localização de pessoas desaparecidas, junto à Secretaria de Trabalho, 
Direito e Cidadania, e a expansão e aprimoramento dos programas de combate à violência são, dentre outros, os objetivos maiores desta política 
 
3. Aspectos Urbanísticos 
 
O desenvolvimento de instrumentos de planejamento urbano, tais como o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso de Solo vêm 
norteando as políticas públicas e a regulação do processo de produção do espaço urbano. Foram implementados instrumentos não convencionais de 
política urbana, propiciando a regulamentação de parcerias público-privadas para viabilizar projetos de interesse público, a ampliação das 
possibilidades de acesso à habitação de interesse social e o estímulo à proteção do patrimônio cultural. Avançou-se na consolidação da política de 
proteção do patrimônio histórico e cultural, na elaboração de projetos estruturantes e na legislação urbanística.  
 
Em diferentes escalas, a legislação urbanística principal - Lei Orgânica e suas políticas para o desenvolvimento municipal, o Plano Diretor e suas 
diretrizes  de organização do território e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, com seus parâmetros, e  critérios urbanísticos – a legislação 
tem em comum a estratégia  para a desconcentração urbana, a descentralização das atividades, a flexibilidade de usos, o redimensionamento do 
sistema viário, a valorização do patrimônio e do meio ambiente e a participação popular.  
 
O sistema viário tem uma estrutura radiocêntrico, com 4,6 mil km de vias,  dos quais menos de 10% são vias regionais – rodovias que cortam a cidade 
– ou arteriais, cerca de 20% são coletoras e 70% são locais, havendo poucas vias perimetrais. Somado à topografia e à ocupação do território, 
produziu-se um espaço urbano com poucas alternativas de articulação, particularmente no transporte público rodoviário. Na última década, cresceu o 
número de veículos, especialmente particulares, acarretando uma redução da velocidade operacional do sistema. Para o enfrentamento desta questão, 
têm sido tomadas medidas como as vias exclusivas para ônibus e ações localizadas em pontos estratégicos e de estrangulamento do trânsito. As 
melhorias operacionais produzidas pela BHTRANS mitigam os impactos sobre o sistema viário, sendo exemplo disso as vias exclusivas.  
No sistema de transporte coletivo, a maior produtividade é das linhas circulares e a menor das semi-expressas, certamente pelo tamanho do itinerário e 
a rotatividade de passageiros. O programa  BHBUS vem alterando o sistema com a implantação de estações articuladoras de linhas alimentadoras com 
as troncais.  
 
Entre 1991 e 2000, em Belo Horizonte, assim como no  núcleo metropolitano, houve avanço na cobertura por rede de água com canalização interna, e 
de limpeza urbana e coleta domiciliar de lixo, além de elevação percentual dos domicílios com esgoto ligado à rede geral. A universalização destes 
serviços ainda é um desafio, pois há um contigente significativo de moradias sem canalização interna de água, com disposição de esgoto em valas e 



 

 
 
 

 

cursos d’água. Há ainda um descompasso entre as ações voltadas para o abastecimento e o esgotamento, e uma necessidade de se ampliar o volume 
e os níveis de esgoto tratado.  
 
 Na Política Ambiental merece destaque o Programa CEVAE – Centro de Vivência Agro-Ecológica, com equipamentos públicos comunitários de política 
sócioambiental e as atividades de educação ambiental. As ações de controle de poluição ganham força com o Projeto de Inspeção Veicular, o 
Programa “Disque Sossego” e o monitoramento dos níveis de radiações eletromagnéticas emitidas pelas ERBs. A ampliação de parques e a 
revitalização da Fundação Zoobotânica re-significam os espaços da cidade numa perspectiva de ocupação mais saudável.  Em 1993, eram 8 os 
parques existentes em Belo Horizonte; hoje, a cidade conta com 44 parques distribuídos entre  9 regionais. São desafios pertinentes desta nova fase 
de governo a elaboração de um plano diretor de arborização de logradouros públicos, a potencialização das ações ambientais com a criação da 
Fundação de Parques Municipais, e a continuidade das ações de saneamento e de limpeza urbana.  
 
Em termos de gestão dos recursos hídricos, a Prefeitura assumiu o compromisso de preservar os leitos naturais e, neste sentido, atua na elaboração 
de estudos da foz dos Ribeirões Arrudas e Onça, na preservação da Bacia do Córrego do Cercadinho e na implantação do Programa de Recuperação 
Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte/DRENURBS. 
 
Quanto à limpeza urbana, uma nova prática traduz os esforços empreendidos no sentido de ampliar e qualificar a oferta de serviços. São exemplos 
expressivos a reformulação das práticas de gestão de resíduos sólidos, com a adoção do manejo integrado e descentralizado, o estabelecimento de 
uma relação de parceria com os catadores de recicláveis e com os carroceiros, a ampliação da coleta em vilas e favelas e a implantação do Programa 
Agente Comunitário de Limpeza Urbana. 
 
A implantação do Sistema Municipal de Habitação registra uma nova forma de atuar do poder público, frente aos limites colocados às populações de 
baixa renda na aquisição da moradia e na melhoria das condições de habitabilidade. Os programas de habitação popular são elaborados e 
implementados em parceria com os movimentos organizados, cresce o número de produção de moradias, destinadas aos grupos dos sem-casa, com o 
Orçamento Participativo, bem como o número de conjuntos habitacionais para reassentamento de famílias e ampliam-se os processos de captação de 
recursos para a área. Estimular o sistema autogestionário de produção de moradias, intensificar a captação de recursos para habitação, estruturar 
programas de aquisição e reforma de imóveis para construção de  moradia popular são, dentre outros, os principais desafios colocados para a 
Administração.        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

B. MACROOBJETIVOS DO PPAG 2006/2009 
 
 
Política Social 
Aprimorar e expandir os programas sociais desenvolvidos de forma intersetorial com os princípios da participação popular, da democratização das 
relações de poder, da promoção da igualdade racial e de gênero, e da legitimação das práticas de organização e de controle social. Ganham relevância 
os programas de transferência de renda, de defesa e promoção do consumo alimentar, de garantia de acesso dos segmentos mais vulneráveis às 
práticas esportivas e culturais e de ampliação das políticas inclusivas. 
 
Saúde 
Avançar na implementação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS em Belo Horizonte, prestando serviços humanizados e de 
qualidade, inserindo-se de forma articulada nas políticas sociais do governo, em busca de promoção da eqüidade social e garantindo o direito à saúde 
com controle social. Destaca-se a busca da integralidade da assistência prestada e, particularmente, no nível da atenção secundária, a implantação 
dos Centros de Especialidade Médica - CEM em todos os distritos sanitários da cidade. 
 
Educação 
Garantir o acesso, a permanência e a formação dos educandos da Educação Básica, priorizando a ampliação do atendimento à Educação Infantil, o 
desenvolvimento de programas de atendimento educacional em tempo integral, e a continuidade do Programa Bolsa Escola Municipal. 
 
Política Urbana 
Promover o desenvolvimento urbano através do aperfeiçoamento da administração democrático-popular comprometida com a construção de uma 
cidade mais justa e inclusiva. Entre as diversas prioridades, destacam-se: ampliação do acesso dos moradores da cidade à condições dignas de 
moradia; adequação do sistema viário; melhorar a qualidade ambiental da cidade; preservação e a valorização do patrimônio histórico e cultural; a 
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e; promoção da valorização e da requalificação dos espaços públicos. 

 
Desenvolvimento Econômico 
Intensificar ações que possibilitem aumentar a competitividade dos segmentos estratégicos com aumento do emprego e da renda. Para tanto, os 
principais programas previstos contemplam o fortalecimento das atividades exportadoras, apoio ao desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, 
atração de investimentos produtivos em segmentos estratégicos e apoio para a ampliação do emprego e da renda municipal. 
 
Segurança Pública 
Descentralização do efetivo da guarda municipal, expansão e aprimoramento dos programas de combate à violência. 
 
 
 



 

 
 
 

 

C. IMPACTO DE RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL SOBRE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
 
 
A elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 2006/2009 obedeceu critérios adotados a partir da orientação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, como também buscou atender exigências de ordem legal estabelecidas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
 
D. ESTIMATIVA DAS PRINCIPAIS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OS ANOS DE 2007 A 2009 – PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO 

GOVERNAMENTAL (PPAG 2007-2009) 
 
Para a estimativa da arrecadação de receitas do ano de 2007 a 2009 foram utilizadas duas metodologias combinadas: a) Metodologia padrão: leva em 
consideração o crescimento real da arrecadação de cada receita no ano de 2005 em relação ao ano de 2004, juntamente com a taxa de inflação 
esperada de 4,5% para os anos de 2007, 2008 e 2009; b) Metodologia específica: São pertinentes as receitas em função de anormalidades e fatores 
exógenos, que não refletem uma linearidade conforme a metodologia padrão. Depende, portanto, das especificidades de cada receita.  
Foram consideradas receitas que apresentam especificidades, as quais foram consideradas as receitas de capital, multas, ISSQN Autônomos, ISSQN 
Empresas, ISSQN Fonte e as estratégias no tratamento da Dívida Ativa. Além destas, mereceram estudos mais aprofundados o IPTU e receitas 
correlacionadas e o ISS. 
A estimativa de arrecadação do IPTU e de suas receitas correlacionadas para o triênio 2007-2009 deve sofrer impactos positivos em função do 
recadastramento de contribuintes, processo este que foi acertado entre as Secretarias de Finanças e Regulação Urbana e será realizado em fins de 
2005 e meados de 2006, resultando na modernização dos procedimentos de lançamento e cobrança dos tributos. 
Com relação ao ISS, para o ano de 2007, espera-se um aumento real em relação ao ano de 2006 de cerca de 8%, em função da consolidação do uso 
da Declaração Eletrônica de Serviço (DES) e melhora na execução do planejamento fiscal do tributo. Para os anos de 2008 e 2009 considera-se um 
aumento real de aproximadamente 5% em relação aos anos imediatamente anteriores. 
As receitas provenientes das transferências mais significativas do Governo Federal foram projetadas de acordo com a estimativa de crescimento do 
Produto Interno Bruto para os anos de 2007 e 2008, os mesmos utilizados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Belo 
Horizonte. 
Informamos que o parâmetro básico para projeção das receitas foi feito a partir dos dados orçamentários registrados em 2006. Os argumentos e 
critérios que justificam sua confecção encontram-se junto com a proposta da Lei Orçamentária - LOA. 
 
 
 


