
Plano Plurianual de Ação Governamental           Exercício :2006

Relatório Demonstrativo dos Grupos de Programas - Analítico
Prefeitura

Municipal de Belo
Horizonte

1 - Atuação Legislativa da Câmara MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

. Proporcionar representatividade ao cidadão belorizontino, em defesa de seus interesses sócio-culturais, políticos e econômicos, a partir da interação entre a instituição, a
comunidade e seus agentes políticos, a fim de assegurar a organização e bem-estar sociais;

. Incentivar a participação da população nas reuniões das comissões da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por meio de debates e audiências públicas;

. Melhoria na assessoria prestada aos vereadores a partir de uma maior congruência entre os interesses desses com os da instituição e servidores, com estímulo à participação e
investimentos em treinamentos externos e internos e instituição de planos, programas e investimentos direcionados à melhoria das condições de saúde física e mental de vereadores e
servidores;

. Investir num esforço positivo da imagem institucional da Câmara, a partir de maior integração da organização com a comunidade, e implementação de mecanismos de informação
universalizada que possibilitem participação direta do cidadão junto às atividades desenvolvidas pela Câmara.

Compete à Câmara Municipal de Belo Horizonte legislar sobre as matérias do município, através de atos normativos que exteriorizam a função legislativa municipal. Decorrente desta
função legislativa, a Câmara Municipal exerce, ainda,  a fiscalização dos negócios públicos do município, mediante controle externo. A Câmara exerce também atribuições de sua
competência privativa, envolvendo a prática de atos concretos, de resoluções referendárias e de julgamento técnico, que configuram sua função deliberativa. Por último, a Câmara
Municipal de Belo Horizonte exerce a função julgadora, através do julgamento dos atos do Prefeito e dos Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL

Contínua

- Processo Legislativo (elaborar, examinar e deliberar sobre proposições legislativas e desenvolvimento de projetos institucionais, bem como fiscalizar os atos das unidades
administrativas no Município de Belo Horizonte
- Apoio à Administração Pública (coordenar, supervisionar e executar os serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativos).

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

3 - Prestação de Serviços JurídicosPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Viabilizar e organizar as atividades administrativo fiscal de forma a possibilitar a defesa judicial e extrajudicial do Município em matéria fiscal.

Defesa judicial e extrajudicial do Município na cobrança da dívida ativa.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Contínua

Cobrança judicial da divida ativa e defesa judicial nas ações de natureza tributária e fiscal.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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4 - Planejamento OrçamentárioPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

A função maior do planejamento orçamentário de Belo Horizonte, atualmente, concentra-se no esforço de utilizar a gestão orçamentária como instrumento do sistema de controle
público interno governamental, apoiado num gerenciamento, a curto e médio prazos, das ações programáticas nas áreas  social, urbana e de governança da PBH, compartilhando
com os demais órgãos de coordenação, articulação e controle do município, a responsabilidade de alocar recursos para prestação de serviços e investimentos governamentais,
buscando, assim, atender à sociedade  com eficácia, efetividade e economicidade.

A gestão orçamentária do município de Belo Horizonte necessita dos instrumentos do planejamento governamental  para consecução plena de suas funções públicas. O planejamento
das ações orçamentárias torna-se imperativo na etapa de priorização e articulação dos programas de trabalho setoriais e, principalmente,   intersetoriais, em execução na PBH. Diante
disso, o ordenamento e coordenação superior exercidos pelos órgãos responsáveis pelo planejamento orçamentário  constituem os condicionantes essenciais para obtenção, com
qualidade, do atendimento às demandas sociais.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

Contínua

Gerir o processo orçamentário municipal por meio dos instrumentos de planejamento governamental - PPAG, LDO e LOA, acompanhando e avaliando a gestão do orçamento da
PBH, do ponto de vista gerencial, legal, escritural e social; analisar a programação orçamentária, à luz da evolução da receita fiscal do município, provisionando recursos durante o
exercício financeiro  para operação e manutenção dos serviços  governamentais; contribuir para o equilíbrio fiscal do município, através do controle eficaz dos créditos orçamentários
anuais aprovados.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

5 - Desenvolvimento Sócio-EconômicoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Estabelecer e manter relações e parcerias internacionais e planejar e coordenar as políticas e ações para negociação e captação de recursos financeiros junto a organismos
multilaterais e agências governamentais estrangeiras.

O presente Programa será um dos instrumentos de contribuição à inserção de Belo Horizonte na comunidade internacional, sendo que essa foi uma das atribuições da Secretaria
Municipal Adjunta de Relações Internacionais determinadas pela Lei 9.011, de 01/01/05.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Contínua

Envidar esforços para que o Município de Belo Horizonte se mantenha como pólo atrativo de grandes eventos internacionais e, ainda, empenhar ações que possam contribuir para o
desenvolvimento econômico e social local, inclusive no que se refere à disseminação local de questões relacionadas aos Direitos Humanos, Cidadania, Igualdade de Gênero, Inclusão
Social, algumas das Metas do Milênio propostas pela ONU.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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6 - Captação de RecursosPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Dar suporte aos órgãos municipais/secretarias, na definição dos projetos viáveis para obtenção de financiamento;
- Assessorar na montagem dos processos referentes a projetos que receberão recursos através de convêncios/operações de crédito, providenciando a documentação fiscal e institucional
necessária;
- Disponibilizar informações sobre fontes de financiamento existentes para programas e projetos.

Promover, através da captação de recursos, seja por meio de convênios ou operações de crédito, o incremento da receita do município para implementação de projetos e programas
prioritários para a cidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Contínua

Assessorar a SMAPL na articulação, com as demais Secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública, na captação e negociação de recursos junto a órgãos e instituições
nacionais e internacionais.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

7 - Apoio Administrativo e FinanceiroPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Viabilizar e organizar as atividades administrativas de forma a prover os meios físicos, financeiros e de recursos humanos  para que as ações dos diversos órgãos da administração
pública possam executar suas funções.

Os órgãos da PBH, executores seja de  Programas Finalísticos ou de Apoio Administrativo, dependem, para o perfeito andamento de suas rotinas e atividades, de uma série de
procedimentos administrativos e finaceiros que viabilizam a execução de suas atividades.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Contínua

Apoiar os órgãos setoriais na gestão dos recursos humanos administrativos e financeiros, objetivando a realização das ações governamentais
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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8 - Processo Participativo PopularPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1 - Apoiar as atividades dos Conselhos Municipais vinculados à SMATDC;
2 - Coordenar fóruns e grupos temáticos que visem a formulação de diretrizes e propostas para a administração pública;
3 - Apoiar atividades e ações de participação popular em decisões do governo municipal.

Garantir a participação popular nas instâncias e fóruns de formulação de diretrizes e propostas, como forma de ampliar a democratização das decisões de governo e garantir o
monitoramento social da gestão pública.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Contínua

Apoiar a participação popular na gestão municipal.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

9 - Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência AdministrativaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Promoção da eficiência e eficácia dos processos de trabalho e da prestação de serviços aos cidadãos.

A complexidade da estrutura organizacional e dos processos administrativos em organizações do porte da PBH exigem constante revisão e atuação sobre problemas relacionados à
falta de interação vertical e horizontal das unidades administrativas e de coordenação das ações, à sobreposição de funções e aos processos excessivamente burocráticos.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contínua

Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da
eficiênca e eficácia das atividades administrativas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

10 - Sistema de Informações MunicipaisPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Integração e compatibilização dos sistemas, de modo a diminuir prazos para inserção de novos dados, gerando confiabilidade e consistência através da aplicação de novas
tecnologias.

Otimizar os sistemas de informação para melhoria de atendimento ao cidadão e gestão pública.

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Modernização, compatibilização e integração dos sistemas informacionais da PBH.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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12 - Gestão do Sistema de Controle InternoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1- Promover a integração dos mecanismos de controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município;
2 - Executar a fiscalização dos atos e procedimentos relativos à despesa pública;
3 - Executar e coordenar a contabilidade e a respectiva conciliação das contas;
4 - Executar atividades correicionais e disciplinares;
5 - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de ação do governo;
6 - Prestar apoio aos órgãos de controle externo;
7 - Promover a maximização dos recursos financeiros da municipalidade;
8 - Executar a política financeira;
9 - Efetuar o controle financeiro mediante fluxo de caixa e outros relatórios gerenciais;
10 - Organizar os procedimentos para cumprimento das obrigações pecuniárias do município;
11 - Coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias
11 - Propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;
proceder à análise das prestações de contas de competência da Secretaria Municipal de Finanças;
12 - Executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município e a prestação de contas da Administração Municipal;
13 - Acompanhar e apurar os gastos no cumprimento dos limites legais;
14 - Consolidar as contas municipais

A Administração Pública é vinculada a um arcabouço de normas que determinam a natureza e a forma como os atos administrativos devem ser praticados. Essas normas definem
princípios, limites, ações a serem praticadas, recursos a serem utilizados e até a forma de se executar determinada atividade.
Torna-se imperioso portanto, a manutenção permanente de um sistema de acompanhamento e fiscalização dos atos praticados na gestão das finanças públicas e ainda nos atos
praticados pelos agentes públicos.
Face ao ordenamento jurídico vigente e a salutar demanda pelo controle social da Administração Pública, o controle interno das organizações governamentais teve sua missão
ampliada.
Desta forma, o controle interno que se realiza para atender os preceitos legais, assume nesta administração proporções bem mais significativas, por se achar inserido em princípios de
um governo democrático-popular.
Manutenção de um sistema de acompanhamento e fiscalização dos atos praticados na gestão das Finanças Públicas.

SECRETARIA  MUNICIPAL  ADJUNTA DO TESOURO

Contínua

1- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos anuais;
2- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
3 - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres;
4- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos termos da legislação em vigor; promover inspeção de atos e procedimentos como
medida preliminar ao cumprimento das obrigações pecuniárias; proceder ao recebimento das rendas municipais, efetuar pagamentos dos compromissos do Município e registrar e
monitorar as operações relativas a financiamentos e repasses e coordenar o serviço da dívida municipal.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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13 - Gestão do Sistema Tributário MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Executar a administração, controle,  lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos mobiliários e imobiliários
planejar e coordenar a inscrição e cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa
a partir da legislação vigente, julgar processos em primeiro e último grau relativos aos créditos fiscais e tributários.

Monitoramento sistematico do recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.

SECRETARIA  MUNICIPAL  ADJUNTA DO TESOURO

Contínua

Desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais e tributários inscritos em dívida ativa; manter coletânea atualizada da legislação tributária municipal, orientando os
contribuintes sobre sua correta aplicação; Desenvolver as atividades relativas ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o
cadastro respectivo; desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais e tributários e de fiscalização; Julgar em primeiro grau e grau superior de recursos os processos
relativos aos créditos fiscais e tributários do município, observando as normas legais e regulamentares.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

14 - Gestão dos Recursos HumanosPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Promoção da eficiência e eficácia dos processos de trabalho e da prestação de serviços aos cidadãos.
- Ampliação da transparência e da capacidade de responsabilização da Administração Municipal.

As mudanças observadas no âmbito da Administração Pública, quando questiona-se o modelo excessivamente burocrático e enfatiza-se um modelo mais flexível, voltado para
resultados e para o foco no cidadão, requer imperativamente a atualização conceitual e metodológica do corpo gerencial da PBH.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

Contínua

Promover o desenvolvimento do corpo gerencial da Administração Municipal através da implementação de programas de capacitação em gestão por resultados.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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15 - Divulgação Institucional do MunicípioPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Assegurar o exercício do direito à informação pública, atributo de todo cidadão;
Zelar pela aplicação dos princípios de liberdade de expressão e de imprensa, mantendo relação saudável e respeitosa com os meios de comunicação e pela vigência dos princípios
da transparência e da publicidade de todos os atos de governo;
Executar política de comunicação que:
-atinja a totalidade da população da cidade, por meio da veiculação de mensagens claras e acessíveis
- respeite a diversidade social, cultural, etária, religiosa e étnica da população da cidade;
- estimule valores como a boa convivência urbana, o respeito ao patrimônio público e ao meio ambiente;
Tratar de modo não discriminatório todos os setores da imprensa, seja ela comercial, comunitária ou universitária;
Zelar por uma política de comunicação interna que assegure ao servidor acesso fácil e rápido às informações de seu interesse;
Manter a eficiência dos diversos canais de comunicação da PBH, como o Portal na Internet, o Diário Oficial do Município, as campanhas publicitárias e o material jornalístico
produzido para a Imprensa.

É dever do Poder Público Municipal:
- prestar contas de todos os atos de governo, consagrando seu caráter de transparência e publicidade;
- prestar ao cidadão todas as informações que considere de interesse público e que facilitem ou melhorem a convivência na cidade.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Contínua

Prover o cidadão de todas as informações de caráter público geradas pela PBH.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

19 - Proteção Social BásicaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

São diretrizes da Política Municipal de Assistência Social:
- Comando único, descentralização das ações, hierarquização, territorialização e intersetorialidade;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação das políticas e controle social ( Conselhos Municipais e Regionais e Comissões Locais;.

A proteção social básica garante o atendimento da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ( ausência de renda, precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contínua

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A proteção social básica tem por
referência o serviço de acompanhamento de grupos territoriais, até 5.000 famílias, sob situação de vulnerabilidade.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:



Plano Plurianual de Ação Governamental           Exercício :2006

Relatório Demonstrativo dos Grupos de Programas - Analítico
Prefeitura

Municipal de Belo
Horizonte

20 - Proteção Social EspecialPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

São diretrizes da Política Municipal de Assistência Social:
- Comando único e a descentralização das ações, hierarquização, territorialização e intersetorialidade;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação das políticas e controle social ( Conselhos Municipais e Regionais e Comissões Locais;
- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social;
- Centralidade na família nas ações que organizam os serviços para garantir a convivência familiar e comunitária e a inclusão e pertencimento dos destinatários da assistência social;
- Prevenir situações que possam causar danos às famílias e ao patrimônio em decorrência de calamidades.

A proteção social especial garante atendimento assistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou,
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, calamidades, moradias localizadas
em áreas de risco, entre outras.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contínua

Atender famílias e indivíduos com seus direitos violados.
Ofertar serviços de média cmplexidade para atender famílias e indivíduos com seus seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.
Ofertar serviços de alta complexidade para atender famílias e indivíduos com seus direitos violados e   cujos vínculos familiares e comunitários foram rompidos.
Desenvolver ações preventivas e emergenciais de defesa civil, visando à proteção dos cidadãos, em especial os assentados em áreas de risco.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

25 - Assistência Individual ao Servidor MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Desenvolver ações que viabilizem um atendimento de qualidade ao servidor muncipal e seus dependentes, nos diversos servios oferecidos pela BEPREM.

Propiciar um atendimento qualitativo aos funcionários municipais, compreendendo ações nas áreas de educação, saúde, lazer e geração de renda,  voltadas para a melhoria de
qualidade de vida.

BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Contínua

Disponibilizar aos servidores públicos municipais, dos poderes executivo, legislativo, ativos, aposentados e pensionistas, assistência odontológica, médica, psiquiátrica, psicológica,
jurídica, social e atividades culturais e de lazer.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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26 - Gestão Previdenciária MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Administrar com eficiência os recursos da previdência municipal, atendendo de forma eficaz os inativos e pensionistas da PBH.

A organização administrativa e o gerenciamento responsável, eficaz e eficiente dos recursos da previdência municipal, irá garantir ao servidor o acesso aos seus direitos e benefícios
previdenciários.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contínua

Coordenar e gerenciar a previdência municipal.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

28 - Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde IntegralPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Acompanhar e dar seguimento às normas e recomendações do Ministério da Saúde em relação às ações de Vigilância à Saúde. Definir estratégias para implantação de ações que
visem a previnir o aparecimento de novas epidemias e controle das existentes.

O aumento dos casos de Dengue e de Leishmaniose Visceral nos últimos anos vem exigindo um aperfeiçoamento no sistema de vigilância à saúde , assim como a criação de novas
estratégias para lidar com estas zoonoses. Da mesma forma, as chamadas doenças dos países desenvolvidos ( hipertensão, diabetes, câncer ), causadas pelo stress, estilo de vida e
alimentação inadequada vêm acometendo cada vez mais a população, demandando ações preventivas ao lado de um acompanhamento dos pacientes já adoecidos. Vale também
ressaltar o aumento da violência e o uso de ácool e drogas, que requerem um esforço multisetorial em sua abordagem.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contínua

Reduzir a morbi-mortalidade por doenças de notificação compulsória e por agravos específicos, transmissíveis e não transmissíveis, através de ações efetivas de vigilância à saúde,
aumento da cobertra vacinal e aperfeiçoamento do sistema de informação.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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30 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e HospitalarPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Ações de humanização da assistência, recuperação das áreas descritas e incorporação tecnológica.

O HBO é referência para o atendimento de pacientes graves trazidos pelo SAMU ou por demanda direta e, também, um dos centros de ensino e de especialidades ambulatoriais de
Belo Horizonte.

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

Contínua

Propiciar serviço qualificado na assistência médica-hospitalar aos pacientes do SUS ( Sistema Único de Saúde).	
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

32 - Serviços de InformáticaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Melhoria na assessoria prestada aos vereadores, através de um sistema de informática mais ágil, possibilitando uma maior congruência entre os interesses desses com os da instituição,
servidores e comunidade.

O gerenciamento das atividades relacionadas à informática, possibilitando ferramentas indispensáveis para o desempenho das atividades legislativas.

CÂMARA MUNICIPAL

Contínua

Promover  o processo de informatização da instituição, através do redimensionamento de softwares e desenvolvimento de sistemas adequados ao atendimento das demandas
existentes.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

33 - Encargos com Inativos do LegislativoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Manter o atendimento aos inativos com qualidade de prestação de serviços, eficácia e eficiência.

Efetuar o pagamento de Inativos

CÂMARA MUNICIPAL

Contínua

. Efetuar o pagamento de Inativos do Legislativo.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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34 - Prevenção de Acidente do TrabalhoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Preservar e cuidar para que o servidor trabalhe com saúde, em ambiente adequado, sem riscos de acidente, com prestação de serviço eficaz e eficiente.

A preservação e o cuidado com a saúde do servidor requer ações de prevenção e  acompanhamento constante, além de atendimento eficaz e eficiente às demandas.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

Contínua

- Preservar a integridade física e mental do servidor, mediante eliminação de riscos profissionais, prevenção de acidentes, melhoria de condições ambientais e adoção de medidas
pertinetes à segurança e à medicina do trabalho;
- Fornecer aos órgãos de pessoal laudos de perícias médicas e avaliatórias de insalubridade e periculosidade.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

36 - Subsídios ao Transporte do ServidorPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Garantir, conforme a Lei 7418/85 que instituiu o vale-transporte e a Lei Municipal 4479/86, o subsídio do benefício ao servidor.

Necessidade do gerenciamento da compra e do fornecimento de vale-transporte, de forma a garantir ao servidor municipal o recebimento do benefício.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

Contínua

Coordenar e gerenciar a compra e fornecimento do vale-transporte fornecido aos servidores da PBH, subsidiando os gastos do servidor com transporte, conforme os preceitos legais.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

39 - Serviços de Utilidade PúblicaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Revisão e atualização da legislação municipal específica sobre necrópoles;
Licitação para concessão das necrópoles da Paz e Saudade;
Criação do Centro de Informações e Orientação ao Visitante do Cemitério do Bonfim;
Melhoramento dos espaços físicos dos cemitérios;
Licenciamento ambiental das unidades.

Melhorar a prestação de serviços ao público em geral.

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

Contínua

Administração de necrópoles públicas e capela velório visando um melhor atendimento do usuário e o gerenciamento do serviço funerário de BH.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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44 - Qualificação dos Próprios MunicipaisPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Execução rápida e eficaz, objetivando não afetar o atendimento ao munícipe;
Objetividade na definição da abrangência dos serviços, distingüindo ações de manutenção, reforma e ampliação;
Eficiência e eficácia no desenvolvimento dos trabalhos, otimizando gastos,  visando reduzir a necessidade de manutenção freqüente.

A prestação de serviços públicos de qualidade pressupõe uma rede de próprios municipais em condições de atendimento que proporcionem segurança e conforto ao munícipe.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Contínua

Promover a manutenção, reforma e/ou ampliação da rede de próprios municipais.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

45 - Apoio Operacional à InvestimentosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Contínua

Objetivo:

Diretrizes:
Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

46 - Operacionalização da Limpeza PúblicaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Manutenção e ampliação dos serviços e equipamentos para  limpeza urbana  prestados/disponibilizados para a população

Garantir a salubridade do meio urbano preservando a saúde pública por meio das ações de coleta de resíduos, varrição, capina, aterramento e tratamento de resíduos e outras
atividades correlatas

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Contínua

Realização contínua dos serviços de limpeza urbana assegurando a prestação de serviços com qualidade, regularidade e mínimo impacto ambiental
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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49 - Promoção, Apoio e Incentivo à Formação CulturalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temáticas da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

A formação cultural pode ser considerada uma experiência relacionada ao questionamento e à descoberta. O Programa Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural, possibilita
ao cidadão a inclusão em várias ações e projetos que abrangem a sensibilização, a iniciação e a formação, bem como a qualificação da gestão e da produção cultural, resultando na
profissionalização de pessoas e grupos nas áreas artístico-culturais.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Busca possibilitar a sensibilização, a iniciação e a formação cultural de pessoas e grupos, nas diversas regiões da cidade e a  qualificação da gestão e da produção cultural.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

50 - Informação, Difusão e Intercâmbio CulturalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temáticas da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

A organização e a circulação das informações culturais são iniciativas importantes que deverão propiciar à administração pública municipal os instrumentos fundamentais para a
plena realização de seus objetivos de promover, incentivar e apoiar a circulação da produção artístico-cultural, garantindo o acesso da população aos bens e serviços culturais.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Visa organizar sistema de registro de estatísticas e informações culturais que potencialize a produção, a difusão e o intercâmbio de bens e serviços culturais, possibilitando conhecer o
universo cultural da cidade e entender a cultura como campo de convívio, identidade e coesão social e em sua dimensão econômica, e também incentivar, estimular e difundir a
produção artístico-cultural, promovendo o intercâmbio entre as diversas regiões, o acesso da população aos bens e serviços da cultura e a articulação dos movimentos e grupos de
cultura da cidade.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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51 - Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos CulturaisPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temáticas da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

É papel do poder público investir no fortalecimento das capacidades gerencial, normativa, operacional e tecnológica da administração e da gestão pública dos serviços e programas
desenvolvidos pela  Fundação Municipal de Cultura.
Para o adequado atendimento à população, é necessário a melhoria da infra-estrutura dos equipamentos sob sua administração, por meio da implantação de ações de modernização
das instalações, capacitação de recursos humanos e acompanhamento e avaliação desses programas, projetos e ações da Cultura, visando  garantir a qualidade dos serviços de cultura
prestados ao cidadão.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Visa promover a qualificação da infra-estrutura e dos serviços de cultura, com a implantação de ações de modernização das instalações e capacitação de recursos humanos e a
realização de procedimentos sistemáticos de avaliação dos serviços e programas da Fundação.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

52 - Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades CulturaisPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temáticas da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

A política de proteção do patrimônio  e das identidades culturais procura, através de critérios e diretrizes, trabalhar conjuntamente com os cidadãos, na guarda e promoção dos bens
culturais representativos da memória da cidade.
A Fundação Municipal de Cultura promove ações que tratam da preservação e da valorização do patrimônio e das identidades culturais assegurando o acesso à memória e à história
de comunidades, instituições e grupos variados, além de estimular o cidadão a refletir e participar ativamente neste processo, onde estão expressas visões de mundo, experiências de
vida, enfim, história rica em informações culturais que criam laços de pertinência e identidade do homem e sua cidade.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Visa promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural pela dinamização e integração das ações da cultura e pelo fomento à criação de novos processos de
registro de bens culturais, representativos de diferentes grupos sociais e étnicos no âmbito da cidade.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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57 - Gestão da Política UrbanaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Gestão democrática, inclusão e sustentabilidade

Promover a distribuição mais justa e equilibrada da população no espaço da cidade, buscando compatibilizar o crescimento e o desenvolvimento urbanos com a produção de um
espaço tecnicamente organizado e socialmente mais justo.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  URBANAS

Contínua

Elaborar e implementar a política e a gestão de desenvolvimento urbano do município, buscando igualdade no acesso à cidade, reduzindo as desigualdades socio-espaciais e
respeitando as condições ambientais

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

58 - Participação Social na Política de Planejamento UrbanoPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Fortalecer a institucionalização das diferentes instâncias de participação popular.

Compromisso com a gestão democrática participativa.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  URBANAS

Contínua

Ampliar e aperfeiçoar a gestão democrática da política de desenvolvimento urbano, a partir do diálogo entre os diferentes atores do processo de produção do espaço da cidade.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

59 - Gerenciamento do Controle UrbanoPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Desenvolvimento de um sistema adequado para o licenciamento de edificações, atividades econômicas e de fiscalização.

Aplicação das normas da política de regulação e controle urbano, visando ao pleno cumprimento da função social da propriedade e ao bem estar da população.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  URBANAS

Contínua

Coordenar a elaboração e implementação da política de regulação e controle urbano do município.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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60 - Gestão da Mobilidade UrbanaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Prioridade do modo a pé: Considerar o modo a pé como prioritário na definição das políticas públicas.
Transporte coletivo de qualidade: Garantir o deslocamento das pessoas em um transporte coletivo de qualidade, integrado e rápido, considerando sua priorização na circulação viária
e nos investimentos públicos e privados.
Democratização do sistema viário: Democratizar o uso do sistema viário por meio de políticas de circulação e estacionamento, como medidas de restrição ao uso do automóvel,
quando necessárias.
Política de estacionamento: Construir políticas de estacionamento e de distribuição de mercadorias em consonância com o planejamento urbano e com ênfase na racionalização da
utilização da via e melhoria da qualidade dos espaços públicos.
Segurança no trânsito: Garantir que os deslocamento sejam feitos de forma segura, reduzindo os acidentes, o número de feridos e, principalmente, as mortes.
Consciência cidadã: Aumentar a consciência cidadã e o respeito à legislação por meio de ações de educação, informação, operação e fiscalização.
Integração entre agentes sociais e poder público: Promover a integração entre agentes sociais e poder público, ampliando os canais de participação, no sentido de alcançar um
compromisso para o desenvolvimento da mobilidade.
Respeito ao meio ambiente urbano: Construir uma mobilidade mais respeitosa com o meio ambiente urbano e estimular o uso do transporte não motorizado, especialmente bicicleta,
e de combustíveis renováveis e menos poluentes.
Inclusão social: Promover ações para garantir a todos, independente da capacidade de pagamento ou de locomoção, o direito de se deslocar e usufruir a cidade com autonomia e
segurança.

Dentre as atividades, como moradia, trabalho, estudo, lazer, compras, a mobilidade se inclui  como uma atividade meio, sem a qual se torna impossível o desempenho das demais. O
deslocamento de pessoas e mercadorias influência fortemente os aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento urbano. Por outro lado, a maior ou menor necessidade de
deslocamento é definida pela localização das atividades na área urbana. Assim, a mobilidade urbana é, ao mesmo tempo, causa e conseqüência do desenvolvimento
econômico-social, da expansão urbana e da distribuição espacial das atividades.
No Brasil, sempre houve dificuldade de se incorporar o serviço de transportes e de trânsito, ou melhor, o planejamento da mobilidade, ao planejamento urbano e regional, o que
contribui, através dos anos, para a produção de cidades cada vez mais socialmente excludentes e insustentáveis, do ponto de vista ambiental e econômico. Essa dificuldade se deve,
em parte, a uma cultura consolidada no Brasil, a partir dos anos 50 do século passado, que coloca a infra-estrutura viária como fator determinante do desenvolvimento urbano e
pressiona o poder público para fazer grandes investimentos na sua expansão, além da pressão exercida pelo crescimento vertiginoso da frota de veículos privados. Por outro lado, o
serviço público de transportes, do qual depende a grande maioria da população, deve ser encarado como serviço público essencial, como determina a Constituição Federal, com
mais investimento e busca de fontes alternativas de financiamento para seus custos operacionais, que, de forma injusta, são totalmente cobertos pelos usuários, através da tarifa.
Trabalhar de forma adequada a questão da mobilidade urbana em todas as suas dimensões, acessibilidade, inclusão social, respeito ao meio ambiente, são grandes desafios a serem
encarados pelo poder público.

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Propor e consolidar uma nova visão do setor, com base no deslocamento de pessoas e bens, em oposição á visão focada na circulação de veículos;
Buscar um transporte urbano que não seja fator de exclusão social e, se possível, promova a inclusão das pessoas;
Buscar uma política de mobilidade urbana que não comprometa o meio ambiente, as áreas e atividade urbanas e o próprio deslocamento;
Envolver e comprometer setores sociais em busca de resultados;
Democratizar o uso do espaço viário, viabilizando a recomposição da largura das calçadas a valores mínimos aceitáveis  e a circulação do transporte coletivocom prioridade.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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62 - Gestão do Sistema Viário MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Integração dos sistemas de transporte coletivo;
Acessibilidade ao sistema viário e ao transporte coletivo;
Superação gradual da orientação rádio-concêntrica do sistema viário.

O desenvolvimento da cidade requer a reorganização da circulação de veículos e pedestres com racionalização e priorização de trajetos.

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Melhorar a malha viária nas diversas áreas, suprimindo as carências apresentadas pelo sistema vigente;
Criar ligações perimetrais e transversais;
Melhorar a acessibilidade;
Integrar o trem metropolitano à malha viária;
Execução dos planos de integração da malha viária, especialmente o Plano Diretor.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

64 - Geração de Habitações Urbanas PopularesPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Produzir Unidades Habitacionais urbanas de qualidade, em consonância com a Política Municipal de Habitação, contemplando o controle e a participação comunitária e
promovendo a inclusão social.

Estima-se o déficit habitacional do Município em aproximadamente 50.000 famílias, das quais 13.431 são organizadas no Movimento dos Sem Casa e participam do Orçamento
Participativo da Habitação - OPH.
A emergência de ações que minimizem este déficit habitacional e assegurem o direito à cidade, requer um programa específico destinado a ampliar a oferta de moradias para a
população de baixa renda.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE HABITAÇÃO

Contínua

Viabilizar a produção de Unidades Habitacionais Urbanas para a população de baixa renda, minimizando o déficit habitacional no município.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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65 - Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse SocialPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Promover o acesso à terra e à moradia digna para os habitantes da cidade;
Promover processos democráticos na formulação e implementação da política habitacional;
Utilizar processos tecnológicos que garantam maior qualidade e menor custo da habitação;
Priorizar formas de atuação que propiciem a geração de emprego e renda;
Assegurar a vinculação da política habitacional com a política urbana;
Assegurar a articulação da política habitacional com outras políticas setoriais;
Assegurar a condição de moradia com qualidade nas Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social.

Possibilitar o acesso à moradia adequada, especialmente no que diz respeito à salubridade, segurança, acessibilidade, disponibilidade e acesso a infra-estrutura e serviços básicos, é
condição de cidadania. Em Belo Horizonte, há em torno de 120 (cento e vinte) mil domicílios inadequados à moradia e que demandam intervenções para a sua readequação.

COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A

Contínua

Melhorar a qualidade de vida dos moradores de Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social, através da regularização urbana e funidária dos assentamentos e da promoção do
desenvolvimento sócio-econômico dessa população.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

66 - Saneamento e Tratamento de Fundos de ValePrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Promoção do saneamento através do tratamento de fundos de vale, com particular atenção à preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;
Melhoria das condições de salubridade da população na área de influência direta dos empreendimentos e do restante da população, através da melhoria do sistema viário, das
condições ambientais e paisagísticas.

Os diversos sistemas que compõem a infra-estrutura urbana interagem entre si e integram-se com o espaço urbano. O serviço de coleta de lixo, o esgotamento sanitário, o controle das
erosões, a saúde coletiva, o planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água e impõem uma dinâmica de causa e efeito entre os elementos. A
drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, assim como deve ser planejada de forma integrada aos
demais sistemas e serviços urbanos.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Contínua

Promover o escoamento regular das águas com eliminação das enchentes;
Manter preventiva e corretivamente os sistemas estruturais das galerias;
Valorizar as águas através da despoluição dos seus cursos e controle da produção de sedimentos;
Implantação de vias sanitárias que integrarão a malha viária.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:



Plano Plurianual de Ação Governamental           Exercício :2006

Relatório Demonstrativo dos Grupos de Programas - Analítico
Prefeitura

Municipal de Belo
Horizonte

69 - Gestão da Política AmbientalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Promover políticas de preservação e aprimoramento da vegetação urbana, da fauna, dos recursos hídricos e das áreas verdes da cidade;
Promover ações de controle ambiental, englobando o licenciamento e a fiscalização ambiental;
Otimizar, ampliar, licenciar, fiscalizar e controlar as atividades classificadas como empreendimentos de impacto ambiental;
Fiscalizar e controlar as fontes de poluição sonora no município;
Fiscalizar e licenciar a frota emplacada no município;
Descentralizar a fiscalização e avaliação das atividades econômicas de empreendimentos não considerados de impacto ambiental;
Promover políticas de monitoramento da qualidade ambiental do Município;
Promover e fomentar o desenvolvimento de projetos especiais e a celebração de parcerias com a sociedade, visando a consecução de metas previstas;
Construir base de dados ambientais para subsidiar a elaboração de projetos de desenvolvimento ambiental;
Fomentar a construção da Agenda 21 do Município.

Para se garantir uma boa qualidade de vida da população, são necessárias políticas e ações que visem a proteção, preservação e aprimoramento da qualidade ambiental do
Município.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE MEIO AMBIENTE

Contínua

Promover a elaboração e a implementação da política ambiental do Município, visando a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população e o controle da
qualidade ambiental do Município.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

70 - PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da PampulhaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Redução da poluição dos recursos hídricos, oriunda de esgoto e lixo;
Melhoria das condições ambientais dos fundos de vale degradados e sujeitos à inundações;
Incentivo à pesquisa ambiental e ao lazer cultural, através da implantação de equipamento públicos destinados a essas atividades.

Dada a importância urbanística da Lagoa da Pampulha e sua orla, e o  reconhecimento  de seu conjunto arquitetônico como marco da arquitetura moderna no Brasil, um grande
esforço vem sendo despendido pela PBH, com o apoio do município de Contagem e da Sociedade Civil, no sentido de implantar o PROPAM. Os problemas ambientais na bacia vêm
se intensificando, seja pelo uso e ocupação inadequado do solo, seja pela falta de infra-estrutura de serviços de saneamento básico. Disso resultam danos, com prejuízos para a
qualidade da água, não só dos córregos mas também da própria lagoa, com impactos negativos para a fauna e para a população.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE MEIO AMBIENTE

Contínua

Gerir de modo integrado a unidade ambiental "Bacia Hidrográfica da Pampulha";
Implementar o Plano de Intervenções;
Desenvolver permanentemente o processo de conscientização da população;
Buscar a sustentabilidade financeira.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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71 - Educação AmbientalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Aperfeiçamento de ações no campo da Educação Ambiental não formal, como cursos, mobilização comunitária e orientação técnica e apoio a iniciativas do sistema municipal de
educação, utilizando formas de atuação participativas;
Investimentos no campo da Educação Ambiental informal, no que tange ao envolvimento dos meios de comunicação de massa, sistemas e equipamentos de informação, materiais
educativos (cartilhas, folhetos, jogos, cartazes) e campanhas educativas;
Estabelecimento de parcerias com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor para enriquecimento das ações propostas;
Promoção do fortalecimento da Política Municipal de Educação Ambiental;
Difusão dos princípios da agenda 21.

A Gestão Ambiental do município e a educação ambiental, um de seus pilares fundamentais na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, se fazem necessários
face aos inúmeros problemas ambientais verificados no município. Acrescenta-se a isso o compromisso legal do município quanto à Educação Ambiental no que se refere à
Constituição Federal e às políticas públicas nacionais de meio ambiente e, em especial, de Educação Ambiental.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE MEIO AMBIENTE

Contínua

Promover a melhoria da qualidade de vida da população através da tomada de consciência pelos cidadãos e grupos sociais do Município em relação ao ambiente e aos problemas a
ele relacionados;
Fortalecer plano de Educação Ambiental da Fundação Zoo Botânica e da Fundação de Parques Muncipais;
Apoiar os programas de educação ambiental da Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB).

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

72 - Gestão dos Parques, Praças e JardinsPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Garantia de espaços destinados ao lazer e contemplação;
Alcançe do índice de área verde/habitante definido pela Organização Munidial de Saúde - OMS;
Socialização de responsabilidade com a comunidade;
Atuação participativa no desenvolvimento do trabalho;
Informação e integração social com os usuários, permissionários, parceiros e vizinhos dos parques.

A implantação e urbanização de praças e parques contribui para a preservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e apropriação das mesmas pela sociedade, como
espaços de cultura e lazer, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

Contínua

Incrementar o conforto ambiental proporcionado pela arborização urbana, ampliando e mantendo os espaços destinados à preservação ambiental;
Implantar e urbanizar praças e parques, incorporando-os ao lazer dos munícipes.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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73 - Preservação e Conservação da Fauna e FloraPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Quanto à fauna:
Tornar-se centro de referência em conservação e pesquisa da fauna brasileira;
Adequar-se às concepções atuais dos zoológicos modernos;
Apoiar, subsidiar e contribuir para o atingimento dos objetivos da FZB-BH, em consonância com a política de meio ambiente do município
Quanto à flora:
Promover associações com Unidade de Conservação;
Subsidiar a elaboração de metodologias para planos de manejo de unidade de conservação e elaborar planos de manejo;
Implementar programas para restauração ecológica e elaborar programa para resgate de espécies em ambientes/ecossistemas ameaçados;
Enriquecer as coleções vivas com espécies nativas e aumentar o cultivo das espécies ameaçadas;
Coletar material botânico em áreas prioritárias conforme estabelecido nas diretrizes MMA;
Definir proposta sobre banco de germoplasma;
Definir proposta sobre plantas invasoras;
Promover uma integração das coleções por Bioma.

Quanto à fauna:
Para cumprir seu papel adequadamente é necessário um contínuo investimento na melhoria das condições de manutenção e exibição da fauna, na infra-estrutura, no
aperfeiçoamento profissional e em projetos de pesquisa, tanto em cativeiro, como na natureza.
Sua contribuição para a educação e conscientização pública para a conservação da natureza como um todo é de extrema importância, especialmente devido à localização
estratégica na capital do Estado e em uma grande região metropolitana.
Quanto à flora:
A conservação in situ permite ao Jardim Botânico a proteção das espécies nativas em seu habitat original;
A política de conservação ex situ do Jardim Botânico garantirá a inclusão das plantas nativas, prioritariamente as criticamente ameaçadas, em sua coleções vivas;
Todas as medidas favorecem um melhor manejo e sustentabilidade da diversidade.

FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

Contínua

Quanto à fauna:
Aprimorar em todos os sentidos a qualidade da manutenção da fauna silvestre em cativeiro;
Proporcionar ao público visitante oportunidade de conhecer as espécies da fauna silvestre, em exibições que ofereçam ambientes adequados e educativos;
Ampliar conhecimento científico sobre a fauna silvestre, especialmente a brasileira;
Ampliar intercâmbio com instittuições de pesquisa e divulgar resultados por meio de publicações e apresentações em eventos específicos;
Ampliar a participação em redes integradas e projetos para a conservação in-situ e ex-situ;
Subsidiar ações educativas direcionadas para a conservação.
Quanto à flora:
Implantar política de conservação ex situ, representando a biodiversidade regional e definir política de conservação in situ;

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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74 - Assistência Alimentar e NutricionalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

É dever e responsabilidade do Estado promover o acesso à alimentação saudável aos grupos vulneráveis biologicamente e socialmente, que não tem acesso ao mercado consumidor
devido ao baixo poder aquisitivo.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Disponibilizar às entidades conveniadas e à RME gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, suplemento alimentar e, emergencialmente, cestas básicas.
Executar ações de combate ao desperdício de alimentos.
Assegurar assistência alimentar aos segmentos populacionais biologicamente vulneráveis à desnutrição: crianças, idosos, gestantes, nutrizes e desabrigados.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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77 - Comercialização Subsidiada de AlimentosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

A execução de ações, promovidas pelo poder público, no sentido de  promover a comercialização subsidiada de alimentos é de fundamental importância para assegurar à população
o acesso à alimentação saudável e em quantidades suficientes.
A SMAAB, desde 1994, desenvolve ações nesse sentido tais como a criação dos restaurantes e refeitórios populares e subsidia  22 produtos da cesta básica para famílias com renda
mensal de até dois salários mínimos.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Promover o acesso da população a uma alimentação saudável, de baixo custo e em quantidade suficiente.
Manter o atendimento nos restaurantes populares.
Implantar mais uma unidade do Restaurante Popular na Regional Barreiro.
Implantar um refeitório na Regional Venda Nova.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

83 - Gestão da Política de Limpeza UrbanaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Manter ações de planejamento, monitoramento e fiscalização das atividades compreendidas no manejo de resíduos sólidos urbanos;
Garantir condições para propiciar o envolvimento da população nas práticas adequadas de manejo de resíduos sólidos urbanos permitindo assim o perfeito funcionamento do sistema

Ações de naturezas diversas incluindo a mobilização e comunicação social são imprescindíveis para  o adequado funcionamento dos programas e serviços  afetos à limpeza urbana
uma vez que os mesmos são fortemente dependentes da adesão da população.

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Contínua

Assegurar a gestão de atividades e programas diretamente relacionados com as ações de limpeza e educação para a limpeza urbana
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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84 - Serviços  de Iluminação PúblicaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Compatibilização entre remanejamento de instalações interferentes e alteração de redes da CEMIG com as obras da PBH;
Atendimento  às especificações e padrões da CEMIG e da ABNT quanto aos materiais e serviços.

A necessidade de compatibilização de cronogramas de investimento entre a Administração Municipal e a Concessionária, a fim de proporcionar melhor atendimento aos programas
de obras do Orçamento Participativo e de obras estruturantes motivou a contratação dos serviços diretamente pela Autarquia, a fim de se reduzir os prazos de execução dos serviços,
compatibilizando-os com as necessidades de cada obra, sem dependência externa que provoque interrupções e atrasos.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Contínua

Elaborar projetos e/ou executar obras para a melhoria da iluminação pública;
Remover e remanejar postes;
Remover e remanejar redes elétricas aéreas e subterrâneas;
Ampliar as redes elétricas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

85 - Gestão da Política de Tecnologia de Informação e ComunicaçãoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

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 de ponta, que vem sendo atualizado continuamente, servindo de base operacional para a produção de 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 norteadores da Administração para apoio e modernização de programas como  Inclusão Digital, Saúde,
Educação, Meio Ambiente, Cultura, Saneamento, Transporte e Gerência dos Gastos Públicos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A utilização de Tecnologia de Informação e Comunicação na administração pública possibilita a otimização de recursos e a transparência das ações de governo voltadas para o
atendimento aos cidadãos, bem como a redução de custos, a racionalização de processos e a melhoria no atendimento direto a população. O programa permite a execução do
planejamento e gestão de TIC na produção de metodologias e tecnologias destinadas ao aprimoramento das políticas sociais.

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Prospecção de tecnologias, seleção, planejamento,  gerenciamento  e acompanhamento  da  aplicação  de Tecnologia  de Informação e Comunicação no  apoio  e  atendimento
às necessidades  da  Prefeitura  de Belo  Horizonte.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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86 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e NegóciosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Fazer de Belo Horizonte Pólo de atração turística com visibilidade nacional, internacional e Referência em turismo de negócios, eventos , lazer, entretenimento, cultura e atividades
complementares, em Minas Gerais e no Brasil, mantendo as tradições e os valores do povo mineiro.

Todas as ações da Belotur, consubstanciadas em suas metas físicas, visam o objetivo de promover e divulgar Belo Horizonte, no sentido de atrair turistas e eventos , que concorrerão
para o desenvolvimento de turismo da cidade.

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

Contínua

Crescimento do fluxo turístico e aumento da taxa de permanência na cidade.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

87 - Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao CidadãoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Democratização do acesso às informações e aos serviços públicos;
- Ampliação da transparência e da capacidade de responsabilização da Administração Municipal.

A situação atual, caracterizada pelo baixo grau de resolutividade dos serviços e pela dificuldade de acesso às informações e serviços, requer esforços no sentido de aperfeiçoar o
sistema de captação e  gerenciamento das demandas da população através da capacitação e profissionalização dos atendentes e da revisão dos sistemas e processos relacionados à
oferta de serviços e ao atendimento dos cidadãos.

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Dotar a Administração Municipal de canais adequados ao atendimento eficiente e democrático dos cidadãos, contribuindo para a ampliação do acesso às informações e para a
elevação do grau de resolutividade na prestação de serviços.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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88 - Encargos Financeiros MunicipaisPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Executar o processamento das despesa com encargos financeiros em geral

Viabilizar a liquidação das despesas solicitadas pelos diversos órgãos da PBH, cujo processamento não foi executado no exercício correto, bem como promover a restituição de
impostos pagos indevidamente pelo contribuinte.

SECRETARIA  MUNICIPAL  ADJUNTA DO TESOURO

Contínua

Processar despesas relativas a encargos Financeiros em geral, despesas de exercícios anteriores e restituições fiscais
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

89 - Sentenças JudiciaisPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Cumprimento de decisões judiciais.

O município é alvo de ações movidas por terceiros, gerando obrigações de pagamentos via precatórios.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE FINANÇAS

Contínua

Pagamento de ações precatórias.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

90 - Aporte de Recursos a Entidades SocietáriasPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Aumentar o capital das empresas suprindo suas necessidades de investimento.

Sendo o município sócio das empresas, cabe à ele realizar aportes de recursos definidos em assembléias por seus respectivos conselhos, proporcioanais à sua participação.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE FINANÇAS

Contínua

Aumento de capital em empresas cujo município é sócio, proporcional à sua participação na empresa.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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91 - Gestão da Dívida Pública ContratadaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Gestão eficiente e eficaz de contratos celebrados pela administração direta para cumprimento das obrigações geradas.

Obrigações financeiras contratuais geradas pela celebração de contratos.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE FINANÇAS

Contínua

Gerenciamento e quitação das obrigações contratadas assumidas pela administração direta.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

93 - Articulação de PolíticasPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Promover articulação junto aos Legislativos Municipal, Estadual e Federal dos projetos e demandas do Executivo Municipal
- Organizar o relacionamento do executivo com associações de município, consórcios intermunicipais e entidades congêneres.

Tem por finalidade planejar, acompanhar, avaliar e monitorar a gestão das diversas ações da Secretaria Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO

Contínua

- Disponibilizar informações que subsidiem o relacionamento entre o Executivo Municipal e os Legislativos Municipal, Estadual e Federal.
- Acompanhar o andamento dos trabalhos legislativos e atuar como referência de interlocução junto à liderança do governo na Câmara Municipal
- Encaminhar junto aos órgãos da Administração Municipal as demandas dos parlamentares. Sistematizar informações relativas ás instâncias de participação direta do executivo.
- Sistematizar cadastro de entidades da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças comunitárias.
- A consolidação de uma política pública voltada para os 450 mil jovens de Belo Horizonte motivou a criação, em 2005, da Coordenadoria da Juventude,órgão ligado a Secretaria
Municipal de Governo da PBH.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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96 - Coordenação Superior MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Envidar esforços para atingir maior eficiência e eficácia no cumprimento de suas competências, sobretudo no que diz respeito à assessoria ao Chefe do Executivo Municipal
Atuar no sentido de dotar a Residência Oficial dos equipamentos e infra-estrutura necessários ao seu funcionamento.
Envidar esforços para atingir maior eficiência e eficácia no cumprimento de suas competências, sobretudo no diz respeito à assessoria do Vice-Prefeito.
- Atuar na busca da eficiência e eficácia no cumprimento de suas atribuições, pertinentes à assessoria técnico-legislativa à direção do Executivo Municipal, através da mobilização de
seus recursos humanos e materiais.
- Promover articulação junto aos Legislativos Municipal, Estadual e Federal dos projetos e demandas do Executivo Municipal.
- Organizar os relacionamento do executivo com associações de Município,  consórcios intermunicipais e entidades congêneres.
- Sistematizar informações pertinentes ao relacionamento do município de Belo Horizonte com outras pessoas jurídicas de âmbito Regional, Estadual e Federal.

O Gabinte do Prefeito, órgão dotado de autonomia funcional, tem por finalidade prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito, o que justifica a importância de
manter este programa.
A administração da Residência Oficial tem por finalidade a garantia do espaço para utilização do Prefeito, zelando pela conservação e administração do patrimônio público
O Gabinete do Vice-Prefeito, órgão dotado de autonomia funcional, tem por finalidade prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito no desempenho de
suas funções
A Secretaria Municipal de Governo no cumprimento de suas competências, atua no apoio às ações políticas da direção do Executivo Municipal, através do assessoramento de
natureza técnico-legislativa, bem como na sua representação política

GABINETE DO PREFEITO

Contínua

Assessorar e assistir prontamente o Prefeito, mantendo-o informado sobre os assuntos de interesse do Município; garantir a infra-estrutura necessária ao adequado funcionamento do
Gabinete; receber e registrar documentos e ofícios enviados ao Sr. Prefeito; encaminhar documentos e ofícios firmados pelo Executivo Municipal; coordenar e desenvolver as
atividades de relações públicas; coordenar  as atividades de cerimonial; executar missões que lhe forem atribuídas; administrar e acompanhar a agenda de compromissos do Prefeito.
Manter a Residência Oficial sempre nas melhores condições para atender o Prefeito durante reuniões, almoços e jantares realizados por interesse do Executivo Municipal
Assessorar e assistir prontamente o Vice-Prefeito, mantendo-o informado sobre os assuntos de interesse do munícipio; garantir  infra-estrutura necessária ao adequado funcionamento
do gabinete; receber e registrar documentos e ofícios enviados ao Vice-Prefeito; encaminhar documentos e ofícios firmados pelo Vice Prefeito; administrar e acompanhar a agenda de
compromissos do Vice-Prefeito, executar outras missões que lhe forem atribuídas.
- Elaborar pareceres, atos normativos e de governo.
- Promover o processamento técnico das questões levadas à decisão governamental.
- Verificar a conformidade das publicações encaminhadas ao Diário Oficial do Município.
- Elaborar a redação final dos projetos de lei, mensagens, decretos, portarias e ofícios.
- Acompanhar a tramitação dos projetos de lei
- Sistematizar informações técnico-legislativas para seu monitoramento e avaliação.
- Disponibilizar informações que subsidiem o relacionamento entre o Executivo Municipal  e os legislativos municipal, estadual e federal.
- Acompanhar o andamento dos trabalhos legislativos e atuar como referência de interlocução junto à liderança do governo na Câmara Municipal.
- Encaminhar junto aos órgãos da administração municipal as demandas dos parlamentares. Sistematizar informações relativas ás instân

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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97 - Serviço de Segurança PúblicaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Desenvolver ações voltadas para  ampliação da eficiência no assessoramento e Assistência Militar ao Chefe do Executivo, Vice-Prefeito  e aos órgãos municipais.

Torna-se necessário a permanência deste programa, tendo em vista que com a reforma administrativa através da Lei 9.011 de Janeiro de 2005, a Assessoria Policial Militar passa a
integrar a administração direta do Poder Executivo - órgão de características específicas- que tem por finalidade manter a ordem pública e assessorar o Chefe do Executivo e
Vice-Prefeito, nas relações institucionais entre a PBH, Polícia Militar, CBMMG, organizações militares, Polícia Federal e Polícia Civil, nos assuntos pertinentes a segurança e
atividades afins.

ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR

Contínua

Buscar meios necessários para garantir, aperfeiçoar, modernizar as técnicas de atuação, objetivando a segurança do Prefeito, Vice-Prefeito e órgãos municipais; através de aquisição
de equipamentos modernos de comunicação e celebração de convênios com a Polícia Militar viabilizando também, às atividades de fiscalização da PBH.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

100 - Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUSPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Implantar um sistema de transporte público por ônibus e metrô integrado física, operacional e tarifariamente;
Melhorar a qualidade do transporte coletivo, aumentando a velocidade comercial, o conforto e as possibilidades de deslocamento;
Melhorar a qualidade de vida da população, com redução dos tempos de viagem, da poluição atmosférica e sonora;
Auxiliar na concretização das diretrizes de desenvolvimento urbano estabelecidas no Plano Diretor, no sentido de descentralizar e desconcentrar a cidade.

O sistema de transporte  coletivo, além de oferecer qualidade nas viagens de seus usuários, deve possibilitar a democratização das oportunidades de acesso à cidade e ser um
instrumento de organização do espaço urbano, como um dos indutores de seu processo de ocupação e descentralização. Essas são premissas básicas que nortearam o processo de
planejamento do sistema de transporte de Belo Horizonte.
A implantação do BHBUS se iniciou em 1997, com a implantação da Estação Diamante. Em 1998 foi concluída a licitação do sistema municipal de transporte coletivo e implantada
a parte do plano referente às linhas não integradas em estações ( que atendem cerca de 45% da demanda da cidade). Com o financiamento do BNDES, foram realizadas
modificações no denominado Vetor Norte, que incluíram: melhorias no sistema viário e implantação, em 2000, da Estação Venda Nova.
No período de 2001 a 2004, a administração municipal, através de nvo financiamento do BNDES, deu continuidade ao BHBUS com implantação da Estação Barreiro, viabilizada
através de operação com a iniciativa privada; de melhoria no Corredor Antônio Carlos, com construção de trincheira na inserção com Av. Santa Rosa; da complementação da
integração com o metrô nas estaçõesdo centro; do projeto de requalificação urbana na Praça da Estação, para permitir o acesso seguro de usuários ao metrô. No mesmo período foi
consolidada a implantação da Bilhetagem Eletrônica, inaugurada a Estação São Gabriel ? com alimentação do metrô por linhas de ônibus e implantados projetos de prioridade ao
pedestre, visando principalmente, permitir acesso dos pedestres provenientes do transporte coletivo, através de caminhos seguros e confortáveis até o seu destino final (Projeto
Caminhos da Cidade na rua dos Caetés e Rio de Janeiro e na Av. Alfredo Balena e Al. Ezequiel Dias ). O programa encontra-se em fase de conclusão do tratamento do Corredor
Antônio Carlos.

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

Temporária

O BHBUS visa reestruturar o sistema de transporte coletivo municipal possibilitando maior integração entre as regiões da cidade, reduzir o tempo médio de viagem dos usuários,
permitir o pagamento de tarifa por deslocamento, melhorar os níveis de conforto e segurança para os usuários, diminuir o impacto ambiental trazido pelo sistema de transporte,
diminuir o volume de ônibus nos principais corredores de tráfego e na área central, manter e mesmo ampliar a participação do modo ônibus na matriz de viagens.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e LazerPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

São diretrizes dos programa da SMES:
- valorização da participação social na execução das ações;
- democratização do acesso às práticas esportivas e de lazer;
- transparência nos critérios de atendimento.

É direito constitucional de todo cidadão o acesso ao esporte e ao lazer e é  dever do Poder Público incentivar o lazer e a prática de esporte como forma de promoção social.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ESPORTES

Contínua

Garantir o acesso da população, em especial daqueles que estão nas camadas menos favorecidas, aos bens e serviços disponíveis de esporte e lazer.
Atuar de forma integrada com as demais políticas sociais, Educação, Cultura, Assistência Social e Abastecimento..

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

105 - Gestão da Política Fiscal MunicipalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

APOIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE FINANÇAS

Contínua

DAR SUPORTE TÉCNICO ÀS AÇÕES PERTINENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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109 - Gestão da Segurança Pública e PatrimonialPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Buscar a redução de índices de ilícitos pela atuação da Guarda Municipal nos próprios municipais durante o horário de funcionamento dos mesmos, visando a proteção e a segurança
das instalações físicas, dos usuários e dos funcionários que ali trabalham.
Estabelecer as ações da política de segurança afeta ao município.

A criação da Secretaria de Segurança Urbana atendeu a um crescente apelo da comunidade por medidas que atendessem a seus anseios e se deu em decorrência de diagnóstico
levado a efeito por ordem do Chefe do Executivo que culminou com a proposta da criação de órgão que suprisse, no município, necessidades em nicho onde o Estado se encontra
assoberbado face ao crescente aumento de índices de violência em várias de suas formas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL

Contínua

Desenvolver ações tendentes a definir a política para atuação da SMSEG e GMP e relacioná-la com os demais órgãos que atuam na defesa social.
Planejar e executar todas as ações e o desenvolvimento da GMP visando sua prestação de serviços aos usuários de serviços municipais e à comunidade em geral que é
indistintamente beneficiada com as prestações realizadas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

110 - Modernização dos Sistemas InformacionaisPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Apoiar e assegurar as condições adequadas no que se refere ao negocio de informática, para que, a administração municipal possa implantar e executar as Políticas - Social, Urbana,
Econômica, Administrativa e Governo.

Sobre a responsabilidade da Prodabel existem hoje implantados  146 sistemas informatizados nos diversos órgãos e secretarias da PBH. Para manter estes sistemas em produção é
necessário que ocorra permanente manutenção evolutiva de suas funcionalidades.
Também existe, solicitado por diversas áreas da PBH,  a modernização dos sistemas existentes,  construção ou aquisição de novos sistemas informatizados, para atender aos novos
projetos da administração municipal.

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Contínua

Implantar e monitorar sistemas informatizados, ágeis, modernos e seguros, para que, a administração municipal possa atender aos cidadãos de Belo Horizonte através das suas
secretarias e órgãos da PBH.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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113 - Gestão da Política de Assistência SocialPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

A organização da Política de Assitência Social, no município de Belo Horizonte, tem as seguintes diretrizes baseadas na LOAS, PNAS e no SUAS/NOB. Comando único e a
descentralização das ações, hierarquização, territorialização e intersetorialidade. A participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas
e controle social ( Conselhos Municipais e Regionais e Comissões Locais). Na primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social no município, na
centralidade na família nas ações que organiza os serviços para garantir a convivência familiar e comunitária e a inclusão e pertencimento dos destinatários da assistência social

O SUAS é a principal referência organizativa da Política de Assistência Social e para ser  consolidado é necessário implementar e articular ações existentes baseadas nas diretrizes e
eixos estruturantes apresentados. A Gerência de Coordenação da Política de Assistência Social, cumpre o papel de planejar e coordenar as ações viabilizando a articulação entre
programas, projetos, serviços e benefícios. Neste contexto, os instrumentos de gestão, tais como: Regulação ( Normatização), Monitoramento e Avaliação, Publicização e Difusão de
Ações, Supervisão Integrada, Estudo de Custos das Ações e outros são fundamentais na efetivação do Sitema Único da Assistência Social, e que estão na pauta da gerência para os
próximos quatro anos.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contínua

Planejar, gerir, monitorar e avaliar a Política de Assitência Social e o Sistema Único de Assistência Social no município, visando sua consolidação como estratégia organizada da
Política de Assistência Social e ampliando seu acesso e conhecimento por parte da população.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

114 - Rede Assistencial - BH Vida: Saúde IntegralPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

As diretrizes que orientam este Programa buscam um modelo centrado no usuário, acesso resolutivo, acolhimento humanizado, busca de vinculação da clientela com as EFS's,
integralidade e qualidade da atenção prestada e controle social.

A estratégia de implantação do modelo assistencial do " Programa de Saúde da Família" na rede básica do SUS -BH busca qualificar a atenção nas Unidades Básicas de Saúde,
garantindo melhor acesso, vincular o paciente à sua equipe de saúde, tendo como premissa a humanização do atendimento e também inserir os seus usuários numa linha de
cuidados que opere a integralidade da sua assistência à saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contínua

Reorientar o modelo assistencial do SUS - BH, adotando a estratégia do Programa de Saúde da Família - PSF - e seus pressupostos, garantindo, particularmente, a assistência integral
aos usuários dos serviços.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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116 - Integração da Saúde Integral com as Políticas InclusivasPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Desenvolver trabalho integrado com outros setores governamentais responsáveis por políticas sociais, buscando uma integração efetiva e evitando duplicidade de ações. Participar
efetivamente das políticas públicas inclusivas já existentes no município, como o BH Cidadania, o Bolsa Família, programas de geração de emprego e renda, etc.

Inúmeros fatores que influenciam o processo saúde-doença têm sua origem em áreas que extrapolam o setor saúde. Condições sócio-econômicas, estilo de vida, violência, são causas
de adoecimento que requerem uma ação multisetorial, com envolvimento dos responsáveis pela formulação de políticas públicas nas diversas áreas. O setor saúde precisa trabalhar
integrado com as diversas áreas para potencializar o alcance de suas intervenções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contínua

Desenvolver ações intersetoriais com o (do)  governo municipal e ( com a ) a sociedade organizada de BH, garantindo direitos sociais e justiça na distribuição de bens e serviços para a
população mais vulnerabilizada da cidade. Participar efetivamente das políticas intersetoriais e de inclusão social definidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

117 - Gestão do BH Vida: Saúde IntegralPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

São diretrizes deste programa o compromisso com os pressupostos do SUS, a busca de uma maior integração com a sociedade, a promoção da equidade e da atenção humanizada,
qualificada e com controle social, visando a integralidade das ações de saúde.

A gestão democrática adequada e qualificada é fundamental para obtenção do sucesso das políticas públicas. Isto abrange a gestão do trabalho, da infraestrutura, dos recursos e da
relação com os demais setores da sociedade, sendo necessário que seja constantemente avaliada e readequada ao momento presente, por se tratar de um processo dinâmico.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contínua

Promover a gestão da SMSA/SUS-BH para garantir que a mesma se configure num processo dinâmico, eficiente, participativo de oferta de um sistema municipal de saúde integral e
integrado com as políticas do Sistema Único de Saúde Estadual e do Ministério da Saúde, diante da estruturação dos seus recursos disponíveis, do ponto de vista humano,
particularmente, além de outros recursos disponíveis e de ampla necessidade como materiais permanente, insumos, equipamentos,,manutenção e infraestrutura, correspondendo aos
anceios da gestão municipal como um todo, dos corpos de agentes políticos e gerentes, dos trabalhadores e servidores públicos municipais e da sociedade belorizontina.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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119 - Gestão do Programa BH CidadaniaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Atuação descentralizada, intersetorial e articulada das políticas sociais;
2 - Atuação referenciada no grupo familiar organizada a partir do território;
3 - Participação da comunidade na gestão e avaliação do Programa;
4 - Integração dos órgãos governamentais e não governamentais atuantes na área;
5 - Atuação em conjunto com os programas da área urbana.

De acordo com o Mapa de Exclusão Social, aproximadamente, 200 mil famílias encontram-se em áreas de elevado risco social e classificadas no nível I de vulnerabilidade social.
Com a expansão do Programa pretende-se promover a inclusão social das famílias vulneráveis e consolidar modelos integrados de atuação na área social, com o atendimento de
aproximadamente 36 mil famílias.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  SOCIAIS

Contínua

Promover as condições adequadas para execução do Programa BH Cidadania, cujo objetivo é reduzir os fatores de vulnerabilidade e exclusão social das famílias residentes nas áreas
socialmente críticas, denominadas no Mapa de Exclusão Social de Belo Horizonte como nível de Pobreza I.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

120 - Transferência de RendaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Inclusão social,  descentralização, matricialidade socio-familiar, monitoramento e  avaliação das  condicionalidades.

A implementação de ações de transferência de renda no Brasil justitica-se por ser um país que apresenta um alto grau de desigualdade social e um enorme contingente de pessoas
vivendo em precárias condições de vida.
É responsabilidade e dever do Estado assegurar à população os mínimos sociais.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  SOCIAIS

Contínua

Os programas de transferência de renda "Bolsa Família" e "Benefício de Prestação Continuada"  tem como objetivo transferir renda para os segmentos vulneráveis, na perspectiva de
combater a pobreza e possibilitar melhores condições de vida à população.
O "Bolsa Família" é executado de forma intersetorial e sua programática é composta de ações de acompanhamento familiar que objetivam reduzir os riscos sociais e assegurar a
permanência das crianças e jovens na escola e a vacinação integral.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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121 - Geração de Emprego e Renda e QualificaçãoPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Articular e Integrar as ações de geração de emprego e renda e de qualificação desenvolvidas no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

As políticas públicas de emprego são executadas  a partir de um sistema integrado de serviços que abarca ações de intermediação de emprego, geração de renda e qualificação
profissional. O Programa de Geração de Emprego e Capacitação de Mão de Obra/SMPS requer para seu desenvolvimento a construção de projetos estruturados e articulados entre si.
Neste sentido, o Plano de Trabalho 2006-2009 propõe três projetos como base de elaboração e elementos para a consolidação de uma política pública de trabalho de âmbito
municipal:
1 - Emprego - manter e ampliar  os equipamentos de intermediação de mão-de-obra (NIAT, SINES) e desenvolver estratégias de captação de vagas;
2 - Renda - consolidar os instrumentos necessários ao fortalecimento de um sistema solidário de geração de renda;
3 - Qualificação - cursos diversos para atender a demanda do público das políticas sociais, respeitando o perfil de cada grupo e indivíduo - escolaridade, idade, gênero, situação
ocupacional e profissional.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  SOCIAIS

Contínua

Desenvolver os instrumentos de consolidação da Política Pública de Emprego do Município.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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122 - Farmácia PopularPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Atuar  de forma articulada e integrada com  a rede de serviços de saúde e com o Ministério da Saúde;
2 - Utilizar o cadastro dos programas de saúde do SUS;
3 - Utilizar os protocolos clínicos do SUS.

O Programa Farmácia Popular se apresenta como uma nova iniciativa concebida visando disponibilizar medicamentos a baixo custo para aqueles cidadãos que tem dificuldades em
realizar tratamentos com medicamentos pela dificuldade de aquisição na farmácia comum.
Os medicamentos são insumos de fundamental importância nas ações de saúde. Um fator a ser considerado na efetividade das ações de saúde envolvendo medicamentos é o acesso
aos mesmos, com eficácia, segurança, qualidade e quantidade adequada para atender a demanda da população. Apesar de todo o esforço do governo brasileiro no financiamento
dos medicamentos existem evidências de que o volume financeiro investido não garante, por si só, o acesso universal da população aos mesmos. Dados indicam que 75% da
população brasileira recorre às farmácias privadas para ter acesso a medicamentos e outros insumos e que as despesas com saúde representam o terceiro maior gasto das famílias de
baixa renda. Daí decorre a  necessidade de adoção, pelo poder público, de mecanismos de inclusão, traduzidos na ampliação do acesso aos medicamentos e à assistência
farmacêutica.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  SOCIAIS

Contínua

Ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

123 - Gestão da Política SocialPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Responsabilidade fiscal, agilidade, organização, descentralização, aprofundamento da intersetorialidade e promoção da inclusão.

Garantir a eficiência e eficácia no planejamento e na operacionalização das políticas sociais do Município a partir de um trabalho sistematizado de gestão de recursos e finanças,  do
tratamento e difusão da informação e do monitoramento e avaliação das ações.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  SOCIAIS

Contínua

Assegurar as condições adequadas para o execução das políticas sociais.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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124 - Implementação, Reforma e Manutenção de Equipamentos EsportivosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Promover e estimular a prática esportiva.
Atuar de forma articulada com a SMURB.
Atuar em parceira com comunidade.

Democratizar a prática de esporte e lazer.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL  BARREIRO

Contínua

Implementar quadras, campos e áreas de lazer, bem como cuidar da reforma e manutenção, proporcionando à população espaços para a prática eportiva.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

125 - Gestão da Política de EsportesPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

São diretrizes dos programa da SMES:
- valorização da participação social na execução das ações;
- democratização do acesso às práticas esportivas e de lazer;
- transparência nos critérios de atendimento.

É dever do Poder Público oferecer equipamentos esportivos com segurança e qualidade para crianças, idosos e  pessoas com  deficiência,   incentivando  o lazer e a práica de
esporte.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ESPORTES

Contínua

Dar suporte administrativo e técnico para o funcionamento e expansão dos programas e eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Esportes.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e CidadaniaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Implementar o serviço de Atendimento Integrado e Interdisciplinar;
2 - Promover a implantação dos Núcleos de Cidadania que visam realizar o atendimento de forma descentralizada;
3 - Implantar um sistema de informação integrado que visa a coleta e tratamento de dados e informações, o monitormamento das ações, a construção de diagnósticos e a orientação
na formulação de políticas públicas no campo dos Direitos Humanos e de Cidadania;
4 - Qualificar equipes de trabalho que realizam o serviço de atendimento e orientação ao cidadão;
5 - Desenvolver ações de educação política dos vários segmentos da sociedade, agentes públicos, lideranças comunitárias e de movimentos sociais;
6 - Desenvolver a articulação com outras instituições públicas e privadas, ONGs e demais organizações da sociedade civil, visando fortalecer as políticas municipais no campo dos
Direitos Humanos e de Cidadania.

Cumpre ao Estado o papel de combater os atos de discriminação motivados por razões de ordem econômica, social, cultural, étnica, de gênero e por orientação sexual. Mister ainda,
a necessidade de garantir o atendimento e a orientação jurídica e psicossocial às pessoas que tiveram seus direitos fundamentais violados.
Compete, também, ao Estado uma atuação no sentido de conscientizar a população sobre a importância do respeito aos Direitos Humanos e às relações de Cidadania na perspectiva
de promover o equilíbrio e a justiça social.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E  DIREITOS DE CIDADANIA

Contínua

Implementar um conjunto de ações estratégicas que visem ampliar o atendimento e a orientação jurídica e psicossocial às pessoas que tiveram seus direitos violados ou que tenham
sido vítimas de discriminação, e ampliar a defesa de direitos, o conhecimento, a conscientização e a capacidade de organização da população em torno dos Direitos Humanos e de
Cidadania.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

128 - Promoção de Ações AfirmativasPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Promover ações de discriminação positiva que visem equalizar os direitos fundamentais e sociais, principalmente:
1 - apoiar e promover os movimentos sociais;
2 - apoiar e fortalecer ações de inclusão social para públicos historicamente excluídos.

O desenvolvimento econômico e o estado de direito formal, historicamente, não têm sido capazes de garantir a igualdade entre os indivíduos, grupos e classes sociais.
Neste sentido, face ao acúmulo histórico de desigualdades, cabe ao Estado implementar instrumentos de políticas públicas voltados para promoção da igualdade de oportunidades,
bem como, promover benefícios compensatórios para grupos historicamento discriminados.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E  DIREITOS DE CIDADANIA

Contínua

Planejar e implementar medidas especiais que visem promover a concretização do princípio constitucional da igualdade de direitos e à neutralização dos efeitos da desigualdade
social e da discriminação racial, de gênero, de idade, de nacionalidade e de compleição física.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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129 - Gestão da Política do Trabalho e Direitos de CidadaniaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1 - Apoiar de forma integrada a implementação dos programas e ações da Secretaria;
2 -  Apoiar as ações de governança e participação social;
3 -  Monitorar a utilização de recursos orçamentários e financeiros, buscando a maximização dos resultdos sociais planejados;
4 -  Implementar o sistema unificado de informação e comunicação da Secretaria.

A secretaria necessita de um suporte administrativo e financeiro para a manutenção e implementação dos programas e ações. A implementação do Sistema Unificado de Informação
e Comunicação visa assegurar o registro, o tratamento e a disseminação dos dados e informações como forma de análise e orientação na formulação de políticas públicas.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E  DIREITOS DE CIDADANIA

Contínua

Realizar os serviços de apoio administrativo e financeiro visando a implementação dos programas e ações da Secretaria.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

130 - Fomento à Agricultura UrbanaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

A Política de Segurança Alimentar e Nutricional prevê, dentro de sua programática, a promoção da produção de alimentos sob formas socialmente eqüitativas, ambientalmente
sustentáveis e culturalmente adaptadas.
Atualmente,  o município de Belo Horizonte, com o Programa Fomento à Agricultura Urbana,  já conta com 44 hortas e pomares escolares e 44 hortas e pomares comunitários.
Todavia, permanece o desafio de normatizar, qualificar e expandir o Programa.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Promover e ampliar a produção agroalimentar  urbana, com a implementação de projetos participativos de produção de alimentos e insumos agrícolas em bases agroecológicas e
sustentáveis.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:



Plano Plurianual de Ação Governamental           Exercício :2006

Relatório Demonstrativo dos Grupos de Programas - Analítico
Prefeitura

Municipal de Belo
Horizonte

131 - Abastecimento e Regulação do Mercado de AlimentosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

Devido ao baixo poder aquisitivo da população, a regulação do mercado de alimentos é de fundamental importância para assegurar aos cidadãos as condições adequadas para que
os mesmos possam consumir produtos alimentícios de qualidade e em quantidade suficiente.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Garantir e ampliar a toda a população o acesso a alimentos e gêneros de primeira necessidade (higiene e limpeza) em condições apropriadas no que diz respeito à quantidade, preço
e qualidade,com o apoio à abertura de canais de comercialização direta e da parceria com a iniciativa privada.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

132 - Gestão da Política de Segurança AlimentarPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

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 trabalhar com o conceito de
Segurança Alimentar e Nutricional _ o poder público incorpora em sua programática a responsabilidade de desenvolver ações voltadas para assegurar o acesso a todos os cidadãos a
uma alimentação saudável. Programas e projetos foram implementados na perspectiva de incentivar à produção de alimentos, de defender e promover o consumo alimentar e de
regular os preços dos alimentos no mercado.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Aprimorar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável do  Município, buscando alcançar a eficiência e eficácia dos seus programas.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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133 - Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de AlimentosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 As diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional são:
- combate à fome;
- acesso da população à alimentação saudável e em quantidade suficiente;
- desenvolver a política de forma intersetorial;
- fortalecer o papel regulador do Estado no ciclo completo do alimento - da produção ao consumo;
- atuar de forma integrada - Governo, ONGs e Iniciativa Privada;
- fortalecer os conselhos e assegurar as condições para efetivação do controle social.

A Educação Alimentar é um processo que envolve informação, atitude e mudança de comportamento. Neste sentido, foram criados diversos canais de comunicação como: cartilhas,
cartazes, vídeos, oficinas de educação alimentar e cursos de manipulação de alimentos com intuito de democratizar informações que contribuem para a formação do consumidor na
hora da escolha, compra e preparo dos alimentos.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ABASTECIMENTO

Contínua

Estimular a sociedade, por meio de ações educativas e de comunicação, a adotar hábitos alimentares saudáveis, além de formar agentes públicos na área de alimentos.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

135 - Primeira EscolaPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Ampliar o acesso à Educação Infantil;
2 - Desenvolver ações visando à permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar;
3 - Desenvolver ações de formação da RME que efetivem os princípios da Escola Plural, na pespectiva da Educação de qualidade para todos os alunos;
4 - Elaborar ações de formação que atendam as necessidades do S. M. E.

O estabelecimento do Programa " Primeira Escola" justifica-se por dois aspectos essenciais relacionados à Educação Infantil:
1 - A obrigatoriedade constitucional do atendimento, pelos municípios, a esse nível de ensino;
2 - A definição de uma política municipal de educação infantil demonstra o compromisso assumido pelo Município, o qual se verifica nos investimentos sistemáticos que têm ocorrido
em equipamentos educacionais desse nível de ensino.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Ampliar o acesso à Educação Infantil;
2 - Formar o corpo docente das escolas da RME e da Rede Conveniada;
3 - Garantir as condições físicas e materias das escolas de Educação Infantil;
4 - Desenvolver projetos pedagógicos específicos para Educação Infantil;
5 - Garantir a descentralização financeira das escolas da Educação Infantil, na perspectiva da autonomia escolar;
6 - Ampliar o atendimento na Educação Infantil, estabelecendo convênios.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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136 - Ensino FundamentalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Ampliar o acesso ao Ensino Fundamental;
2 - Desenvolver ações visando à permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar;
3 - Desenvolver ações de formação na Rede Municipal de Ensino que efetivem os princípios da Escola Plural, na perspectiva da Educação de qualidade para todos os alunos.

O estabelecimento do Programa " Ensino Fundamental" justifica-se por dois aspectos essenciais:
1 - A implantação da diretriz político-pedagógica do Município - Escola Plural - em todos os ciclos de formação do Ensino Fundamental, garantindo-se 09 anos de escolarização
obrigatória a crianças a a partir de 06 anos de idade;
2 - A necessidade de universalizar o acesso ao Ensino Fundamental, implementando ações com essa finalidade, garantindo-se paralelamente, a qualidade da educação ofertada
nesse nível de ensino.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Universalizar o acesso ao Ensino Fundamental;
2 - Formar o corpo docente das Escolas da RME;
3 - Garantir as condições físicas e materiais das escolas de Ensino Fundamental;
4 - Desenvolver projetos pedagógicos específicos para o Ensino Fundamental;
5 - Garantir a descentralização de recursos financeiros para as escolas de Ensino Fundamental na perspectiva da autonomia financeira das escolas;
6 - Ampliar a jornada escolar dos alunos do Ensino Fundamental na perspectiva do atendimento em tempo integral.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

137 - Ensino MédioPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Manter o número de turmas atendidas no Ensino Médio;
2 - Desenvolver ações visando à permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar;
3 - Desenvolver ações de formação na Rede Municipal de Ensino que efetivem os princípios da Escola Plural, na perspectiva da Educação de qualidade para todos os alunos.

O estabelecimento do Programa " Ensino Médio" justifica-se por três aspectos essenciais:
1 - A oferta de todos os níveis da Educação Básica na Rede Municipal de Ensino;
2 - Implentação e acompanhamento da Política Pedagógica do Ensino Médio;
3 - Manutenção do atual número de turmas de Ensino Médio na RME, na perspectiva da Escola Plural.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Garantir o acesso ao Ensino Médio;
2 - Formar o corpo docente das escolas da RME;
3 - Garantir as condições físicas e materias das escolas de Ensino Médio;
4 - Desenvolver projetos pedagógicos específicos para o Ensino Médio;
5 - Garantir a descentralização de recursos financeiros para as escolas que possuem turmas de Ensino Médio, na perpectiva da autonomia financeira das escolas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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138 - BH sem AnalfabetosPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Manutenção da oferta de vagas para esta modalidade de ensino;
2 - Desenvolver ações visando à permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar;
3 - Desenvolver ações de formação na Rede Municipal de Ensino que efetivem os princípios da Escola Plural, na perspectiva da Educação de qualidade para todos os alunos.

O estabelecimento do Programa " BH Sem Analfabetos" justifica-se por dois aspectos essenciais:
1 - A implementação da diretriz político-pedagógica do Município - Escola Plural - na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, assegurando-se o direito à educação àqueles
que não o tiveram em idade regular;
2 - A regulamentação no Município da Educação de Jovens e Adultos traz consigo a demanda por ações específicas direcionadas a este público.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Reduzir o número de jovens e adultos analfabetos no Município, garantindo-se o direito à educação a este público;
2 - Formar o corpo docente das escolas da RME;
3 - Garantir as condições físicas e materiais das escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos;
4 - Desenvolver projetos pedagógicos específicos para a Educação de Jovens e Adultos;
5 - Garantir a descentralização de recursos financeiros para as escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva da autonomia financeira das escolas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

139 - Educação EspecialPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Garantia do atendimento aos alunos com necessidades especiais nas escolas da Rede Municipal de Ensino, na perspectiva da Inclusão;
2 - Desenvolver ações visando à permanência do aluno na escola, reduzindo a evasão escolar;
3 - Desenvolver ações de formação da Rede Municipal de Ensino que efetivem os princípios da Escola Plural, na perspectiva da Educação de qualidade para todos os alunos.

O estabelecimento do Programa " Educação Especial" justifica-se pela necessidade de potencializar o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais, por meio de ações
específicas, garantindo-se paralelamente, o atendimento em escolas especializadas àqueles que apresentam deficiências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Consolidar a Política de Inclusão de alunos com necessidades especiais na perspectiva da Escola Plural, no âmbito da Rede Municipal de Ensino;
2 - Formar o corpo docente das escolas da RME;
3 - Garantir as condições físicas e materiais das escolas de Educação Especial;
4 - Desenvolver projetos pedagógicos específicos para a Educação Especial;
5 - Garantir a descentralização de recursos financeiros para as escolas de Educação Especial, na perspectiva da autonomia financeira das escolas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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140 - Gestão da Política EducacionalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1 - Garantia da qualidade do serviço educacional ofertado ao Município, na perspectiva do acompanhamento e da avaliação do processo de aprendizagem;
2 - Garantia da efetividade das ações da Política Educacional.

O estabelecimento do Programa " Gestão da Política Educacional" justifica-se por dois aspectos essenciais:
1 - A necessidade de implementação de ações que efetivem a diretriz política- pedagógica do Município - Escola Plural - em todos os níveis e modalidades de ensino;
2 - A gestão estratégica da política pedagógica e de pessoal se destaca dos demais programas, por não se configurar um programa finalístico.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contínua

1 - Formular e definir as diretrizes da Política Educacional do Município, em conformidade com os princípios da Escola Plural;
2 - Formular e executar a política de formação dos profissionais da educação, em consonância com os princípios da Escola Plural;
3 - Assegurar a elaboração, a organização, o desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas;
4 - Planejar e executar ações que assegurem a educação como uma Política de Inclusão;
5 - Integrar a Política Educacional com outras políticas sociais;
6 - Realizar a interlocução da Secretaria Municipal de Educação com outras entidades do poder público e com instituições da sociedade civil;

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

141 - Incentivo ao Planejamento de Políticas PúblicasPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Intersetorialidade no planejamento e na implementação das políticas públicas municipais;
Gestão democrática participativa;
Promoção do desenvolvimento sustentado do município;
Inclusão social.

O conjunto das políticas urbanas e sociais atingiram um amadurecimento  construído ao longo dos últimos 12 anos. Contudo, verificam-se limites nessa trajetória, como fragmentação
e superposição de ações, pulverização de recursos e efeitos não previstos. Tais problemas  requerem que a gestão governamental, através do conhecimento da cidade real, obtido do
monitoramento dos resultados das diversas políticas, construa o ambiente da sinergia de esforços e potencialização da ação pública.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE PLANEJAMENTO

Contínua

Dar suporte ao planejamento e implementação das políticas públicas nas áreas social, econômica, urbana e ambiental;
Acompanhar e monitorar, em conjunto com os órgãos gestores das políticas urbanas, sociais e de desenvolvivmento econômico, as ações previstas no PPAG 2006/2009.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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142 - Incentivo ao Desenvolvimento EconômicoPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

- Geração de trabalho e renda, como via de criação e distribuição das riquezas;
- fortalecimento e crescimento da economia local, melhorando sua produtividade e tornando-a competitiva para ampliar mercados;
- consolidação das vocações econômicas locais, criando diferenciais e referências para participação no mercado;

A autonomia do município para geração do desenvolvimento econômico através dos mecanismos tradicionais de política e programação econômica é relativa. Nesta direção, a
consolidação de um conjunto de ações integradas com outros setores da Administração Pública, como segmentos empresariais e da sociedade civil torna-se necessária para o
tratamento de questões específicas.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE PLANEJAMENTO

Contínua

Apoiar o processo de diversificação produtiva e tecnológica dos setores dinâmicos e simultaneamente incentivar programas que tenham como objetivo o incremento do emprego e a
geração de renda municipal.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

143 - Desenvolvimento MetropolitanoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2006

-Cooperação intermunicipal na gestão de funções públicas de interesse comum;
-Integração entre planejamento e ações e coordenação de investimentos;
-Gestão democrática e participação cidadã.

O momento atual é de recriação das instituições responsáveis pela gestão metropolitana e de redefinição do seu papel. Os modelos surgidos na década de 70, marcados pela gestão
de programas e recursos centralizada no nível federal e alterados pela promulgação das várias constituições estaduais não demonstraram capacidade de responder aos antigos
problemas urbanos, agravados pela continuidade do crescimento demográfico, pelo desenvolvimento desigual das cidades e pelo aumento da concentração de renda.
Apesar dos avanços no âmbito local, a desigualdade regional vem recolocar a questão metropolitana como um novo desafio. Recentemente, a aprovação do Estatuto das Cidades
prevê, em vários artigos, a participação popular nas práticas de planejamento local, especialmente através da elaboração e fiscalização da implementação dos planos diretores.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE PLANEJAMENTO

Contínua

Promover a integração metropolitana e a complementariedade dos investimentos para o desenvolvimento urbano, social e econômico.
Articular, em nível metropolitano, o planejamento e as ações de saneamento, meio-ambiente e dos programas urbanísticos de interesse comum.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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144 - Gestão do PlanejamentoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Programar, controlar, realizar e avaliar a execução físico-financeira dos planos, programas, projetos e atividades previstos no orçamento anual;
- Acompanhar a execução físico-financeira e prestação de contas das aquisições;
- Controlar os contratos e demais ajustes firmados.

Acompanhar, de acordo com o Decreto 11.928 de 24 de janeiro de 2005, a programação e controle da execução físico-financeira dos programas, projetos e atividades previstos no
Orçamento Anual.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE PLANEJAMENTO

Contínua

Estabelecer a gestão dos programas, projetos e atividades previstos, de forma a adequar ações e dotações orçamentárias.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

145 - Apoio à Gestão DemocráticaPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Gestão compartilhada e democrática com os conselhos municipal e distrital e as diversas comissões de saúde e outros mecanismos presentes na sociedade como o Ministério e as
Promotorias Públicas, a imprensa e outras instituições.

Garantir com mecanismos democráticos e participativos a relação com os conselhos e comissões de saúde, em âmbito específico, bem como os demais instrumentos de controle da
sociedade como o Ministério Público e as Promotorias de Justiça, a imprensa e outras formas organizadas da sociedade, nos preceitos instituídos pelas leis municipais, estaduais e
federais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contínua

Estabelecer métodos de gestão que confirmem a necessidade e propriedade do controle social da saúde através dos mecanismos formais e legais expressos como os conselhos
municipal e distrital e as diversas comissões de saúde e outros mecanismos presentes na sociedade como o Ministério e as Promotorias Públicas, a imprensa e outras instituições.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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146 - Gestão Superior da Política CulturalPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temática da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

O Programa Gestão Superior da Política Cultural realiza estudos, desenvolve cenários, formula e implementa estratégias, mecanismos de integração e fortalecimento institucional,
além de disponibilizar informações e análises gerenciais com a finalidade de dar suporte ao processo decisório das políticas públicas na área da cultura no município, além de
supervisionar os serviços nas áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de custos da Fundação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Visa definir e planejar as políticas culturais para o município; promover a intersetorialidade com as demais Secretarias Temáticas; estabelecer normas sobre a execução da política
cultural; prestar assistência e assessoramento direto e imediato aos Conselhos Curador e Fiscal e à Presidência da Fundação.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

147 - Promoção, Apoio e Incentivo à LeituraPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

1 - Intersetorialidade - Priorizar ações intersetoriais sobretudo com secretarias temáticas da área social;
2 - Descentralização - Descentralizar as ações desenvolvidas;
3 - Democratização - Qualificar e possibilitar o acesso aos bens culturais, regionais e de referência para todo o município.

O poder público, para promover o desenvolvimento de práticas de leitura, deve implementar e ampliar, de maneira articulada e descentralizada,  uma política de incentivo à leitura,
que leve em consideração a importância de sua democratização junto à população excluída das oportunidades de acesso à leitura.
Para tanto, é necessário desenvolver iniciativas de promoção, apoio e incentivo à leitura, no âmbito do município, que despertem na população, leitora e não-leitora, a reflexão no
que se refere à informação e à leitura em suas diversas formas.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Contínua

Visa implementar e ampliar, de maneira articulada e descentralizada,  uma política de incentivo à leitura, tendo as bibliotecas como espaços organizadores e facilitadores do acesso
à informação, além de estimular a reflexão a respeito das diferentes leituras no campo da cultura.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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148 - Gestão do Planejamento, Orçamento e InformaçãoPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Planejar e coordenar a política de desenvolvimento do município;
- Coordenar, em articulação com a Sec. Mun. de Finanças e demais órgãos da Administração Pública, a captação e negociação de recursos junto à órgãos e instituições nacionais e
monitorar sua aplicação;
- Planejar e coordenar as atividades de organização e modernização da Administração Direta do poder Executivo;
- Coordenar e planejar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas de mobilização social.

Coordenar, planejar, monitorar e avaliar, conjuntamente com as demais secretarias, planos, programas e projetos relativos às políticas públicas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Contínua

Coordenar a elaboração e a execução das Políticas Públicas municipais, visando a integração das políticas e das atividades dos órgãos e das entidades da Administração Pública.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

149 - Inclusão DigitalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

· Estruturar o acesso a Internet, por meio de quiosques ou telecentros
· Promover cursos de informatica básica
· Promover cursos básicos de hardware e software
· Democratizar e descentralizar as informações e serviços da administração públicos
· Estimular a produção de conhecimento em TI
· Gerar trabalho e renda com a prestação de serviços em TI

As camadas mais vulneráveis da população não possuem, em sua formação básica,  acesso à formação nas áreas de informática.  Cabe portanto, ao poder público, promover ações de
inclusão digital que, além de aumentar o potencial de empregabilidade e geração de renda dos beneficiados, irá inserí-los na  era da modernidade, diminuindo o abismo cultural
entre esta camada da população e os setores mais privilegiados.

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Contínua

O Programa de inclusão digital que  abarca diversos projetos, tem como objetivo a democratização e a acessibilidade aos serviços da Tecnologia da Informação, principalmente para
a população de baixa renda.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:
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150 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à EntidadesPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

São diretrizes dos programa da SMES:
- valorização da participação social na execução das ações;
- democratização do acesso às práticas esportivas e de lazer;
- transparência nos critérios de atendimento.

Todo cidadão tem direito à  prática de esporte e lazer.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA  DE ESPORTES

Contínua

Elaborar, organizar e apoiar eventos, visando à democratização da prática de atividades físicas, do esporte e do lazer para a população de Belo Horizonte.
Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

151 - DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito NaturalPrograma:

01/01/2006 Programa Finalístico31/12/2009

Manutenção, sempre que possível, dos cursos d'água em leito natural;
Promoção do saneamento através do tratamento de fundos de vale, com particular atenção à preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;
Melhoria das condições de salubridade da população na área de influência direta dos empreendimentos e do restante da população, através da melhoria do sistema viário, das
condições ambientais e paisagísticas.

Os diversos sistemas que compõem a infra-estrutura urbana interagem entre si e integram-se com o espaço urbano. O serviço de coleta de lixo, o esgotamento sanitário, o controle das
erosões, a saúde coletiva, o planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água e impõem uma dinâmica de causa e efeito entre os elementos. A
drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, assim como deve ser planejada de forma integrada aos
demais sistemas e serviços urbanos.

SECRETARIA MUNICIPAL  DE POLÍTICAS  URBANAS

Temporária

Despoluir os cursos d'água;
Reduzir os riscos de inundação;
Controlar a produção de sedimentos através do combate às erosões e ao assoreamento de corpos d'água;
Ampliar a coleta de esgoto sanitário, redes coletoras e interceptoras;
Implantar equipamentos de controle de inundações;
Integrar os recursos hídricos naturais ao cenário urbano;
Ampliar a mobilidade e a acessibilidade urbana;
Implementar as ações educacionais conservacionistas do ambiente urbano;
Implantar programas sociais através de mobilização comunitária;
Fortalecer institucionalmente a Prefeitura de Belo Horizonte.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:



Plano Plurianual de Ação Governamental           Exercício :2006

Relatório Demonstrativo dos Grupos de Programas - Analítico
Prefeitura

Municipal de Belo
Horizonte

152 - Subsídios à Alimentação do ServidorPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

Lei Municipal 7169/96 - Arts. 114 e 115.

Necessidade de gerenciamento e controle de compra e distribuição de vale-refeição de forma a garantir a concessão do benefício de forma eficaz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Contínua

Coordenar e gerenciar a compra e fornecimento dos vale-refeição fornecidos aos servidores da PBH, complementando os gastos do servidor com suas refeições e obedecendo os
preceitos legais.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

153 - Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações TécnicasPrograma:

01/01/2006 Programa de Apoio Administrativo31/12/2009

- Aumento da efetividade das políticas públicas municipais
- Ampliação da transparência e da capacidade de responsabilização da Administração Municipal
- Democratização do acesso às informações e aos serviços públicos
- Ampliação da transparência, da capacidade e responsabilidade da Administração Municipal
- Promoção da eficiência e eficácia dos processos de trabalho e da prestação de serviços aos cidadãos.

A profusão de informações hoje disponíveis não precinde de estruturas e processos destinados à sua gestão, de forma a garantir a confiabilidade, atualidade e disponibilidade, no
momento e local certo, das informações, bem como a economicidade dos processos envolvidos em sua produção, coleta, armazenamento, distribuição e uso. A disponibilidade de
indicadores e informações técnicas é requisito fundamental e indispensável à atividade de planejamento, à transparência e ao processo de tomada de decisão.

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contínua

Otimizar, coordenar e normatizar o processo de produção, captação, tratamento, armazenamento, distribuição, disseminação, sistematização e uso da informação no âmbito da
Admnistração Municipal e produzir indicadores e publicações técnicas que subsidiem o processo de elaboração, implementação, avaliação e controle das políticas públicas.

Objetivo:

Diretrizes:

Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:

999 - Reserva de ContingênciaPrograma:

Programa de Apoio Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

Contínua

Objetivo:

Diretrizes:
Justificativa:

U.G. Responsável:

Natureza: Início: Termino: Tipologia:


