
 

Avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal 
 
 
A. Condicionantes Econômicos, Sociais e Urbanísticos 
 
 
A avaliação retrospectiva e situacional de Belo Horizonte e de como se dá a sua inserção no contexto metropolitano tem o propósito de proporcionar uma visão mais ampla da 
cidade, indicando seus principais gargalos e potencialidades.  
 
O objetivo desta avaliação é mapear os principais desafios à construção do futuro projetado, bem como as diferentes possibilidades de futuro para Belo Horizonte, antecipando 
oportunidades e riscos à sua concretização. 
 
Os programas e ações que norteiam o Plano Plurianual de Ação Governamental para os anos de 2010 a 2013 são frutos desta avaliação e de debates produzidos por todos os 
órgãos do Executivo. Em cada um deles, foram sistematizadas análises, reflexões críticas e sugestões para a transformação das condições de vida da sociedade local. Neste 
contexto, são apresentados a seguir os principais balizadores que propiciaram a elaboração e o desenvolvimento dos programas do PPAG 2010-2013. 
 
 
1. Contexto Metropolitano e aspectos econômicos 
 
A ampliação da capacidade polarizadora de Belo Horizonte requer que a metrópole assuma papel diferenciado nos espaços geoeconômicos em que atua, inserindo-se 
estrategicamente nas redes de valor dos setores mais dinâmicos existentes nessas regiões. Nos cenários futuros, a capacidade de inovação e de prestação de serviços de 
valor agregado constituem-se nos principais vetores de inserção da metrópole mineira nessas redes de negócios. 

Há grande heterogeneidade no perfil da economia metropolitana. Enquanto a economia de Belo Horizonte possui forte peso do setor de serviços, em outros municípios a 
indústria é bem mais significativa. Um dos maiores centros financeiros do Brasil, Belo Horizonte é caracterizada pela predominância do setor terciário em sua economia. Mais 
de 80% da economia do Município se concentra nos serviços, com destaque para o comércio, serviços financeiros, atividades imobiliárias e administração pública.  

Segundo dados da Fundação João Pinheiro, em 2006 o PIB de Belo Horizonte somou 32,7 bilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 15,2% de toda produção de 
bens e serviços do estado. Segundo dados do IBGE, em 2006, o PIB per capita do Município é de R$ 13.636,00.  
 
Belo Horizonte está entre os municípios com a melhor infraestrutura do país, servida por uma malha viária e ferroviária que o liga aos principais centros e portos do país. 
Recebe voos nacionais e internacionais através do Aeroporto de Confins e voos nacionais e regionais através do Aeroporto da Pampulha. 
 
Com um diversificado setor de comércio e da prestação de serviços e contando com uma desenvolvida rede de hotéis, restaurantes e agências bancárias, Belo Horizonte é um 
dos principais polos de turismo de negócios do país sediando importantes eventos nacionais e internacionais. 
 
O Município também é reconhecido por abrigar instituições de excelência técnica e conhecimento científico e recebe permanentemente recursos públicos e privados que o 
credencia como pólo de diversificação econômica. Destacam-se os setores de informática e biotecnologia que asseguram expansão com a integração com instituições 
produtoras de conhecimento, entre universidades e institutos de pesquisa, e por meio das incubadoras tecnológicas como a Fumsoft e Biominas, apoiadas pela Administração 
Municipal. 
 
A implantação de um sistema local de inovação contribui decisivamente para a superação das dificuldades de diversificação do parque industrial, tendo em vista que a cidade 
de Belo Horizonte apresenta atributos locacionais para difusão destas atividades, ao mesmo tempo em que preenche os requisitos básicos para atendimento da demanda 
potencial da base produtiva. 



 

 
Nessas circunstâncias é que o projeto da implantação do Parque Tecnológico – BH-Tec ganha relevo, tendo em vista possibilitar a diversificação produtiva regional, através do 
adensamento de empresas inovadoras, serviços tecnológicos e atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. A materialização do Parque Tecnológico busca articular os objetivos 
econômicos com os objetivos de avanço do conhecimento científico e de preservação ambiental, gerando impactos positivos no desenvolvimento urbano da cidade, que 
aproveita as potencialidades dos serviços produtivos modernos e abre oportunidades de diversificação do parque industrial metropolitano. 
 
Reunindo serviços já prestados e novas iniciativas, o Executivo elaborou o Programa de Desburocratização, para democratizar as informações, facilitar e agilizar o acesso a 
bens e serviços públicos para os cidadãos e empreendedores. Além da implantação da Central de Atendimento Integrado, a democratização do acesso aos bens e serviços 
públicos se completa com a política de inclusão digital. O Programa BH Digital tem como objetivos universalizar o acesso à internet, por meio da implantação de infraestrutura 
tecnológica e capacitação de jovens e adultos. 

Turismo e Cultura 

Recentemente, o Município tem se destacado por sua capacidade de desenvolver duas modalidades de turismo: o turismo de eventos e o turismo cultural. Essa delineação do 
desenvolvimento do setor terciário da economia com o incremento do setor turístico integra a política de estímulo desse setor, que ganha reforços também no sucesso que a 
cidade vem experimentando na área artístico-cultural. 

A cidade tem realizado congressos, convenções, feiras, eventos técnico-científicos e exposições, causando uma grande movimentação na economia, aumentando os níveis de 
ocupação da rede hoteleira e do consumo dos serviços de bares, restaurantes e transportes.  

Outro fator importante deve-se à presença de um setor de serviços bastante significativo e com infraestrutura capaz de atender aos seus habitantes e aos visitantes. Esse fator 
é fundamental para o desenvolvimento do turismo, principalmente do turismo de negócios e eventos, que exige excelência na qualidade dos serviços ofertados e uma 
infraestrutura sofisticada.  Em 2007, uma pesquisa direta junto ao setor turístico realizada pelo Convention Bureau indicou a existência de aproximadamente 150 espaços de 
eventos na cidade, com condições de atender, ao mesmo tempo, 50 mil participantes, ou seja, um crescimento no número de espaços voltados para eventos de 150% em sete 
anos.  

Somadas às características próprias da capital mineira, como a facilidade de acesso a diferentes culturas regionais do Brasil e o caráter hospitaleiro dos moradores, as 
iniciativas de incremento ao turismo adotadas pela Administração Municipal qualificam a cidade como anfitriã e asseguram opções diferenciadas para os belo-horizontinos. A 
vocação cultural é parte fundamental desse trabalho. 

O calendário oficial da cidade é composto por grandes festivais culturais como o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua (FIT-BH), o Encontro Internacional de Literaturas 
em Língua Portuguesa, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos, o Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), o Festival de Arte Negra (FAN), a Mostra de Cinema 
Mundial - Indie Brasil, o Festival Internacional de Curtas, o Festival Internacional de Dança (FID) e o Festival Mundial de Circo do Brasil. O incentivo ao teatro está presente 
ainda na Campanha de Popularização e na Mostra de Artes Cênicas para Crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Aspectos Sociais 
  
 
Distribuição de Renda, Desenvolvimento Social e Territorialidade 
 

 
A evolução da renda domiciliar per capita da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH nos últimos 10 anos apresentou crescimento acelerado, em especial quando 
comparado a outras regiões metropolitanas. Entre 1997 e 2007, a renda per capita na metrópole mineira registrou o 3º maior crescimento entre as principais regiões 
metropolitanas brasileiras, abaixo apenas do Distrito Federal e do Recife. Tanto a expansão da renda como a redução da desigualdade registradas na RMBH nos últimos 10 
anos resultaram em uma substancial redução dos níveis de pobreza.  
 
Os aspectos socioeconômicos analisados apresentam desafios das políticas para atenuar a pobreza e a desigualdade de renda, bem como a questão emergencial de geração 
de frentes de trabalho e renda. Grande parte dos programas inseridos no PPAG contempla esses propósitos, sendo que as ações serão integradas entre os vários órgãos do 
Executivo, tendo em vista a dimensão estrutural dos problemas. 
 
Belo Horizonte é hoje uma cidade feita para todos. Os programas, de todas as áreas, chegam a todas as pessoas, com o amplo alcance do trabalho desenvolvido na área de 
Política Social. Mais de 1,8 milhões de pessoas são atendidas pelos programas sociais da Administração Municipal. Os Programas BH Cidadania, Bolsa-Família e Bolsa–Escola 
ampliaram o raio de alcance nos últimos anos, garantido, a todas as pessoas que necessitam, o acesso a esses programas, a uma renda mínima e à educação.  
 

Pensando no conjunto de suas políticas, a Administração Municipal inaugurou o Observatório do Milênio de Belo Horizonte, para subsidiar a implantação de políticas voltadas 
para a erradicação da pobreza e da fome no mundo. A cidade já havia sido apontada como capital-modelo pela ONU exatamente por desenvolver programas que atendem aos 
Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), definidos pela ONU. 
O respeito à cidadania, o direito à alimentação saudável e o esporte como forma de inclusão social integram a política social em curso na capital mineira. Diversos programas 
têm como foco os direitos humanos e de cidadania, principalmente a luta em defesa das minorias e dos consumidores. 
 
Referência na área de segurança alimentar, Belo Horizonte se destaca pela manutenção, desde 1994, de restaurantes populares, que oferecem refeições com 
acompanhamento nutricional, a baixo preço. Outras ações são materializadas em programas de fomento à agricultura urbana, assistência alimentar e nutricional e qualificação 
profissional. 
  
Atendendo a mais de 100 mil pessoas em locais diversos da cidade, a política de esportes será reforçada com a criação do Conselho Municipal de Esportes, proposta pela 
Administração para fortalecer a democracia e a gestão participativa, possibilitando maior articulação das políticas públicas nessa área. Já consolidado, o Programa Esporte 
Esperança/Segundo Tempo, destinado a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, é uma das iniciativas desenvolvidas. Outros programas são voltados aos portadores de 
deficiência, como o Superar e aos idosos, como o Vida Ativa. 
 
As ações socioassistenciais da Prefeitura de Belo Horizonte buscam assegurar um padrão de proteção social à população em situação de vulnerabilidade e risco tendo a família 
como foco, ou seja, o atendimento é prestado ao grupo familiar como um todo ou a um indivíduo levando-se em conta as demandas do seu grupo familiar. Para isto, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, como gestora da política pública de proteção social, tem um importante papel de articulação intersetorial com outras políticas 
públicas do município. 
 
Na área da Saúde, a esperança de vida ao nascer na RMBH é a mais alta entre as regiões metropolitanas do Sudeste. A mortalidade infantil apresentou queda substancial na 
última década, a maior entre as metrópoles do Sudeste. 
 
Em Belo Horizonte, o Programa BH Vida atende a mais de 77% da população do Município, cumprindo o compromisso de garantir atenção básica, e processos estão sendo 
aperfeiçoados para assegurar que todos tenham atendimento de qualidade.  



 

 
Com maior acesso aos serviços de saúde, a partir do Programa Saúde da Família, a população passa a demandar os serviços especializados, o que gera grandes desafios 
para o aperfeiçoamento da rede de emergência e urgência, bem como para a melhoria de acesso da população aos serviços de média e alta complexidade. Para aumentar a 
cobertura dos serviços, a Administração Municipal prevê ampliação das equipes de saúde da família. 
 
Uma das grandes prioridades na área da saúde é aprimorar e uniformizar a oferta dos serviços nos centros de saúde e nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), por meio 
do investimento no aumento e organização das equipes, especialmente os profissionais médicos.  
 
Na educação, há vagas garantidas para todas as crianças em idade escolar, em todos os níveis de ensino. Mais qualidade foi agregada com a Escola Integrada, programa que 
melhora o aprendizado dos alunos com uma metodologia multidisciplinar. 
 
Medidas como o reforço escolar para alunos com dificuldades, investimentos na formação continuada dos professores e a ampliação de vagas no ensino fundamental e na 
educação infantil se somam a programas inovadores e exitosos como o Escola Integrada, o Primeira Escola e o Família-Escola. 
 
Comprometida com os problemas sociais, a escola incorporou em sua agenda projetos de combate à violência e às desigualdades sociais. Dando seqüência a este modelo 
inclusivo de educação, busca-se, dentre outras ações, a constituição de uma rede de unidades de atendimento infantil, a gradativa expansão da Escola Integrada, a abertura 
das escolas para a comunidade nos finais de semana e a continuidade de diversos programas. 
 
Segurança 
 
A partir de meados da década de 90, a violência, medida tanto pelo número de homicídios quanto pela criminalidade violenta, aumentou substancialmente na RMBH, em 
especial na Capital. 
 
A partir de 2004, entretanto, a evolução da violência tanto na RMBH quanto na Capital apresenta uma inflexão, registrando queda significativa. Além disso, reduziu-se também a 
participação de Belo Horizonte no total de homicídios na RMBH. No entanto, apesar da melhoria nos indicadores de segurança observada nos últimos cinco anos, deve-se 
destacar que esses indicadores ainda se encontram bem acima daqueles registrados em meados na década de 90. 
 
Em Belo Horizonte, a Administração Municipal atua positivamente na construção de um ambiente mais seguro, favorecendo o desenvolvimento da capital. A Guarda Municipal e 
a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, em parceria com as demais Secretarias, desenvolvem um conjunto de programas de inclusão social e combate à 
violência. A incorporação de mulheres no contingente da Guarda Municipal, a descentralização de seu efetivo e a expansão e aprimoramento dos programas de combate à 
violência são, dentre outros, os objetivos maiores desta política. 

 

3. Aspectos Urbanísticos 
 

Belo Horizonte consolida, a cada dia, um modelo de gestão da área urbana que combina avanços na infraestrutura da cidade com as necessidades de cada parcela da 
população, tendo como base o conceito de cidade sustentável, que valoriza e respeita o meio ambiente. Obras estruturantes, ao lado do planejamento estratégico de curto, 
médio e longo prazo, criam condições para que a capital mineira enfrente um dos maiores desafios das grandes metrópoles, a mobilidade urbana.  
 
Na última década, a população da RMBH cresceu 9%, enquanto que a frota cresceu 43%. O uso do espaço viário desenvolveu-se de forma cada vez mais voltada para o 
transporte individual. No que se refere à infraestrutura viária urbana, a rede apresenta alguns pontos de estrangulamento, baixa intermodalidade e questões de capacidade nas 
ligações existentes (com destaque para a baixa capacidade do metrô). Soma-se a isso o fato de que o contorno rodoviário atual encontra-se saturado, compartilhando tráfego 
intra e intermunicipal. 
 



 

Atualmente, a abordagem da mobilidade urbana vai além do simples conhecimento do número de deslocamentos por pessoas ou grupos, englobando também o aspecto 
qualitativo deste fenômeno. Isto vem de sua relação com a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, a eficiência da economia nos centros urbanos, além dos impactos 
causados ao meio ambiente. Neste conceito busca-se abranger os aspectos do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental) na mobilidade urbana, 
promovendo políticas de transporte e de circulação para todos, contribuindo para o bem-estar econômico e social, sem prejudicar o meio ambiente futuro. 
 
Nas pequenas e médias cidades a mobilidade urbana vem sofrendo com a dependência do transporte individual por automóvel, ineficiência do transporte público, falta de 
infraestrutura que atenda a pedestres e ciclistas, desrespeito às pessoas com dificuldade de deslocamento, necessidade de deslocamento cada vez maior, congestionamentos, 
entre outros aspectos que prejudicam a qualidade de vida da sociedade urbana. Assim, a busca pela mobilidade sustentável se faz necessária de forma que toda a população 
tenha acesso a bens e serviços, sem comprometer o meio e contribuir para o bom desempenho da sociedade e da economia. 
 
No que se refere à logística de integração regional, observa-se que Belo Horizonte constitui-se em importante centro logístico, uma vez que articula importantes eixos viários de 
escala nacional (MG/SP, MG/RJ, MG/ES, MG/BA e MG/DF). 
 
O desenvolvimento de instrumentos de planejamento urbano, tais como o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso de Solo vêm norteando as políticas públicas 
e a regulação do processo de produção do espaço urbano. Foram implementados instrumentos não convencionais de política urbana, propiciando a regulamentação de 
parcerias público-privadas para viabilizar projetos de interesse público, a ampliação das possibilidades de acesso à habitação de interesse social e o estímulo à proteção do 
patrimônio cultural. Avançou-se na consolidação da política de proteção do patrimônio histórico e cultural, na elaboração de projetos estruturantes e na legislação urbanística.  
 
Fundadas na importância da parceria com os diversos níveis de governo e com a sociedade civil, a Administração Municipal elege o cidadão como foco principal de suas ações. 
Nesse sentido, programas e projetos são concebidos para a redução do déficit habitacional e para uma intervenção preventiva e eficaz nas áreas de risco geológico. Diversas 
obras estruturantes e de infraestrutura, construção e reforma de equipamentos públicos diversos, projetos de habitação, intervenções em vilas e aglomerados estão em 
andamento na cidade. Em todas as intervenções, a Administração Municipal realiza ação integrada de urbanização, desenvolvimento socioeconômico e de regularização dos 
assentamentos existentes. 
 
Estimular o sistema autogestionário de produção de moradias, intensificar a captação de recursos para habitação, estruturar programas de aquisição e reforma de imóveis para 
construção de  moradia popular são, dentre outros, os principais desafios colocados para a Administração.        
 
As ações na área ambiental combinam preservação do meio ambiente, do patrimônio, inclusão social e crescimento econômico. A capital mineira já atende aos parâmetros 
estabelecidos pela ONU no que diz respeito à quantidade de área verde por habitante. Medidas permanentes são adotadas, entretanto, para potencializar a capacidade de 
gestão ambiental pelo Município. A cidade conta com o sistema de coleta seletiva e de tratamento do lixo em constante ampliação, além da preservação dos cursos d’água e 
recuperação de áreas de preservação. 
 
Quanto à limpeza urbana, uma nova prática traduz os esforços empreendidos no sentido de ampliar e qualificar a oferta de serviços. São exemplos expressivos a reformulação 
das práticas de gestão de resíduos sólidos, com a adoção do manejo integrado e descentralizado, o estabelecimento de uma relação de parceria com os catadores de 
recicláveis e com os carroceiros, a ampliação da coleta em vilas e favelas e o Programa Agente Comunitário de Limpeza Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Participação Social 
 
 
Todas as ações desenvolvidas pela Administração Municipal têm como base a gestão participativa e democrática. Marco desta política, o Orçamento Participativo, implantado 
em 1993, consolidou-se como estratégia democrática de planejamento, definição e aplicação dos recursos públicos.  Em 2008, completando 15 anos de existência, o OP 
entregou a milésima obra à população, chegando a R$ 950 milhões investidos com a participação da comunidade. Em 2006, o programa ganhou uma novidade: o Orçamento 
Participativo Digital, em que a escolha das obras se dá pela internet e pelo telefone.  
 
Belo Horizonte é a cidade das organizações comunitárias, dos movimentos de base e de anistia, dos movimentos de moradia e de saúde, das diversas expressões culturais, e 
das novas tecnologias: enfim, é também a cidade de territorialidades solidárias, sociais e políticas.  
 
São referências que orientam a prática de gestão social, urbana e econômica da cidade a participação popular, a democratização das relações de poder, a descentralização dos 
serviços, a inversão de prioridade na alocação de recursos públicos, o investimento na qualidade do espaço urbano, com suas dimensões sociais e ambientais, e o fomento, 
apoio e legitimação das práticas de organização popular e controle social.  
 
 
B. Diretrizes para o PPAG 2010-2013  
 
 
O PPAG 2010-2013 do Município de Belo Horizonte foi elaborado considerando os aspectos da orientação para resultados, desde a formulação até a implantação e avaliação 
de políticas, programas e projetos. Além disso, foi considerada a articulação de diferentes fontes de recursos públicos e privados, mediante parcerias. 
 
A Administração Municipal tem, dentre as prioridades constantes do Plano de Governo, o objetivo de transformar o PPAG em um instrumento efetivo de gestão: o PPAG 
Gerencial. 
 
Para tanto, o PPAG Gerencial, além de definir todas as ações de governo e os respectivos recursos, para o período de quatro anos, deverá ser um instrumento capaz de 
dinamizar a gestão pública municipal, segundo as características da Gestão Orientada para Resultados. 
 
Características do PPAG 2010-2013 do Município de Belo Horizonte: 
 

� Apresentação de um conjunto de programas coerente com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico de Longo Prazo; 
 
� Definição, em cada programa dos objetivos a alcançar, os resultados e seus indicadores, metas e prazos, órgão responsável, bem como os recursos financeiros 

alocados para os quatro anos; 
 
� Alocação de recursos ao conjunto de programas de modo consistente com os cenários de disponibilidade de recursos orçamentários e não orçamentários para o 

período de quatro anos; 
 

� Agrupamento dos programas em Áreas de Resultados, definidas a partir do desdobramento do Plano de Governo e do Plano Estratégico de Longo Prazo, para as quais 
seja possível definir resultados finalísticos globais, para fins de monitoramento, avaliação e coordenação das ações de governo;  

 
� Constituição de um instrumento efetivo de gerenciamento, monitoramento, solução de restrições, avaliação periódica de resultados e revisões, quando necessário, dos 

programas e do PPAG; 
 



 

� Geração de correlações diretas entre os recursos alocados e os resultados pretendidos ou alcançados, para atribuir transparência às ações de governo. 
 
 
Áreas de Resultados 
 
As 12 Áreas de Resultados definidas originaram-se do Plano de Governo apresentado à população. São áreas temáticas, prioritárias, que orientam a concentração dos 
melhores esforços da Administração Municipal para que a cidade alcance as transformações sociais, econômicas, ambientais e institucionais desejadas e previstas no Plano de 
Governo e tão necessárias a uma Belo Horizonte do século 21. 
 
 

� Cidade Saudável 

� Educação 

� Cidade com Mobilidade 

� Cidade Segura 

� Prosperidade 

� Modernidade 

� Cidade com todas as Vilas Vivas 

� Cidade Compartilhada 

� Cidade Sustentável 

� Cidade de Todos 

 
 
Projetos Sustentadores 
 
Nas 12 Áreas de Resultados, a Administração Municipal elegeu 40 Projetos Sustentadores, que são empreendimentos que mobilizam recursos, tanto financeiros quanto 
humanos, capazes de tornar possíveis as transformações e o desenvolvimento da nossa capital. 
 
Cada Projeto Sustentador tem objetivos específicos, população a ser beneficiada, resultados (indicadores) esperados, prazo definido para sua total implantação, metas físicas, 
órgãos e equipes envolvidas na sua execução e um gerente responsável pela sua condução. 
 
E para cada Projeto Sustentador é firmado um Compromisso de Resultado, entre o Prefeito, o titular do órgão responsável, o gerente do projeto e os demais secretários e 
gestores públicos dos órgãos envolvidos nos projetos, com o objetivo de pactuar as responsabilidades pelo alcance de resultados e respectivas metas do Projeto Sustentador. 
 
O novo modelo de gestão adota um enfoque fortemente gerencial, para que sejam alcançados os resultados desejados, sem perder de vista as características típicas da gestão 
pública, no que se refere à ação política, à transparência, à participação e à observância da legislação. 
 
 
 
 
 



 

Mobilização de parcerias, integração de ações e trabalho em rede 
 
Os recursos financeiros escassos e os limites das competências institucionais e técnicas restringem a capacidade da Administração Municipal de produzir, sozinha, as 
transformações de interesse público. 
 
Assim, ao prever Parcerias Público Privadas (PPP’s) e Concessões, a Administração assume o papel de mobilizar parcerias com outras instituições públicas, com entidades da 
sociedade civil e com a iniciativa privada, para estabelecer uma rede de trabalho que soma recursos e competências, para viabilizar e produzir os resultados que se almeja. O 
trabalho em rede significa também a integração de pessoas e organizações para diminuir a burocracia e agilizar as decisões. 
 
 
Articulação dos principais instrumentos de gestão 
 
A articulação dos instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazo – orçamentos anuais, PPAG e Planejamento Estratégico de Longo Prazo - confere um foco 
estratégico e integrado, para que sejam efetivamente alcançados os resultados mais relevantes para a sociedade e para que reflitam os compromissos assumidos pelo governo 
municipal. 
 
Com esses três horizontes de planejamento, os orçamentos anuais passam a ser conseqüência de uma visão estratégica plurianual, assegurada pelos programas que integram 
simultaneamente o PPAG e os orçamentos anuais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

C. Finanças Públicas municipais 
 

 
A análise do desempenho do Município no período 2004 a 2008, evidencia uma situação saudável de suas finanças públicas do município de Belo Horizonte. Houve um 
crescimento da receita corrente durante todo o período: de R$ 3.055.277 milhões, em 2004 para R$ 4.191.779 milhões, em 2008, representando uma variação de 37,2% no 
período. O ritmo se acentua no último biênio e, particularmente, em 2008, principalmente em função de maiores transferências federais e estaduais. 
 
A receita tributária própria do Município manteve-se estável entre 2004 e 2005, iniciando sua trajetória de crescimento em 2006, quando o ISS se consolida como a principal 
receita. Entre 2004 e 2008, a Receita Tributária se expandiu em 38%, com destaque para a excelente performance do ITBI. O crescimento da receita é o resultado, não apenas 
da expansão da atividade econômica, mas de medidas de modernização da Administração Tributária. Entre outras, cite-se, no ISS, a implantação da declaração eletrônica de 
serviços e a expansão da substituição tributária. Como ocorreu em outras capitais, Belo Horizonte se beneficiou da implantação do SIMPLES a partir do segundo semestre de 
2007, com pleno efeito em 2008. A receita do ISS cresceu à média de 12% a.a., seguindo de perto o ritmo apresentado pelas demais capitais. 
 
O IPTU, segunda maior receita própria, expandiu-se, à média de 4,0% a.a. O crescimento da arrecadação do Município entre 2004 e 2007 acompanhou o das demais capitais, 
mantendo a participação de 6,4% do total arrecadado por estes municípios. 
 
A receita do IRRF acompanhou, com alguma defasagem, o crescimento da despesa de pessoal, base dessa arrecadação. A receita da dívida ativa teve crescimento expressivo 
apenas no último ano. 
 
Com o objetivo de financiar investimentos, o Município passa, a partir de 2007, a fazer uso mais intensivo de receitas de operações de crédito, possibilitado por seu 
relativamente baixo endividamento. Em 2008, a Administração Municipal conta com receita extraordinária de alienação de ativos, pela venda de ações da COPASA. 
 
A estrutura da despesa por funções de governo, entre 2004 e 2008, revela o direcionamento de recursos às áreas de vinculação obrigatória – educação e saúde – bem como a 
prioridade em infraestrutura urbana: habitação e saneamento, normalmente intensivos em investimentos, absorveram uma parcela de despesas não usual em prefeituras. Os 
gastos de urbanismo contemplam, não apenas investimentos, mas considerável parcela em gastos correntes com a manutenção dos serviços urbanos: coleta de lixo, limpeza e 
iluminação públicas, entre outros. 
 
Financiamento dos Investimentos 
 
O Município tem aportado razoável montante de recursos a investimentos. Considera-se aqui que os investimentos podem ser financiados por três grupos de fontes: as 
externas – operações de crédito e transferências de capital; as internas, onde se destacam a poupança corrente (superávit corrente do exercício, excluída as receitas de valores 
mobiliários e subtraída a despesa com amortização da dívida); as receitas de valores mobiliários e eventuais déficits do exercício fiscal. 
 
Dívida Pública 
 
A Dívida Consolidada do Município alcançou, em 31.12.2008, o correspondente a 35,7% da receita corrente líquida - RCL (divida bruta), mantendo praticamente o nível do 
indicador em dezembro de 2007, apesar da vigorosa expansão da RCL em 2008. Considerada a relação entre a dívida líquida e a receita corrente líquida, o Município se 
encontra bem abaixo do limite permitido pelo Senado Federal, do que resulta um comprometimento com o serviço da dívida bastante confortável. 
 
Em 2009, a Administração Municipal tem buscado, através das instâncias responsáveis pela programação financeira, adequar a liberação de recursos orçamentários à 
perspectiva de ingresso da receita prevista. A providência, essencial para a orientação dos dirigentes municipais, deve-se desdobrar em: 
 
1. Detalhamento e identificação de receitas e despesas por fonte de recursos. Em particular, devem-se identificar despesas cujos recursos se originem de convênios, onde se 
exija pequena contrapartida do Município; 



 

 
2. Análise da distribuição da despesa autorizada no orçamento de 2009, de forma a compatibilizá-la com os compromissos assumidos ao longo de 2008. Este é o caso, em 
particular, das despesas de pessoal;  
 
3. Redimensionamento e acompanhamento das receitas que servem de base a limites 
constitucionais - educação e saúde, evitando descontinuidade dos serviços e descumprimento dos limites legais. 
 
Os efeitos da crise econômica mundial de 2008, hoje mais visíveis e claros do que quando da elaboração do orçamento 2009, indicam a necessidade de ajustes que corrijam a 
superestimativa apontada em algumas rubricas e antecipem possíveis reduções no montante de recursos próprios estimado. Nesse sentido, foi construído um cenário 
tendencial e outro de agravamento da crise. 
 
 
Estimativa das principais Receitas Orçamentárias para os anos de 2010-2013  
 
 
Para a estimativa da arrecadação de receitas do ano de 2010 a 2013 foram utilizadas duas metodologias combinadas: a) Metodologia padrão: leva em consideração o 
crescimento real da arrecadação de cada receita no ano de 2009 em relação ao ano de 2008, juntamente com a taxa de inflação esperada para os anos de 2011, 2012 e 2013; 
b) Metodologia específica: São pertinentes as receitas em função de anormalidades e fatores exógenos, que não refletem uma linearidade conforme a metodologia padrão. 
Depende, portanto, das especificidades de cada receita.  
 
Foram consideradas receitas que apresentam especificidades, as quais foram consideradas as receitas de capital, multas, ISSQN Autônomos, ISSQN Empresas, ISSQN Fonte 
e as estratégias no tratamento da Dívida Ativa. Além destas, mereceram estudos mais aprofundados o IPTU e receitas correlacionadas e o ISS. 
 
A estimativa de arrecadação do IPTU e de suas receitas correlacionadas para o triênio 2011-2013 deve sofrer impactos positivos em função da modernização dos 
procedimentos de lançamento e cobrança dos tributos. O mesmo se espera em relação ao ISS, com a melhora na execução do planejamento fiscal do tributo.  
 
As receitas provenientes das transferências mais significativas do Governo Federal foram projetadas de acordo com a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para 
os anos de 2011 e 2012, os mesmos utilizados na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Belo Horizonte. Informamos que o parâmetro básico para 
projeção das receitas foi feito a partir dos dados orçamentários registrados em 2009.  
 
 


