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Apresentação
O ano de 2017, o primeiro da nossa gestão, foi um período no qual superamos grandes desaﬁos, entre eles, melhorar a qualidade dos serviços públicos mesmo com redução na receita. De forma
geral, o contexto de crise econômica vivido pelo país desde 2015 impactou negativamente na arrecadação dos municípios, além de trazer um aumento na demanda da população por serviços públicos.
Apesar desse cenário, apresentamos aqui diversas melhorias em nossas ações, produtos de
um processo consistente de planejamento, a partir de dois grandes compromissos que assumimos
para a cidade de Belo Horizonte: “Governar para quem precisa” e “Fazer funcionar com qualidade”.
A adoção de algumas medidas importantes de ajuste, como a reforma administrativa, a
renegociação de contratos e revisão de projetos, resultou em economia de R$ 120 milhões em 2017,
reﬂetindo em benefícios aos cidadãos, a medida em que implementamos melhorias na prestação de
serviços.
Uma das áreas que tem avançado em nossa gestão é a Educação. Em 2017, ofertamos mais de
sete mil novas vagas na educação infantil e inauguramos mais 2 UMEI's: Sagrada Família e Pedro
Lessa, além de mais de 200 escolas municipais em obras de melhorias diversas. Foram nomeados
mais de mil professores para a educação infantil e atendidos mais de 54 mil estudantes na Escola
Integrada.
Na Saúde, colocamos 100% do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro em funcionamento,
atingindo um total de 460 leitos disponíveis. Outros destaques foram a criação do Centro de Saúde
Santa Mônica II; a entrega das obras e início gradativo de operação do Complexo de Saúde do
Barreiro; a criação da Unidade Transitória de Acolhimento Infanto-Juvenil e do serviço de
Hospitalidade Noturna no Centro de Referência em Saúde Mental Infantil (Cersami); e a realização de
reformas em 41 Centros de Saúde.
Na área da Segurança, ações relevantes também foram implementadas, como o Programa
Viagem Segura, de prevenção de roubos a ônibus coletivos com a presença de guardas municipais; a
Operação Sentinela, com patrulhamento preventivo em áreas de criminalidade; a renovação da frota
de viaturas e as intervenções integradas em áreas de concentração de usuários de drogas. Todas
essas iniciativas de prevenção à violência resultaram na queda de 16,3% nos crimes violentos na
capital em 2017, comparando com 2016.
Na área Social, avançamos nas ações de atendimento às pessoas em vulnerabilidade social,
com a implementação do Plano Municipal Intersetorial de Atendimento à População em Situação de
Rua; a criação de duas unidades de acolhimento para pessoas em situação de rua no hipercentro da
capital; a ampliação do funcionamento de dois Centros de Referência de População de Rua nos ﬁnais
de semana e feriados; a ﬁnalização das obras do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)
Paulo VI; a retomada das obras de implantação do CRAS Taquaril; e a reforma do CRAS Jardim
Felicidade.
Em relação ao Turismo e às atividades culturais, alcançamos números históricos, como o do
Carnaval 2017, com um público de três milhões de pessoas; o Arraial de Belo Horizonte com a partici-
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pação de 100 mil pessoas; o Festival Internacional Literário (FLI), com 30 mil visitantes; e o Festival de
Arte Negra (FAN), com 29 mil.
Quanto à Mobilidade Urbana, além das obras estruturantes da Via 710 e do Complexo da
Lagoinha, destacamos a modernização e substituição da frota de 229 ônibus coletivos com suspensão
a ar e sistema de ar-condicionado. Outra medida foi a implantação de 306 novos abrigos de ônibus,
garantindo mais conforto e segurança aos usuários.
Nas áreas de Habitação e Urbanização, entregamos mais de 5.400 títulos de propriedade e
concluímos 16 empreendimentos aprovados no Orçamento Participativo (OP) em vilas e aglomerados, além de diversas obras de urbanização de vias públicas.
Em relação à Sustentabilidade Ambiental, avançamos na ampliação da limpeza urbana em
vilas e favelas, promovendo melhores condições sanitárias e de limpeza para 10 mil moradores.
Também ampliamos a coleta seletiva com a participação de cooperativas de catadores, beneﬁciando
6 mil cidadãos nos bairros Floresta e Colégio Batista, localizados na região Leste, além de diversas
obras de prevenção de enchentes em bacias e córregos. Tais medidas contribuíram para que Belo
Horizonte recebesse, em 2017, o prêmio de 1º lugar no ranking da “Urban Systems”, como cidade
referência em sustentabilidade e meio ambiente, devido aos altos índices de saneamento e de coleta
de lixo.
Para continuar avançando, estamos em constante busca por novas tecnologias e soluções
inteligentes para os desaﬁos urbanos que afetam a qualidade de vida dos belo-horizontinos. Uma das
medidas adotadas foi a simpliﬁcação de processos. Iniciada em 2017, ela desburocratizou mais de
200 serviços de diferentes áreas da PBH, eliminando exigências e facilitando a vida das pessoas.
Para nos auxiliar no desenho das políticas públicas implementadas ou em processo de
aperfeiçoamento, utilizamos os indicadores estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Eles norteiam na construção e elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2018-2021) da Prefeitura de
Belo Horizonte. Isso signiﬁca considerar em seu planejamento uma agenda inovadora, universal e
transformadora.
Enﬁm, entregamos essa prestação de contas com a certeza de que estamos no caminho
certo, realizando um trabalho sério e comprometido com o bem-estar das pessoas, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, contando com a participação efetiva de todos os
setores da sociedade e do Poder Legislativo municipal.

Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte
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SAÚDE
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As prioridades da área de resultado “Saúde” são: aprimoramento dos investimentos e da
prestação de serviços de atendimento à saúde, com humanização dos serviços, qualiﬁcação e
capacitação dos proﬁssionais atendentes e garantia dos recursos necessários à implementação do
Plano Municipal de Saúde 2018-2021, anualmente; adoção de estratégias de combate à mortalidade
materna, neonatal e infantil; melhoria do atendimento da atenção básica, da atenção especializada,
ambulatorial e hospitalar e da atenção psicossocial; promoção do acesso da população à atividade
física supervisionada e orientação nutricional e desenvolvimento de ações estruturantes de políticas
de tratamento, prevenção e reinserção social de dependentes químicos de álcool e drogas; aprimoramento da vigilância sanitária, com prevenção de zoonoses endêmicas, inclusive com realização de
campanhas educativas; atendimento com atenção especial aos idosos, crianças, adolescentes,
mulheres, jovens e pessoas com deﬁciência; estabelecimento de políticas, planos, programas e
serviços que atendam especiﬁcamente a primeira infância, visando ao seu desenvolvimento integral;
promoção do acesso a ações e serviços para efetivação, proteção e recuperação da saúde da criança e
do adolescente, inclusive daqueles com deﬁciência, que necessitem de ações relativas ao tratamento,
habilitação ou reabilitação, conforme sua necessidade especíﬁca; busca ativa da gestante que não
iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às
consultas pós-parto; promoção do acesso da população, especialmente dos diabéticos e hipertensos,
aos medicamentos da atenção primária, secundária, terciária e de urgência; aprimoramento das
políticas sobre drogas, com foco em prevenção e tratamento dos dependentes químicos.
Também orientam as ações da política pública municipal de saúde as metas do 3º Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável, estabelecidas pelas Nações Unidas em 2015, bem como a meta 5.6 do
ODS 5, que estabelece o compromisso de “assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva
e os direitos reprodutivos”.
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Saúde.
Objetivo 3. Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 5. Igualdade de Gênero
Meta 5.6 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos.

1.

SAÚDE EM NÚMEROS
Belo Horizonte se destaca nacionalmente pelos bons indicadores na área de saúde. Em 2013,

por exemplo, atingiu pela primeira vez o valor de um dígito na taxa de mortalidade infantil. Outro
importante indicador de saúde monitorado pela Prefeitura de Belo Horizonte é a taxa de mortalidade
por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) de adultos de 30 a 69 anos, que registrou uma
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queda de 22% nos últimos dez anos. A meta estabelecida no PPAG 2018-2021 para esse indicador é
alcançar, até 2021, a taxa de 227,5 óbitos por 100 mil habitantes.
Gráﬁco 1: Taxa de Mortalidade Infantil (menor de 1 ano), Belo Horizonte, 2006-2017
(óbitos por mil nascidos vivos)
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Gráﬁco 2: Taxa de mortalidade (padronizada por idade) por Doenças Crônicas não Transmissíveis de
adultos de 30 a 69 anos, Belo Horizonte, 2006-2017 (óbitos por 100 mil habitantes).
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Gráﬁco 3: Cobertura populacional da Rede de Atenção Básica, Belo Horizonte 2013-2017 (em %)
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Tabela 1: Rede SUS – BH
Tipo de Unidade

2017

Atenção Primária à Saúde
Centro de Saúde
Academias da Cidade

152
77

Centro de Convivência
Atenção Especializada / Rede Complementar

9

Unidades de Referência Secundária
Centros de Especialidades Médicas

5
9

Centro de Especialidades Odontológicas

4

Centro de Referência em Reabilitação
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas e
Parasitárias
Centro de Testagem e Aconselhamento
Centro Municipal de Oftalmologia

4
2

Serviços de Atenção Especializada em Infectologia

3

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem
Urgência e Emergência

1

Unidade de Pronto Atendimento
Centro de Referência em Saúde Mental

9
8

Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil

2

Centro de Referência em Saúde Mental p/ usuários de Álcool e Drogas
Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturna

3
1

1
2
1

Apoio Diagnóstico
Laboratórios Distritais

5

Laboratório Central
Laboratório de IST

1
1

Laboratório de UPA

8
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Vigilância em Saúde
Laboratório de Bromatologia

1

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais
Laboratório de Zoonoses

1
1

Centro de Controle de Zoonoses
Centro de Esterilização de Cães e Gatos

1
4

Unidade Móvel de Castração
Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

1
1

Apoio à Assistência
Farmácia Distrital
Central de Esterilização

9
8
Hospitais

Hospital Municipal Odilon Behrens

1

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
Total de unidades de saúde

1
337

Fonte: SMSA/PBH

Tabela 2: Leitos SUS
Descrição

2016

Leitos SUS em BH (excluídos os leitos psiquiátricos)

2017

5.665

5.774

767

818

Leitos SUS – UTI

Fonte: SMSA/PBH

Tabela 3: Atendimento Especializado
Descrição

2016

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

2017

54,%¹

51,9%

399.875

534.097

Consultas especializadas realizadas na rede
contratada

1.357.928

1.240.496

Total de consultas especializadas realizadas

1.757.803

1.774.593

Cirurgias Eletivas Realizadas no SUS-BH

33.715

32.082

Saúde Mental - UBS, Cersam e outros –
Atendimentos /ano

269.820

345.417

UPAs – Atendimentos / ano

654.797

812.732

SAMU - Atendimentos telefônicos recebidos / ano

757.461

655.790

SAMU - Atendimentos realizados c/ deslocamento de
ambulância / ano

107.329

111.415

10.190

9.873

1.796

1.669

Consultas especializadas realizadas na rede própria

SAD - Vidas acompanhadas / ano
SAD - Desospitalizações / ano

Fonte: SMSA/PBH

¹Dado apurado até novembro de 2016.
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Tabela 4: Saúde da Família e Atenção Básica
Descrição

2016

2017

2.558.096

3.827.136

Consultas de pré-natal / ano

100.426

112.557

Consultas de puerpério / ano

8.897

4.879

Exames preventivos do câncer de colo de útero / ano

220.864

161.196

Mamografias / ano

134.307

125.564

588

588

Atenção Primária – visitas domiciliares / ano

4.885.676

3.074.476

Acolhimentos

1.276.252

1.254.162

Número de encaminhamentos para especialidades

214.895

337.012

Número de solicitação de exames

637.548

614.273

Consultas odontológicas / ano

402.259

415.608

19.602

17.170

8.731

8.008

173

379

34.722

33.404

Consultas/Atendimentos nos CS

Equipes de Saúde da Família (ESF)

Academias da Cidade – Alunos inscritos / ano
Lian Gong – alunos inscritos / ano
Programa Saúde na Escola – Escolas com o Programa
implantado
Atenção Primária – Programa de homeopatia, acupuntura
e medicina antroposófica – atendimentos / ano

Fonte: SMSA/PBH

Tabela 5: Farmácias

Descrição

2016

Atendimentos nas farmácias dos CS / ano
Atendimento nas farmácias de outras unidades / ano
Número de medicamentos fornecidos (itens)

Fonte: SMSA/PBH
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2017

3.692.704

3.904.657

101.890

146.156

385

383
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Tabela 6: Vigilância em Saúde
Descrição

2016

2017

6.331.766

5.306.600

Ovitrampas instaladas

82.988

84.716

Pesquisas larvárias

87.630

237.501

20.281

23.430

675

416

256.758

247.390

5.617

17.991

22.965

32.980

44.133

41.082

Visitas domiciliares nos imóveis incluídos no mapa de
risco para dengue

Controle Ético da População de Cães e Gatos –
cirurgias de esterilização animal / ano
Adoções Realizadas nas Feiras de Adoção e no Centro
de Controle de Zoonoses – atos de Adoção / ano
Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos - animais / ano
Controle da Leishmaniose Visceral – domicílios
borrifados / ano
Controle da Leishmaniose Visceral – cães examinados /
ano
Vigilância Sanitária – fiscalizações / ano
Fonte: SMSA/PBH

Tabela 7: Hospital Odilon Behrens
Descrição

Indicadores

2016

2017

Total de Atendimento
assistenciais /ano

Consultas de Urgência (PS-HOB e UPA-HOB);
consultas ambulatoriais especializadas do HOB
e Hospital Dia²; Cirurgias do Bloco de Urgência /
Emergência; Cirurgias Do Bloco de urgência/eletiva;
Cirurgia do hospital Dia; Partos.

309.400

334.883

Consultas de Urgência (PS-HOB e UPA-HOB)

221.492

227.571

Consultas ambulatoriais Especializadas do HOB
e Hospital Dia

87.908

92.361

Cirurgias realizadas
/ano

Cirurgias do Bloco de Urgência / Emergência;
Cirurgias Do Bloco de urgência/eletiva; Cirurgia
do hospital Dia

12.237

12.207

Partos realizados /
ano

Números de Partos

2.628

2.744

Atendimentos
realizados no setor de
Urgência e
emergência
Atendimentos
ambulatoriais
realizados / ano

Fonte: HOB/SMSA

²Em 2017 foram incluídos os atendimentos ambulatoriais do Hospital Dia.
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Tabela 8: Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro
Descrição

2016

Internações hospitalares/ano³

2017

1.977

5.465

5

1.911

Leitos SUS (total)5

85

460

Leitos de CTI

10

80

Cirurgias realizadas/ ano4

Fonte: HMDCC/SMSA

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

AMPLIAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -

PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivo: Propiciar serviço qualiﬁcado de assistência médico-hospitalar aos pacientes do Sistema
único de Saúde – SUS.
Principais realizações:
·

Pleno funcionamento do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC). 460 leitos

disponíveis;
·

Aporte adicional de R$ 3 milhões/mês para o Hospital Risoleta Neves possibilitando a reativa-

ção de 26 leitos.
2.2.

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – PROJETO ESTRATÉGICO E

TRANSFORMADOR
Objetivo: Promover o cuidado integral à saúde na Atenção Primária à Saúde de forma humanizada,
oportuna, resolutiva, segura e de qualidade, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família e assegurando a cobertura adequada.
Principais realizações:
·

Conclusão do mapeamento dos processos de acesso aos serviços dos centros de saúde (piloto

em 6 unidades);

3

Internações por Ano processamento segundo Estabelecimento. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH/SUS).
4
Internações por Ano processamento segundo Estabelecimento, com procedimentos cirúrgicos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
5
Leitos SUS habilitados. Para 2016, em dez/16. Para 2017, em out/17. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES.
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·

Capacitação de 150 gerentes de serviços de saúde para atuar na reorganização dos processos

de trabalho - Curso Gestão do Cuidado no Território;
·

Implantação do Anexo Dandara do Centro de Saúde Trevo, na Regional Pampulha;

·

Ampliação do Centro de Saúde Zilah Spósito para atendimento da população da região Norte;

·

Criação do Centro de Saúde Santa Mônica II para a reorganização da atenção em saúde na

área de abrangência do Centro de Saúde Santa Mônica, em Venda Nova;
·

Contratação de 2.211 proﬁssionais entre médicos, enfermeiros, auxiliares para atendimento

à população;
·

Implantação de duas novas Academias da Cidade: no CREAB Venda Nova e a Academia

Andradas, também em Venda Nova;
·

Inauguração da nova sede do Centro de Saúde Cafezal.

·

Inauguração da nova sede do Centro de Saúde Horto, na Regional Leste;

·

Entrega das obras e início de operação do Complexo de Saúde do Barreiro, que conterá no

mesmo espaço, quando estiver 100% implantado, o Centro de Saúde Barreiro, o Centro de
Especialidades Médicas, o Centro de Especialidades Odontológicas e o Centro de Reabilitação;
·

Realizadas 457 intervenções em áreas físicas de Centros de Saúde;

·

Reforma do Centro de Saúde Dom Orione, na Regional Pampulha.

2.3.

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE CUSTOS EM HOSPITAIS E UNIDADES PRÓPRIAS DE SAÚDE –

PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Implantar a gestão de custos com a ﬁnalidade de gerar relatórios com informações sobre
os custos de cada unidade de saúde, permitindo aos gestores atuar para melhorar a eﬁciência dos
hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de saúde, bem como oferecer informações
estratégicas para tomada de decisão pela Secretaria Municipal de Saúde.
Principais realizações:
·

Diagnóstico para implantação da gestão de custos nos hospitais próprios concluído.

2.4.

QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E REDUÇÃO DO

RISCO SANITÁRIO – PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Realizar o monitoramento sistemático do estado de saúde no território tendo como estratégia prioritária a efetivação das ações de Vigilância em Saúde no município.
Principais realizações:
·

Contratação de 35 agentes de combate a endemias para a intensiﬁcação das ações de

combate ao Aedes aegypti na Regional do Barreiro, região com o maior número de casos de dengue
no ano de 2016;
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·

Instalação de telas impregnadas em 226 casas das áreas com notiﬁcação de zika vírus,

priorizando aquelas habitadas por gestantes;
·

Instalação de 1.500 capas para caixas d'água descobertas para redução de risco de infestação

por Aedes aegypti;
·

Redução do número de casos de dengue de 154.000 em 2016 para menos de 1.000 em 2017.

3.

OUTRAS AÇÕES:

·

Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos – Zoonoses: 59.097 vistorias

realizadas;
·

Ações de Vigilância da Dengue: 5.306.600 vistorias realizadas;

·

Atendimentos em Saúde Mental: 344.803 atendimentos realizados nos 8 Centros de Saúde

Mental – CERSAMs, nos 2 Centros de Saúde Mental Infantil – CERSAMIs, nos 3 Centros de Saúde
Mental – Álcool e Drogas – CERSAM – AD, nas 152 Equipes de Saúde Mental e nos 4 Consultórios de
Rua;
·

Atendimento da População na Rede Complementar Contratada do SUS-BH: 1.240.496 con-

sultas especializadas realizadas;
·

Procedimentos ambulatoriais processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH:

11.138.672 procedimentos realizados;
·

Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH: 217.358 internações realizadas;

·

Ampliação de leitos SUS: 351 leitos ampliados;

·

Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH: 1.392.378 atendimentos realiza-

dos;
·

Tratamento de Combate ao Tabagismo em todos os Centros de Saúde;

·

Equipes de Saúde Bucal: 302 equipes;

·

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): 15 equipes existentes;

·

Realização da Conferência Municipal de Saúde, com a participação de cerca de 1.500 pessoas.

14

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

EDUCAÇÃO
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São prioridades da área de resultado “Educação”: promoção do acesso à Educação Básica,
melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem em todos os níveis de ensino; garantia da educação inclusiva e equitativa; promoção das ações do programa Escola Integrada; valorização, aperfeiçoamento e qualiﬁcação de professores e diretores de escolas municipais; incentivo à participação da
comunidade e das famílias no processo educativo; intensiﬁcação das ações conjuntas entre as outras
políticas sociais do Município; ampliação do uso de novas tecnologias que permitam o acompanhamento da aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante; incentivo ao processo de construção de uma cultura de paz nas unidades escolares.
Também orientam as ações da política pública municipal de educação diversas metas estabelecidas no 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que busca assegurar a educação inclusiva e
equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, em
especial as metas abaixo relacionadas:
Objetivo 4. Educação de Qualidade
4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eﬁcazes;
4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar,
de modo que eles estejam prontos para o ensino primário;
4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de educação e formação proﬁssional para os mais
vulneráveis, incluindo as pessoas com deﬁciência, povos indígenas e as crianças em
situação de vulnerabilidade;
4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos,
homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico
de matemática;
4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e nãoviolência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da
cultura para o desenvolvimento sustentável.

1.

EDUCAÇÃO EM NÚMEROS
Os dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado

pelo Ministério da Educação (MEC) para ser a referência nacional na avaliação da qualidade do Ensino
Fundamental, apontam que a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte superou a meta estabelecida pelo MEC para os anos iniciais do Ensino Fundamental (5° ano). Belo Horizonte atingiu 6,1
pontos nos anos inicias, mantendo a tendência de superação das metas estabelecidas desde 2009.
Nos anos ﬁnais do Ensino Fundamental (9° ano), a capital mineira atingiu o valor de 4,8 pontos. O
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PPAG 2018-2021, em consonância com as diretrizes do MEC, estabeleceu como meta alcançar, até
2021, nota de 6,6 nos anos iniciais, e 5,6 nos anos ﬁnais.
Gráﬁco 1: : Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Educação

Fonte: Ministério da Educação – MEC

Como resultado dos investimentos realizados na educação infantil, Belo Horizonte também
alcançou resultados acima da média nacional na última Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). A
ANA tem como objetivo aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática, por meio de testes cognitivos, aplicado aos alunos matriculados no 3º ano do
Ensino fundamental. Os resultados da ANA 2016 para Belo Horizonte mostram que 58,7% dos alunos
alcançaram nível satisfatório em leitura, 78,3% atingiram o nível satisfatório em escrita e 60% o nível
satisfatório em Matemática¹. As médias nacionais de resultado satisfatório para as mesmas avaliações foram: 45,3% (leitura), 66,2% (escrita) e 45,5% (matemática). O PPAG 2018-2021 estabeleceu
como meta alcançar, até 2021, 100% dos alunos com nível mínimo de proﬁciência em leitura e
escrita².

¹De acordo com a escala utilizada pela ANA, é considerado nível satisfatório, ou suﬁciente, de proﬁciência os níveis 3 e 4 em leitura, 4 e
5 em escrita e 3 e 4 em matemática.
²Considera-se como proﬁciência mínima, pelo menos, o nível 2 em leitura e o nível 3 em escrita, de acordo com a escala estabelecida
pela ANA.
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Gráﬁco 2: Percentual de Alunos com Nível de Proﬁciência Satisfatória em Leitura, Escrita e
Matemática na ANA 2016 – Belo Horizonte

Fonte: Ministério da Educação – MEC
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Fonte: Sistema de Gestão Escolar – SGE; 11/12/2017
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2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES

2.1.

AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR

Objetivo: Criar vagas na Educação Infantil para ampliação do atendimento às crianças de 0 a 5 anos.
Principais realizações:
·

Através de adequações, ampliações da rede física e novos conveniamentos, foi possível uma

ampliação para atendimento de crianças de 0 a 5 anos, de 7.196 novas vagas; (Ref. Nov/17)
·

UMEI Goiânia (regional Nordeste) teve a fase da elaboração do escopo concluída e a reforma

encontra-se em fase de execução.
·

Foi iniciado o processo de intervenções para a adequação da ampliação da Educação Infantil

em 49 EMEFs e 2 UMeis (Umei Goiânia e UMei Piratininga).
·

Inauguração da UMEI Sagrada Família (regional Leste);

·

Inauguração da UMEI Pedro Lessa, na Pedreira Prado Lopes (regional Noroeste)

·

Conclusão da reforma da UMEI Ribeiro de Abreu (regional Norte);

·

Reativação da EM Maria da Glória Lommez para atendimento em tempo integral (regional

Noroeste);
·

Realizadas 77 ações de manutenção em Creches Parceiras para melhoria da infraestrutura;
Tabela 1: Status das intervenções físicas em creches parceiras em 2017
Status

Quantidade

Previsto (R$)

Realizado (R$)

Em andamento

5

199.750,52

70.829,02

Iniciado

8

182.027,23

50.417,93

Concluído

64

280.575,94

639.413,69

TOTAL

77

662.353,69

760.660,64

Fonte: Ministério da Educação – MEC

2.2.

REORGANIZAÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA ESCOLA

INTEGRADA - PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivo: Reorganizar o ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (RME/BH) revendo tempos
escolares, currículo, processos de avaliação e articulação do currículo regular com as propostas do
programa escola integrada e ampliar vagas nos programas Escola Integrada e Escola Aberta.
Principais realizações:
·

Realizado diagnóstico que permitiu a identiﬁcação de 31 escolas que necessitam de apoio

prioritário, iniciado em Ago/17.
·

Realizadas intervenções de manutenção e adequação, reforma e/ou ampliação de espaços
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físicos em 44 escolas, para a implementação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no Programa
Escola Integrada. Essas intervenções favoreceram a melhoria do atendimento do Programa Escola
Integrada (PEI), contribuindo para a ampliação de 7.587 novas vagas (Dez/17);
·

Foram disponibilizadas 15.000 novas vagas para o Programa Escola Aberta em 2017, distribu-

ídas pelas nove regionais
·

Abertura de mais 7 bibliotecas aos ﬁnais de semana, totalizando 32 bibliotecas abertas;

·

Planejamento das ações para incorporação de funcionalidades no SGE - Sistema de Gestão

Escolar, para o registro no boletim escolar das atividades dos estudantes da Escola Integrada;
·

Ampliação do uso de espaços e projetos/programas municipais para estudantes da Escola

Integrada, sendo utilizados 05 equipamentos da SMEL;
·

Qualiﬁcação da utilização dos espaços do BH Cidadania. Dos 34 CRAS existentes, há o

atendimento da Escola Integrada em 11 desses espaços, com ofertas intersetoriais, conﬁgurando-se
como novas oportunidades de aprendizagens;
·

Adesão de 100% das escolas de Ensino Fundamental da Pampulha ao Programa Escola nas

Férias;
·

Ampliação da parceria entre o Programa Escola Integrada e Esporte para Todos, envolvendo

novos clubes da região da Pampulha como ASSBEMGE e Quinzeveranistas;
·

Participação de atletas da EM Anne Frank no Campeonato Mineiro de Taekwondo 2017 com

conquista de 115 medalhas.
·

E. M. Anne Frank venceu a 5ª edição do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos

na categoria “Educação Formal”.
2.3.

REORGANIZAÇÃO, EXPANSÃO E REDUÇÃO DA EVASÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

(EJA) - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Identiﬁcar os fatores que contribuem para a permanência e aprendizagem dos estudantes
da EJA, criando estratégias e meios com vistas a diminuir a evasão escolar e assegurar a ampliação
ao direito à educação a todos os cidadãos, em conformidade com as estratégias indicadas no Plano
Nacional de Educação.
Principais realizações:
Realizada em Dez/17 pesquisa para levantamento de demanda via internet, para a educação de
jovens e adultos. Foram 1.359 cadastrados e encaminhados para matrícula após processo de georreferenciamento para assegurar proximidade residencial.
·

Em 2017, a EJA foi ofertada em 119 escolas municipais de Belo Horizonte, atendendo a cerca

de 13 mil estudantes, nos períodos da manhã, tarde e noite. No total, foram cerca de 500 turmas de
EJA, funcionando nas escolas municipais ou em espaços não escolares, como centros comunitários,
centros de convivência e Centro de Referência da Pessoa Idosa.
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2.4.

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Assegurar a inclusão pela Rede Municipal de educação de todos os estudantes em igualdade de condições, desenvolvendo práticas pedagógicas inclusivas; criar equipamento intersetorial de
atendimento educacional aos jovens e adultos com deﬁciência.
Principais realizações:
·

Foram implementadas 14 novas Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE),

permitindo ampliar a capacidade de atendimento para cerca de 1.350 alunos. Este atendimento é um
serviço da educação especial com foco na acessibilidade pedagógica, para aqueles que precisam
aprender Libras ou Braille ou, ainda, dependem de uma comunicação alternativa ou qualquer outro
recurso especíﬁco para o aprendizado. O serviço ainda tem por atribuição a orientação individual do
professor de cada aluno atendido para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusiva;
·

Equipamento Intersetorial de Atendimento aos Jovens e Adultos com Deﬁciência: ao longo de

2017 foi elaborado um projeto de atendimento intersetorial envolvendo ações da SMED, SMSA,
SMAAS e SMEL. As ações propostas começarão a ser executadas em 2018
2.5.

MELHORIA DA CONVIVÊNCIA E DA SEGURANÇA NO AMBIENTE ESCOLAR - PROJETO

ESTRATÉGICO
Objetivo: Implementar o Plano de Convivência Escolar nas escolas da Rede Municipal de Belo
Horizonte – RME/BH, pautando a convivência com os diversos segmentos da comunidade escolar de
modo que sejam desenvolvidas práticas pedagógicas que resultem na melhoria do clima escolar e
assegurando que tenham condições de implementar a cultura da mediação de conﬂitos.
Principais realizações:
·

Apresentação do diagnóstico do Plano de Convivência Escolar para 41 escolas;

·

Formulação e organização do Curso Justiça Restaurativa nas Escolas (parceria com o

Ministério Público de MG) para subsidiar a implementação das Câmaras de Mediação de Conﬂitos
nas Escolas de Ensino Fundamental da RME BH. Para tanto, em 2017 foram selecionados tutores e
realizado o alinhamento dos mesmos com o material didático de referência³;
·

Seminário para divulgação, sensibilização e adesão das escolas ao Curso Justiça

Restaurativa nas Escolas e formação das Câmaras de Mediação de Conﬂitos por meio dos colegiados
escolares;
·

4

Realização de projeto piloto em 12 escolas para implementação da Câmara de Mediação de

³ Ao longo de 2017, junto à Comissão de Justiça Restaurativa do Fórum Permanente de Medidas Socioeducativas de Belo Horizonte foi
formulado o programa do Curso Justiça Restaurativa nas Escolas (JR nas Escolas), a ser desenvolvido em 174 escolas da RME BH.
Neste curso, cada escola indicará 5 representantes que receberão 32 horas de formação na temática. Cada escola constituirá Câmara
de Mediação de Conﬂitos Escolares com vistas ao estabelecimento de diálogo e da mediação.
4 O Seminário ocorreu agosto de 2017 com o tema “Responsabilização Sobre os Conﬂitos Escolares: Desaﬁos e Possibilidades”. Neste
encontro buscou-se implicar os gestores escolares nas questões referentes à gestão do clima escola e apresentado o Programa
Justiça Restaurativa nas Escolas, bem como os objetivos das Câmaras de Mediações de Conﬂitos nas escolas de Ensino Fundamental
da RME BH.
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Conﬂitos a partir dos Colegiados Escolares, que tiveram ao longo de 2017 acompanhamento da
equipe da Diretoria de Políticas Intersetoriais (DPIN).
·

Seminário“Diálogos Sobre a Convivência Escolar: Autoridade X Autonomia”: O Seminário

encerrou a ação de formação Diálogos Sobre a Convivência Escolar, promovida ao longo de 2017 pela
DPIN. A temática discutida reforçou a elaboração do Plano de Convivência Escolar, bem como a
implantação das Câmaras de Mediação de Conﬂitos.
2.6.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivos: Ampliar o acesso dos proﬁssionais da educação a cursos de graduação e pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado), bem como a participação dos mesmos em diversos processos formativos (presenciais e/ou à distância); construir modelo para implantar uma política de
incentivo ao desenvolvimento proﬁssional e de promoção da saúde entre os proﬁssionais da
educação.
Principais realizações:
·

Elaboração e Implantação do Plano de Formação Continuada dos Proﬁssionais da RME;

·

Formação de professores candidatos à direção das escolas municipais por meio do minicur-

so: Gestão e Liderança de Pessoas e Desenvolvimento Proﬁssional - 268 participantes;
·

Curso para Secretários de Escola realizado em junho de 2017 - 134 participantes;

·

Curso para Auxiliares de Secretaria Escolar: 527 participantes, sendo certiﬁcados 362, que

obtiveram 100% de participação.
·

Formação de Professores:

Nº pessoas
capacitadas

Formação de Professores
Projeto Educação para a Diversidade
Educação Infantil

618
2.386

Ensino Fundamental (oficinas para
Alfabetização e Matemática)
Educação de Jovens e Adultos

792
2.673

Fonte: Sistema de Monitoramento do PPAG
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3.

OUTRAS AÇÕES

·

Realização da Conferência Municipal de Educação, cujo encerramento deu-se em agosto de

2017, com participação de 511 participantes. As pré-conferências realizadas em junho de 2017,
contaram com a participação de 1.584 pessoas;
·

Programa Escola Integrada: atendimento médio mensal de 52.547 estudantes.;

·

Programa Escola nas Férias: 28.736 participantes;

·

Projeto BH para Crianças: 481.738 participações;

·

Ensino de Música: 1.840 vagas disponibilizadas;

·

Laboratórios de aprendizagem: 18 laboratórios implantados;

·

Programa Leitura em Conexão: Projeto Rede de Leituras (Escola Integrada):

·

formação de 25 professores e monitores voluntários para mediação da leitura.

·

Participação de 10.000 estudantes no Salão do Livro e realização do Circuito de

·

leitura, com o envolvimento de Bibliotecas de 72 escolas e a participação de

·

3024 estudantes;

·

Fomento para o cultivo de hortas, com 124 escolas participantes;

·

Realização da Semana de Orientação Proﬁssional com a participação de 800

·

estudantes do 3º ciclo e da Educação de Jovens e Adultos;

·

Participação de 45 escolas e 1.500 estudantes no Programa Escola Segura;

·

Pesquisa sobre a condição docente e desenvolvimento proﬁssional do professor da RME-BH

com a participação de 172 escolas e 1126 professores;
·

Eleição e nomeação de Diretores e Vices diretores para o próximo triênio;

·

Implantação do Sistema de Gestão Administrativa e Financeira das Caixas Escolares (SIGAF),

ferramenta eletrônica para lançamento de receitas e despesas realizadas pelas Caixas Escolares
vinculadas às unidades educacionais de Belo Horizonte. A plataforma oportuniza meios eletrônicos
para apresentação e monitoramento das prestações de contas das Caixas Escolares, gerando
informações detalhadas das receitas e despesas para publicação no Portal de Transparência do
Município.
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PROTEÇÃO
SOCIAL,
SEGURANÇA
ALIMENTAR
E ESPORTES
25

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

São prioridades da área de resultado “Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes”:
integração e promoção das políticas de inclusão social, segurança alimentar e defesa dos direitos
humanos com as diversas áreas de políticas públicas do Município; promoção de ações aﬁrmativas
para a inclusão de todos os grupos atendidos pelas políticas sociais; fortalecimento do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS e da Segurança Alimentar e Nutricional - SUSAN; aprimoramento das
políticas de prevenção, proteção e promoção voltadas para crianças, adolescentes, mulheres, jovens,
idosos, população em situação de rua e pessoas com deﬁciência, ampliando a cobertura do Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS; implementação da política municipal de segurança alimentar por meio do fomento e ampliação da produção, comercialização e consumo de alimentos agroecológicos em Belo Horizonte, garantia do atendimento às famílias em situação de insegurança alimentar, ampliação da oferta de refeições nos restaurantes populares, inclusive nos ﬁnais de semana e
feriados, difusão de práticas alimentares saudáveis por meio da qualiﬁcação proﬁssional e de
estratégias de educação alimentar e nutricional; ampliação e aperfeiçoamento da participação da
sociedade civil na gestão da cidade, melhorando a articulação das instâncias participativas e integrando, aos instrumentos de planejamento e gestão, as diretrizes para a formulação de políticas
públicas deﬁnidas pela sociedade nas conferências municipais e nas reuniões do orçamento
participativo, garantindo a efetividade da participação; aprimoramento da transparência, da justiça
social e da excelência da gestão pública democrática, participativa e eﬁciente; fomento aos projetos
sociais desportivos e de lazer; ampliação do Projeto Superar e promoção do acesso ao esporte como
fator de formação da cidadania de crianças, jovens e adolescentes em áreas de vulnerabilidade
social; fortalecimento das políticas de juventude, com a potencialização de ações do Centro de
Referência da Juventude; promoção de atividades esportivas, visando à qualidade de vida, principalmente dos idosos; realização de competições e festivais esportivos de diferentes modalidades, em
diferentes níveis de competitividade.
Também orientam as ações da política pública municipal de proteção social, segurança
alimentar e esportes diversas metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
em especial os ODS 1, 2, 5, 10 e 16, conforme detalhado no quadro a seguir:
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes:
Objetivo 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2. Fome Zero e Agricultura Sustentável
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
Objetivo 5. Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
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Objetivo 10. Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países.

Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eﬁcazes
Especialmente as metas 16.3 e 16.10 relativas à garantia dos direitos humanos
baseados no Estado de direito como base para o desenvolvimento humano sustentável.

1.

PROTEÇÃO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E ESPORTES EM NÚMEROS:
As políticas de inclusão social, segurança alimentar e defesa dos direitos humanos, na

perspectiva da prevenção, proteção e promoção das famílias em situação de vulnerabilidade social,
são componentes fundamentais para construção de uma cidade de oportunidades para todos. Nos
últimos anos, o município tem alcançado sucesso na redução da pobreza, que atingiu, segundo linha
nacionalmente utilizada para monitorar as metas dos Objetivos do Milênio, apenas 2,6% da população em 2014. Embora não se disponha de dados mais recentes de pesquisas domiciliares sobre a
renda das famílias, o crescimento de 1,9 pontos percentuais na taxa de pobreza em 2015 é indicativo
do impacto social da crise econômica vivenciada pelo país, e que pode ter se intensiﬁcado no ano de
2016. Esse cenário traz grandes desaﬁos para as políticas de inclusão social e amplia a demanda por
serviços, programas e projetos.
Gráﬁco 1: : Percentual da população abaixo da linha de pobreza*, Belo Horizonte, 2001-2015.

Fonte: IBGE, PNAD
* Considera-se a linha de pobreza da renda familiar per capita de ½ salário mínimo de 2000, que em valores atualizados para 2015 representou um
valor de R$207,43 de renda familiar per capita.
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A proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no município atingiu
cobertura de atendimento por CRAS para 41% das famílias residentes em áreas de vulnerabilidade,
com previsão de expansão para 53% até 2020, conforme meta do PPAG 2018-2021.
O mapa a seguir apresenta a localização dos equipamentos da rede de atendimento direto e
também de locais de atendimento da rede privada que integra a proteção social na cidade. No caso da
assistência social, as organizações da sociedade civil que compõem a rede socioassistencial estão
representadas em separado como “rede de atendimento indireto”. Em números gerais, o mapa
apresenta 9 Conselhos Tutelares, 1 por cada regional; 34 Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) distribuídos pelas 9 Regionais Administrativas conforme critérios de vulnerabilidade social; 9
Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) – que também possuem abrangência territorial regional – e 132 locais de atendimento dos serviços que integram o SUAS, por
provimento direto ou em parceria com organizações da sociedade civil. Os equipamentos da
Subsecretaria de Segurança Alimentar representados compreendem: 1 banco de alimentos (no
Bairro Padre Eustáquio), 5 Restaurantes Populares (unidades Centro - próximo a Rodoviária, Santa
Eﬁgênia - Região Hospitalar, Venda Nova, Barreiro e Santa Eﬁgênia - Câmara Municipal); 1 Central de
Abastecimento (no Bairro São Paulo); 21 sacolões da rede abastecer (ABC), além do Mercado Distrital
do Cruzeiro, do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - Mercado Popular da
Lagoinha, da Feira Coberta do Padre Eustáquio e de 21 pontos de venda do programa “Direto da
Roça”. Os equipamentos vinculados a Subsecretaria de Direitos da Cidadania representados são o
Centro de Apoio à Mulher Bem-Vinda (Bairro Santa Tereza), o Centro de Referência LGBT (Bairro
Centro), o Centro de Referência da Pessoa Idosa (Bairro Monsenhor Messias) e o Centro de
Referência da Juventude (CRJ).
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Figura 1: : Distribuição dos Equipamentos da SMASAC

DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS DA SMASAC

LEGENDA
CONSELHO TUTELAR
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIREITOS DE CIDADANIA
SEGURANÇA ALIMENTAR

ASSISTÊNCIA SOCIAL-REDE DE ATENDIMENTO INDIRETO
LIMITE REGIONAL
LAGOA DA PAMPULHA
ÁREAS VERDES
MALHA VIÁRIA (TRECHOS)

Fonte: PRODABEL/GVISO
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O incentivo à prática esportiva é também um importante vetor de inclusão social e promoção
do bem-estar. Levantamento realizado pelo inquérito do VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e
proteção para doenças crônicas por Inquérito Telefônico), organizado pelo Ministério da Saúde e
divulgado em 2017, mostra uma estabilidade do percentual de adultos com prática insuﬁciente de
atividade física¹, estimado em 42,1% da população adulta do município em 2016, após uma redução de
2,9 pontos percentuais em relação à 2015. A pesquisa mostra ainda que o percentual de insuﬁcientes
ativos é maior entre a população idosa, o que reforça a importância de diversas iniciativas desenvolvidas pelo município de apoio à prática esportiva para esse público.
Gráﬁco 2: : Percentual de adultos (≥ 18 anos) com prática insuﬁciente de atividade física, Belo
Horizonte, 2013-2016

Fonte: Ministério da Saúde, VIGITEL

As ações de Esporte e Lazer no município visam universalizar o acesso ao esporte e ao lazer
por meio do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que garantam a participação de todos e
assegurem a qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania. Por meio de seus programas, a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer atende, direta e indiretamente, crianças e adolescentes,
jovens e adultos, idosos e pessoas com deﬁciência em núcleos próprios, escolas, pistas de caminhada e praças, instituições de longa permanência e em ações de lazer, dentre outros. Tais iniciativas têm
assegurado a crescente participação e o aumento das práticas de atividade física e acesso aos
equipamentos públicos.

¹O Vigitel atribui a condição de prática insuﬁciente de atividade física a indivíduos cuja soma de minutos despendidos em atividades
físicas no tempo livre, no deslocamento para o trabalho/escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a, pelo menos,
150 minutos semanais de atividades de intensidade moderada ou pelo menos 75 minutos semanais de atividades de intensidade vigorosa.
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Tabela 1: : Equipamentos Esportivos Municipais – Belo Horizonte, 2017
Descrição
Campos de futebol
Campos de futebol society
Quadras Poliesportivas
Quadras de Tênis
Quadras de peteca
Ginásios Poliesportivos
Pistas de Skate
Academia a Céu Aberto
Piscina
TOTAL

1.1.

Quantidade
78
31
114
05
36
8
21
407
01
701

Fonte: SMEL/PBH

ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO

Tabela 2: : Assistência Social
Estatísticas de atendimento
Número de CRAS
Número de famílias referenciadas
Número de famílias referenciadas atendidas nos CRAS
Famílias cadastradas no Cadastro Único
Até R$85,00
Entre R$85,01 até R$170,00
Entre R$170,01 até 1/2 Salário Mínimo
Acima de 1/2 Salário Mínimo
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
BPC - Idoso
BPC – Pessoa com Deficiência
Pessoas em situação de rua cadastradas (CAD ÚNICO)
Centros de Atendimento à população em situação de rua (Centro
POP)
Centro POP – Pessoas atendidas
Número de pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social
Número de beneficiários do Programa Bolsa Moradia
Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Total
Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Vagas
ILPIs conveniadas - total
ILPIs conveniadas – idosos atendidos
Número de UAIs para acolhimento institucional para Pop rua
Número de vagas nas UAI para a população de rua
Nº de adolescentes acompanhados pelo Serviço de Medidas SócioEducativas
Nº de famílias acompanhadas pelo PAEFI

31

2016

2017

34
177.703
55.063
147. 922
42.395
28.212
54.556
22.831
60.954
20.547
17.890
5.611

34
177.703
57.204
144.972
40.735
26.973
48.122
29.142
56.763
20.726
18.260
6.687

3

3

ND
ND
250
45
674
24
917
11
918

4.967
4.430
250
51
683
24
911
11
918

4.151

3.678

3.215

2.734
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Tabela 3: : Direitos e Cidadania
Espaços

2016

Centro de Referência da Pessoa Idosa – Público atendido atividades

2017

29.288

30.259

Centro de Referência para Mulheres em situação de violência Benvinda - pessoas atendidas

765

520

Centro de Referência LGBT

122

165

Público atendido

*

138.075

Atividades desenvolvidas

*

6.279

Centro de referência da Juventude

Fonte: SUDICI/PBH

Tabela 4: : Segurança Alimentar e Nutricional / Restaurantes e Refeitórios Populares
Descrição

2017
2.378.339

Restaurantes e Refeitórios Populares: total de refeições servidas no ano

05

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

350.292

Restaurantes e Refeitórios Populares: refeições gratuitas para abrigos

181.420

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

9.565

Fonte: SMASAC/SUSAN

Tabela 5: : Produção, Comercialização e Abastecimento
Descrição
Hortas escolares produzidas
Hortas comunitárias atendidas
Pontos de atendimento do programa ABasteCer
Programa ABasteCer: quantidade de alimentos comercializados
Programa ABasteCer: estimativa de pessoas atendidas
Pontos de atendimento do programa Feiras Livres
Feiras Livres - Feirantes licenciados
Pontos de atendimento do programa Feira Modelo
Feira Modelo – Feirantes Licenciados
Feira Coberta do Padre Eustáquio - Permissionários
Central de Abastecimento Municipal (CAM) - Permissionários
Mercado Distrital do Cruzeiro - Permissionários
Direto da Roça - Pontos de atendimento
Feira Orgânica - Pontos de atendimento
PAA: alimentos adquiridos
PAA: nº de agricultores beneficiados
Banco de Alimentos²: quilos de alimentos fornecidos
Banco de Alimentos: entidades atendidas
Banco de Alimentos: Média de pessoas atendidas pelas entidades

2017
105
46
21
31.376.134 Kg
3.425.922
59
97
2
24
14
25
49
21
12
142.895 kg
82
179.910
38
3.815 Fonte: SMASAC/SUSAN

²O Banco de Alimentos é responsável pela retirada dos produtos nas empresas doadoras (supermercados, sacolões, restaurantes,
entre outros) bem como pelo seu processamento, para distribuição a grupos humanos, social e economicamente vulneráveis, atendidos
por entidades não conveniadas com a Prefeitura, e que não sejam contempladas em 100% de sua necessidade alimentar pelo poder
público e/ou sociedade civil e que atendam aos critérios do programa. Recursos do Tesouro Municipal, do Ministério do Desenvolvimento
Social e da Companhia Nacional de Abastecimento.
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Tabela 6: : Fornecimento de refeições – Programas da Assistência Alimentar
Descrição

2017

Total de refeições servidas no ano

85.058.614

Abrigos e albergues: refeições fornecidas1

2.409.804

Abrigos e albergues: número de instituições beneficiadas
Abrigos e albergues: média mensal de pessoas beneficiadas
Educação Infantil – Creches conveniadas: refeições fornecidas 2
Educação Infantil – Creches conveniadas: número de instituições
beneficiadas
Educação Infantil – Creches conveniadas: pessoas beneficiadas

53
1.352
19.585.767
200
26.155

Rede Municipal de Educação – Escolas Municipais, Umeis, Escola Integrada,
EJA: refeições fornecidas3

57.887.861

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

182.669

Entidades infanto-juvenis conveniadas e centros de apoio comunitário:
refeições fornecidas4

1.974.732

Entidades infanto-juvenis conveniadas e centros de apoio comunitário:
número de instituições beneficiadas

34

Entidades infanto-juvenis conveniadas e centros de apoio comunitário:
crianças e adolescentes beneficiados
Vítimas de chuvas e outras calamidades: refeições fornecidas5
Doação de Gêneros Alimentícios aos Removidos do Programa Estrutural
para Área de Risco – PEAR: refeições servidas
ILPIs: refeições fornecidas6

4.965
2.048
2.407.220

ILPIs: número de instituições beneficiadas

24

ILPIs: número de pessoas beneficiadas

1.338

Instituições de Atendimento a Moradores em Situação de Rua: refeições
fornecidas
Instituições de Atendimento a Moradores em Situação de Rua: número de
instituições beneficiadas
Instituições de Atendimento a Moradores em Situação de Rua: média
mensal de pessoas beneficiadas
Assistência Alimentar aos CRAS: refeições servidas

1

Recursos do Tesouro Municipal.
Recursos do Tesouro Municipal e do FNDE/ Ministério da Educação.
3
Recurso do Tesouro Municipal e do FNDE/Ministério da Educação.
4
Recurso do Tesouro Municipal.
5
Recurso do Tesouro Municipal.
6
Recurso do Tesouro Municipal.
2

33

752.195
8
932
38.987

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

Tabela 7: : Esporte e Lazer
Descrição

2016

2017

Programa Esporte para Todos – Clubes Parceiros

08

19

Programa Vida Ativa - Núcleos

51

51

20

13

3589

3283

Programa Vida Ativa – ILPI’s
Programa Vida Ativa – Idosos atendidos

6814

Programa Esporte Esperança – Atendidos

4043

825

7701

36648

26946

0

22

Não
executado

013

3.575

3.172

-

01

Projeto Domingo a Rua é Nossa - Intervenções

03

42

BH em Férias e Escola nas Férias – Edição

02

02

Programa Superar – Atendidos
Projeto Caminhar/BH Cidadania – Atendimentos
realizados
Projeto Esporte Parceiro – Núcleos
Jogos Escolares de Belo Horizonte – Edição
Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima Participantes
BH é da Gente – Núcleo

Fonte: SMEL/PBH

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA (SUAS/POP RUA) -

PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivo: Promover a (re)construção de vínculos sociais, comunitários e familiares, possibilitando a superação de extrema vulnerabilidade e risco social e pessoal, presentes na vivência da
situação de rua.
Principais realizações:
·

Elaboração do Plano Municipal Intersetorial de Atendimento à População em Situação de

Rua.
1

Dado relativo a setembro/2017
Foram implantados 02 núcleos pilotos do projeto “Esporte Parceiro” no Clube Comercial e no CRJ, que
atenderam a crianças e adolescentes em risco social (encaminhados pelo serviço de assistência social) e em
cumprimento de medidas socioeducativas – aprox. 50 atendidos.
3
Participação de 78 instituições de ensino e cerca de 1600 alunos aproximadamente.
2
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·

Elaboração de Diagnóstico dos Serviços Socioassistenciais para a população de Rua.

·

Publicação da Resolução CMAS/BH nº 30, de 13/12/2017, que aprova os Parâmetros de Oferta

de Serviços Socioassistenciais para a População de Rua no Sistema único de Assistência SocialSUAS/BH.
·

Disponibilização do benefício Bolsa Moradia para 40 novas famílias para 2018;

·

Ampliação e qualiﬁcação do Serviço Especializado em Abordagem Social- SEAS, com a

incorporação de seis arte-educadores e nove educadores (pessoas que superaram a situação de vida
nas ruas) que somados aos 66 técnicos que já integram o SEAS totalizam 81 proﬁssionais na equipe
do SEAS.
·

Implantação, em conjunto com a Política de Saúde, de Fluxograma de atendimento às gestan-

tes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, dentre as quais mulheres em
situação de rua, com o objetivo de garantir a promoção e a proteção social das mães e dos bebês e de
prevenir situações de rupturas de vínculos e de institucionalização de bebês em decorrência da
desproteção familiar, comunitária e social. Fluxograma regulamentado por meio de Portaria
Conjunta SMASAC/SMSA Nº 0001/2017 de 13 de dezembro de 2017 e Resolução do CMAS-BH nº 20,
de 13 de setembro de 2017.
·

Implantação da equipe de referência para a população de rua nos 9 CREAS, do município, com

intervenção alinhada ao trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social, atendimento à
demanda espontânea nos CREAS e referenciamento das pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais e nas outras políticas públicas.
·

Funcionamento de dois Centros Pop nos ﬁnais de semana e feriados: um destinado às

crianças e adolescentes e outro destinado a adultos e idosos.
2.2.

PROMOÇÃO DE DIREITOS E CIDADANIA A POPULAÇÃO COM MAIOR VULNERABILIDADE

SOCIAL - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Promover ações para a promoção, a garantia e a defesa de direitos de cidadania, possibilitando o protagonismo e o empoderamento da população, visando a desenvolvimento de uma cultura
de respeito e dignidade para com todos os segmentos da população.
Principais realizações:
·

Realização de 77 turmas de capacitação de agentes públicos;

·

Elaboração de mapeamento de situações de violação de direitos para fortalecimento da

atuação do Centro de Referência LGBT;
·

Instituição do Selo BH sem Racismo;

·

Workshop Diálogos Intersetoriais: a pessoa com deﬁciência nas políticas públicas no

município de Belo Horizonte;
·

Adesão à plataforma “Cidade 50-50: todas e todos pela igualdade”, das Organizações das

Nações Unidas (ONU);
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·

Instituição do Comitê Gestor do Centro de Referência da Juventude (CRJ) com participação da

sociedade civil;
·

Realização de Diagnóstico do Idoso do município.

2.3.

FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BH-PROTEGE) - PROJETO

ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivo: Prevenir as situações de vulnerabilidade, risco social e pessoal, violação de direitos e
ampliar a capacidade protetiva familiar e comunitária nos territórios de referência das unidades de
proteção social (CRAS).
Principais realizações:
·

Construção de novas instalações do CRAS Paulo VI (Regional Nordeste), que garantirá a oferta

de serviços de proteção social básica, acompanhamento familiar, atividades de convivência e acesso
a benefícios para famílias em situação de vulnerabilidade e residentes em área de risco social, em
fase de conclusão;
·

Nomeação de 32 novos psicólogos e recomposição das equipes de referência em todos os

CRAS, com movimentação de proﬁssionais;
·

Finalização da reforma interna do espaço físico do CRAS Jardim Felicidade;

·

Publicação da Resolução CMAS-BH nº 29/2017, que regulamenta critérios e prazos para

concessão dos Benefícios Eventuais;
·

Realização de diagnóstico para adequação dos CRAS existentes com estrutura física acessível

de acordo com as normas do SUAS;
·

Realização de estudo socioterritorial que indica as áreas para implantação dos novos CRAS e

das equipes volantes;
·

Implantação do SIGPS em dois CRAS;

·

Início do processo de descentralização do Cadastro Único em quatro CRAS.

2.4.

EXPANSÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS NO BH CIDADANIA E EM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS

- PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Promover a convergência de áreas essenciais das políticas públicas do município de Belo
Horizonte, em territórios vulneráveis, visando a proteção social, a defesa de direitos, o acesso a bens
e serviços públicos e promoção da cidadania.
Principais realizações:
·

Pactuação de Protocolo de Ações, desenvolvidas nos Espaços BH Cidadania, nas áreas de

esporte, cultura, saúde e educação;
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2.5.

BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL -

PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Promover a segurança alimentar e nutricional através das práticas de mobilização, formação e educação alimentar, produção e comercialização de alimentos no município de Belo Horizonte,
prioritariamente em territórios com alto grau de vulnerabilidade social.
Principais realizações:
·

Reabertura do Refeitório Popular da Câmara Municipal, ampliando o acesso a alimentação de

qualidade e a custos populares, inclusive para a população em situação de rua
·

Ampliação dos pontos para acesso a produtos agroecológicos, produzidos por agricultores

familiares, por meio da expansão de pontos das Feiras "Direto da Roça", gerando renda e alimentação
mais saudável
·

Ampliação da aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar de

2% em 2016 para 11% em 2017;
·

Disponibilização de alimentos saudáveis e com preços populares (20 produtos a R$1,19)

comercializados pelos 21 Sacolões ABC - Abastecer
·

Implantação de 04 projetos produtivos na ocupação Izidora, sendo 01 horta comunitária e 03

quintais produtivos
·

Entrega de 708 certiﬁcações da Qualiﬁcação Proﬁssional em cursos de padaria, cozinha e

confeitaria
·

Realização de 09 eventos, 346 cursos e oﬁcinas, 38 atividades teatrais que atenderam 10.731

alunos, 1.430 trabalhadores da educação, 3.199 pessoas (público do teatro), 335 beneﬁciários da
assistência social
·

Deﬁnição do Modelo de Territórios Sustentáveis

·

Deﬁnição do Modelo dos Corredores Agroecológicos

2.6.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Democratizar o acesso ao esporte e ao lazer por meio do desenvolvimento de políticas
públicas inclusivas que garantam a participação de todos e promovam a qualidade de vida urbana,
contribuindo para a consolidação de ambientes sociais saudáveis, educativos e seguros.
Principais realizações:
·

No Programa Esporte para Todos, 19 clubes ﬁzeram a adesão em 2017, visando atividades de

esporte e lazer para a população, em contrapartida a incentivos ﬁscais.
·

Execução do Piloto "A Savassi é da Gente" com realização de 37 edições com 26 oﬁcinas de

esportes diversos, 22 ruas de lazer; 26 brincadeiras tradicionais, 20 aulões/treinos abertos de
atividades físicas e ginásticas, 08 eventos-parceria e um público médio estimado de 32.850 pessoas
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ao longo do ano de 2017, por meio do fechamento ao trânsito de veículos em trechos das avenidas
Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo e da realização sistematizada de atividades esportivas, de lazer e
culturais. O Piloto foi ﬁnalizado com a aplicação de um questionário de satisfação e o programa “BH é
da Gente” foi criado (Decreto 16732/2017), com cronograma de expansão para mais duas regiões do
município já aprovado pela Comissão Organizadora.
·

Com o objetivo de contribuir para que os idosos pratiquem atividades físicas de forma regular

e sistematizada e tenham acesso a vivências diversiﬁcadas de lazer, em 2017 foram atendidas 3283
pessoas pelo Programa “Vida Ativa”, em um total 64 locais distribuídos pela cidade de Belo Horizonte
– 51 núcleos e 13 Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs).
·

Visando ampliar os serviços esportivos para pessoas com deﬁciência, foram cadastrados

projetos para captação de recursos junto ao Ministério dos Esportes para reforma e implantação de
13

núcleos (CREPPD e AMP) e para contratação de pessoal e aquisição de materiais. Ainda, foi realizada
transferência de recursos da SMEL para a SUDECAP para reforma da Escola Frei Leopoldo e reforma
do CREPPD Carlos Prates. Por ﬁm, foram captados recursos junto à Secretaria Estadual de Esportes
SEESP com o objetivo de implantar elevadores de piscina para cadeirantes, melhorando a qualidade
do atendimento já realizado.
·

Realizado diagnóstico das 386 Academias a Céu Aberto, apontando a situação de conservação

e melhorias necessárias em cada equipamento, teve uma ampliação de 21 Academias em 2017,totalizando 407 em toda a cidade, melhorando o acesso, ao cidadão, a equipamentos públicos que promovem saúde e qualidade de vida através da prática de atividade física.
·

Quadra do Aiuruoca reformada e disponibilizada ao cidadão, permitindo sua utilização com

segurança e em condições de promover sua qualidade de vida, beneﬁciando cerca de 15 mil moradores da Região Nordeste.
·

Programa Esporte Esperança: 4014 crianças e adolescentes atendidas (março/2017);

·

Programa Superar Educacional/BH Cidadania: 770 pessoas com deﬁciência atendidas

(setembro/2017);
·

Programa Vida Ativa: 3.283 atendidos e 109.396 atendimentos realizados em 2017;

3.

OUTRAS AÇÕES:

3.1.

GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL:

·

34 núcleos BH Cidadania/CRAS em funcionamento;

·

2.041 famílias atendidas pelo Programa Família Cidadã: BH Sem Miséria;

·

Oferta de 4 Oﬁcinas de Planejamento para diretores, gerentes e coordenadores da SUASS;

·

Instalação da Mesa Municipal de Gestão do Trabalho do SUAS e do Núcleo Municipal de

Educação Permanente do SUAS.

13

Os projetos cadastrados no Ministério do Esporte para esse ﬁm ainda não foram contemplados com recursos. Os projetos em andamento junto a SUDECAP foram
custeados com recurso da SMEL. No entanto, foi captado recurso para a implantação de elevadores de piscina junto ao Estado, conforme descrito.
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3.2.

PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:

·

Realização IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial;

·

Realização do 1º Fórum Regional de Gestores da Juventude;

·

Realização do Seminário de avaliação da II Conferência Municipal de Direitos Humanos e

Cidadania LGBT;
·

Realização (em parceria com a Belotur e com o movimento social) da 20ª Parada do Orgulho

LGBT de Belo Horizonte;
·

Apoio e Acompanhamento de Grupos da Economia Solidária: 177 grupos acompanhados;

·

Ações aﬁrmativas em prol de:
o

Comunidades tradicionais: 05 ações realizadas;

o

Pessoa com Deﬁciência: 13 ações realizadas;

o

Combate à Violência contra a Mulher: 07 ações realizadas;

·

Realização de articulação de redes de direitos: 190 atividades;

·

Realização de atividades em prol do envelhecimento ativo: 195 atividades;

·

Instituição do GT de Nome Social para garantia do direito;

·

Instituição do grupo de trabalho técnico “O Longeviver e a Pessoa Idosa - Política, Programas

e Serviços Públicos”;
·

Posse do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência;

·

Realização de Seminário A Pessoa Idosa e a Cidade – Diagnóstico e Políticas Públicas;

·

Assinatura de Termo de Parceria e Cooperação Mútua para ﬂuxo de acolhimento emergencial

para mulheres em situação de violência doméstica.
3.3.

GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL:

·

Assistência Alimentar e Nutricional aos Abrigos e Albergues: 2.409.804 refeições servidas;

·

Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades Infanto Juvenis: 1.974.732 refeições servi-

das;
·

Gerenciamento do Banco de Alimentos: 179.782 kg de alimentos;

·

Doação de Gêneros Alimentícios aos Removidos do Programa Estrutural para Área de Risco –

PEAR: 2.048 pessoas beneﬁciadas;
·

Assistência Alimentar aos CRAS: 38.987 refeições servidas;

·

Assistência Alimentar aos Moradores em Situação de Rua: 752.195 refeições servidas;

·

Assistência Alimentar e Nutricional às Instituições de Longa Permanência para Idosos –

ILPIs: 2.407.220 refeições servidas;
·

Programa ABasteCer – Alimentos a Baixo Custo: 31.376.134 Toneladas de alimentos comer-

cializados;
·

Hortas escolares e comunitárias: 151 hortas ativas.

3.4.

ESPORTE E LAZER

·

Projeto Caminhar / BH Cidadania: 26946 atendimentos realizados em 2017;
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·

Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima: 3.172 competidores inscritos. Em 2017 a

20ª edição foi disputada no período de julho a novembro, sendo realizados 251 jogos e marcados 1007
gols.
·

Aprovação do Projeto “Seleções do Futuro” junto ao Ministério do Esporte, que possibilitará a

abertura de 04 núcleos de escolinhas de Futebol nos campos de várzea municipais para o atendimento a 800 crianças e adolescentes, entre 06 e 17 anos, com previsão de início em março de 2018.
·

Projeto Domingo a Rua é Nossa: 42 intervenções realizadas em 2017, sendo que 37 interven-

ções referem-se ao projeto “A Savassi é da Gente”; 05 foram realizadas efetivamente em vias cujo
fechamento compõe o Projeto Domingo a Rua é Nossa, sendo atendidas aproximadamente 520
pessoas.
·

BH em Férias e Escola Nas Férias: compõe uma das ações promovidas pela Secretaria
13

Municipal de Esportes e Lazer que busca promover uma ação intersetorial com outras temáticas
ofertando atividades esportivas e de lazer no período de férias. Foram realizadas 02 edições (Janeiro
e Julho) atendendo a um público de 4.342 crianças e adolescentes.

13

Os projetos cadastrados no Ministério do Esporte para esse ﬁm ainda não foram contemplados com recursos. Os projetos em andamento junto a SUDECAP foram
custeados com recurso da SMEL. No entanto, foi captado recurso para a implantação de elevadores de piscina junto ao Estado, conforme descrito.
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SEGURANÇA
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As prioridades da área de resultado “Segurança” são: desenvolvimento de ações de prevenção primária à violência; patrulhamento preventivo; melhoria das condições de segurança pública no
Município, em suas unidades próprias e nas vias públicas. Tais prioridades visam assegurar um
ambiente pacíﬁco e seguro na cidade, com uma perspectiva sistêmica de prevenção e combate à
violência, expressa na integração permanente entre órgãos públicos e a sociedade civil e construída
de forma participativa, priorizando ações de prevenção à violência para crianças, adolescentes e
jovens em situação de risco de violência e as zonas de especial interesse social da cidade.
As metas estabelecidas no 11º e no 16º Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também
orientam as ações da política pública municipal de prevenção e segurança, conforme quadro a seguir:

Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Segurança
Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis, especialmente a meta 11.7 que preconiza “proporcionar o acesso
universal a espaços públicos seguros”.
Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eﬁcazes
Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eﬁcazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

1.

SEGURANÇA EM NÚMEROS:
Os números da criminalidade violenta em Minas Gerais mostram Belo Horizonte como

protagonista na queda do índice no Estado, conforme informações da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (SESP/MG). Dados das ocorrências registradas até novembro de 2017 mostram
uma queda de 16,6% nos crimes violentos em BH em comparação ao mesmo período do ano anterior,
percentual superior à queda registrada no conjunto dos demais municípios do Estado (-10,2%). Tem
contribuido para essa queda o novo papel assumido pela Guarda Municipal como força de segurança
estratégica e voltada para a prevenção, somando-se ao aparato do Estado.

42

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

Tabela 1: Variação no número de registros de crimes violentos entre jan. e nov. de 2017 comparado ao
mesmo período do ano anterior
Tipologia

BH

MG sem BH

Estupro Tentado

-32,2

1,7

Extorsão Mediante Sequestro Consumado

-39,0

-31,0

Homicídio Tentado

-18,2

-13,2

Roubo Consumado

-16,9

-11,2

Homicídio Consumado (Registros)

-16,4

-4,9

Sequestro e cárcere Privado Consumado

3,2

3,9

Estupro de Vulnerável Consumado

1,0

14,7

Estupro Consumado

7,9

-2,2

40,0

17,9

-16,6

-10,2

Estupro de Vulnerável Tentado
Todos os crimes violentos
Fonte: SEDS

Tabela 2: Estatísticas Gerais
Descrição

2017

Efetivo da Guarda Municipal

2064

Guardas Municipais que passaram por avaliação psicológica

586

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

735

Viaturas da GMBH em atividade (duas e quatro rodas)

105

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

381

Câmeras de vídeo-monitoramento instaladas no ano

13

Fonte: SMSP

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

Policiamento em áreas prioritárias e em unidades de atendimento à população - Projeto

Estratégico e Transformador
Objetivo: Promover a segurança no ambiente escolar, nas unidades de saúde, nas unidades de
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assistência social e nos espaços públicos de convivência comunitária e grande circulação de pessoas,
além de reduzir os índices de criminalidade em relação aos anos anteriores, possibilitando signiﬁcativa melhora na sensação de segurança.
Principais realizações:
·

Implantação de patrulhas escolares em todas as 9 regionais, com a disponibilização de 90

guardas municipais para atendimento às unidades municipais de educação;
·

Reorganização dos servidores da guarda municipal para manter 90 guardas municipais

dedicados ao atendimento das unidades de saúde;
·

Implantação do Projeto Operação Sentinela, que tem por objetivo realizar o patrulhamento

preventivo em zonas quentes de criminalidade de centros comerciais de Belo Horizonte, nos seguintes locais: Praça Sete, Praça Rio Branco e Praça da Estação;
·

Implantação da Operação Viagem Segura, que visa promover a segurança no interior de

ônibus, pontos de ônibus e em seus respectivos trajetos, em duas rotas, com acompanhamento de
mais de 14.000 viagens ao longo de 2017;
·

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, deﬁniu-se a estratégia e o

protocolo operacional de prevenção às ocupações irregulares de terrenos públicos municipais.
Iniciado o procedimento com a disponibilização de 6 ﬁscais e 12 guardas municipais para atuação em
equipes integradas e com 3 viaturas.
2.2.

Prevenção da violência em áreas de vulnerabilidade social - Projeto Estratégico e

Transformador
Objetivo: Promover uma intervenção qualiﬁcada em fatores de risco à violência e de proteção,
desenvolvendo ações locais de prevenção aos homicídios, articulando redes de proteção e ofertas de
serviços para jovens em territórios de maior vulnerabilidade e atendimento às pessoas expostas a
fatores de risco de violências: doméstica, de gênero, sexual, contra crianças e população de rua.
Principais realizações:
·

Produzido diagnóstico qualitativo das ocorrências de violência juvenil nas escolas municipais

de Belo Horizonte;
·

Produzido diagnóstico sobre homicídios de jovens na cidade de Belo Horizonte de acordo com

o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) de Belo Horizonte, e atualização do IVJ com dados sobre o
recorte raça / cor / gênero;
·

Adesão da SMSP à Campanha “Instinto de Vida” para redução dos homicídios em 50% em 10

anos, em parceria com o Instituto Igarapé, com a assinatura de carta compromisso para elaborar o
plano municipal de prevenção à violência letal;
·

Publicação do Decreto que institui o Grupo de Trabalho interno da PBH que trata da Prevenção
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à Letalidade Juvenil;
·

Realizado o Seminário Municipal de Prevenção Social ao Crime e à Violência;

·

Prevenção do risco de violências: doméstica, de gênero, sexual, contra crianças e população

de rua - Mapeamento de áreas de risco da região noroeste de BH a partir de ocorrências identiﬁcadas;
2.3.

Promoção da gestão integrada na resposta a emergências - Projeto Estratégico

Objetivo: Promover, por meio do Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), ação integrada e
coordenada das instituições responsáveis pelos eventos e incidentes relevantes, situação de emergência e crise, visando prevenir, mitigar riscos e aperfeiçoar a pronta resposta. Contribuir para a
segurança da população do município de BH, utilizando tecnologias de cidade inteligente.
Principais realizações:
·

Elaboração do diagnóstico das ocorrências recorrentes que demandam a atuação integrada

da Sala de Controle Integrado do COP-BH;
·

Instituído Grupo de Trabalho para desenvolvimento do protocolo integrado de atuação no Anel

Rodoviário, compreendendo os eixos de atendimento às vítimas e mobilidade;
·

Implementação de modelo de gestão integrada e inteligente para solução de problemas de

segurança e ordem pública em Belo Horizonte – Zonas Quentes de roubo a transeunte na Regional
Centro-Sul, violência nas escolas na Regional Leste, segurança no Hospital Odilon Behrens e na
UPA/NO, na Regional Noroeste, e segurança no Parque Lagoa do Nado, na Regional Pampulha, com
diagnósticos iniciais feitos.
3.

OUTRAS AÇÕES:

·

Controle, ﬁscalização e orientação do trânsito: 130 vias atendidas;

·

Vídeo-monitoramento da cidade: 13 pontos implantados, totalizando 183 instaladas no

período 2016/2017 pelo projeto 183, demandado pelo Orçamento Participativo Digital de 2011;
·

Programa Construindo o Futuro de Nossos Jovens: 3.006 jovens atendidos;

·

Projeto Escotismo da GMBH: 460 crianças e adolescentes atendidos.
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CULTURA
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A área de resultado “Cultura” tem como prioridades: promoção, apoio e incentivo à formação
cultural e ao acesso da população aos bens e atividades culturais do Município; suporte à execução
das metas constantes no Plano Municipal de Cultura - PMC; valorização à formação cultural de
indivíduos, grupos, técnicos, agentes públicos municipais e comunidades; estímulo à apropriação do
espaço público urbano, como praças e parques, para atividades culturais e artísticas; preservação e
valorização do patrimônio cultural material e imaterial, do patrimônio arquitetônico, da história e da
memória do Município; maior divulgação e promoção da Lei Municipal de Incentivo à Cultura; viabilização da expansão e da descentralização regional das manifestações culturais e artísticas e das
manifestações da cultura popular; capilarização da política pública de cultura nas regiões da cidade,
com promoção das políticas setoriais, democratizando e garantindo o acesso amplo da população à
arte e à cultura, de forma integrada às outras políticas do Município; viabilização e fortalecimento das
instâncias de participação e controle social para a formulação, a implementação, o monitoramento e
o acompanhamento das políticas públicas.
Também orientam as ações da política pública municipal de cultura diversas metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que possuem interface com os Programas e
Projetos dessa área de resultado, em especial as metas dos ODS 4, 8 e 11, conforme quadro a seguir.
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Cultura
Objetivo 4. Educação de Qualidade
Em especial a meta 4.7, que objetiva alcançar uma educação que promova a
“valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável”.
Objetivo 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Os projetos da área de resultado cultura contribuem com o alcance das metas 8.3
“Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação”
e a meta 8.9 “conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável,
que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais”.
Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Em especial a meta 11.4 “Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural do mundo”, e a contribuição da política cultural no
alcance da meta 11.7 “proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deﬁciência”.

1.

CULTURA EM NÚMEROS:
A rede de equipamentos culturais da PBH conta com um total de 31 unidades, que, em conjun-

to com as demais unidades que possuem atendimento ao público externo, realizaram 13.076 atividades culturais ﬁnalísticas em 2017, atingindo um público total de 1.419.847 pessoas.
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Tabela 1: Quantidade de atividades ﬁnalísticas realizadas e público por Unidade Cultural, Belo
Horizonte, 2015-2017
Unidade
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo
Horizonte
Biblioteca Regional Bairro das Indústrias
Biblioteca Regional Renascença
Casa do Baile
Casa Kubitschek
Centro Cultural Alto Vera Cruz
Centro Cultural Bairro das Indústrias
Centro Cultural Jardim Guanabara
Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
Centro Cultural Lindéia/Regina
Centro Cultural Nordeste - Usina de Cultura
Centro Cultural Padre Eustáquio
Centro Cultural Pampulha
Centro Cultural Salgado Filho
Centro Cultural São Bernardo
Centro Cultural São Geraldo
Centro Cultural Urucuia
Centro Cultural Venda Nova
Centro Cultural Vila Fátima
Centro Cultural Vila Marçola
Centro Cultural Vila Santa Rita
Centro Cultural Zilah Spósito
Centro de Referência da Cultura Popular e
Tradicional Lagoa do Nado
Departamento de Coordenação de Bibliotecas e
Promoção da Leitura
Departamento de Coordenação de Centros
Culturais
Departamento de Coordenação de Festivais
Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura
Departamento de Promoção das Artes
Diretoria das Artes Cênicas e da Música
Diretoria de Ação Cultural Regionalizada
Diretoria de Museus e Centros de Referência
Diretoria de Patrimônio Cultural
Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais
Escola Livre de Artes
Museu da Imagem e do Som
Museu da Imagem e do Som - Cine Santa Tereza
Museu da Moda
Museu de Arte da Pampulha
Museu Histórico Abílio Barreto
Teatro Francisco Nunes
Teatro Marília
Teatro Raul Belém Machado
Total

2015
Atividades
Público
97
2.511

2016
Atividades
Público
90
2.974

2017
Atividades
Público
133
4.467

289

28.844

217

17.128

366

56.579

5
2
139
223
464
54
200
193
479
0
564
587
318
499
172
224
830
189
504
228
70

6.467
3.380
62.498
15.373
35.523
4.932
22.628
25.727
117.656
0
39.555
35.529
52.238
36.077
91.486
104.017
81.590
21.703
28.853
131.488
12.117

32
0
106
285
511
272
354
489
486
0
1.009
595
268
534
144
235
727
258
628
331
236

6.293
0
82.098
32.278
29.058
73.052
33.624
33.873
78.774
0
31.104
28.215
45.171
33.911
65.626
69.123
51.618
28.491
48.213
64.778
39.101

0
0
156
472
460
280
230
210
594
465
841
833
244
630
151
314
747
296
646
278
347

0
0
101.123
45.975
38.639
54.896
36.657
20.400
45.264
28.877
30.548
21.219
26.249
39.179
74.682
39.866
45.675
34.764
70.833
43.350
48.264

301

52.702

363

57.940

368

48.803

57

51.421

9

680

85

30.000

22

400

5

700

0

0

953
681.333
3
5.641
64
7.879
0
0
0
0
2.671
17.038
0
1.804
15
1.178
80
2.229
181
3.010
0
0
202
37.634
599
78.322
554
71.388
203
47.886
147
16.951
0
0
12.382 2.005.653

390
2
55
85
181
86
2
2
54
152
363
150
425
801
202
244
228
11.299

565.016
17.277
12.458
41.889
88.710
13.055
7.893
90
1.420
20.974
23.728
44.088
107.299
70.071
45.729
20.020
12.054
2.025.492

Fonte: Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP
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53
25.786
0
4.176
0
0
28
12.042
9
37.750
3
170
1
4.393
2
25
33
192
243
44.727
523
31.715
182
58.219
741
44.891
895
67.042
187
37.585
275
26.220
755
38.605
13.076 1.419.847
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Figura 1: Equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura - 2017

Fonte: Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP

Fonte: PBH/FMC, 2017
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2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES

2.1.

Fortalecimento da cultura e do turismo na Pampulha - Projeto Estratégico e

Transformador
Objetivo: Executar exposições e ações em cada equipamento cultural da Pampulha, bem como ações
de fortalecimento da estrutura turística e medidas que atendam as condicionantes para manter e
fortalecer o título de Patrimônio Mundial.
Principais realizações:
·

Contratação e início de execução do planejamento estratégico do Conjunto Moderno da

Pampulha;
·

Apoio à realização do 2º Seminário sobre Gestão da Paisagem Cultural que teve o Conjunto

Moderno da Pampulha como um dos temas debatidos;
·

Demolição da guarita da Casa do Baile, uma das condicionantes da Unesco para manutenção

do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade;
·

Restauração da Praça de Iemanjá e do monumento de Iemanjá, que foi entregue para a

população em evento realizado dentro das comemorações dos 120 anos de BH.
2.2.

Programa de Formação Artística e Cultural - Projeto Estratégico

Objetivo: Fortalecer a estrutura da Escola Livre de Artes, através de parceria com a Educação, IPHAN
e a área de políticas sociais para melhor estruturação da política de formação na cidade.
Principais realizações:
·

Elaboração do plano de formação para execução nos anos de 2018-2020;

·

Realização do piloto de certiﬁcação de artistas formados na periferia.

2.3.

Execução de festivais de política pública de cultura - Projeto Estratégico

Objetivo: Priorizar parcerias para a realização dos cinco festivais previstos na política cultural do
município.
Principais realizações:
·

Realização do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI) – 14 a 17 de setembro,

com 30 mil participantes;
·

Realização do Festival de Arte Negra (FAN) – 15 a 23 de outubro, com 29 mil participantes.
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3.

OUTRAS AÇÕES:

·

Fomento à Produção e Difusão Cultural: 13.405 ações realizadas, em projetos como: promo-

ção da leitura, produção e difusão das artes e da cultura, acesso e difusão do cinema, ocupação dos
teatros, cultura e cidadania, entre outros;
·

Iniciativas de Formação e Qualiﬁcação na Área Cultural: 2.622 ações realizadas em projetos

com: Beagalê, Formação Artístico-Cultural, Atividades Formativas e Núcleo das Artes.
·

Projeto Arena da Cultura / Escola Livre de Artes: 82 ações de formação realizadas e 340

oﬁcinas de brinquedos e brincadeiras em 13 unidades culturais da Fundação Municipal de Cultura.
·

Atendimento aos usuários das unidades (bibliotecas, centros culturais, museus, teatros):

270.411 usuários atendidos.
·

Incentivos a Projetos Culturais / Lei Municipal de Incentivo à Cultura: 41 projetos incentiva-

dos.
·

Realização das atividades dos 120 Anos de Belo Horizonte composta por 53 atividades,

realizadas de 01 a 12/12/18, nos 17 Centros Culturais da Fundação Municipal de Cultura; Centro de
Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado; Centro de Referência da Juventude; Teatros
Municipais: Raul Belém Machado, Francisco Nunes e Marília; MIS Santa Tereza; Equipamentos
Culturais da Pampulha: Casa do Baile, Casa JK e MAP (parceria com o SESC); Pampulha –
Reinauguração do Monumento de Iemanjá; Viaduto Santa Tereza; Praça Sete; Praça da Estação (em
parceria com a Belotur); Rua Guaicurus - Intervenção Artística.
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
E TURISMO
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São prioridades da área de resultado “Desenvolvimento Econômico e Turismo”: fortalecimento das políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico do Município, com desburocratização, simpliﬁcação e melhoria do ambiente de negócios, visando ao fomento do empreendedorismo;
ampliação do apoio ao microcrédito produtivo, divulgação de oportunidades de investimentos e
fomento à permanência de empresas, especialmente de base tecnológica; incentivo à economia
criativa, fomento à economia solidária e à agricultura urbana, de modo a fortalecer os empreendimentos com formação proﬁssional e assessoria técnica, estimulando a comercialização e o apoio
ﬁnanceiro; estudos e prospecção de setores de geração de emprego e renda; ampliação e investimento nos cursos de qualiﬁcação; fortalecimento do segmento de turismo de lazer, negócios,
eventos e congressos, com qualiﬁcação dos proﬁssionais e dos gestores do setor de turismo;
incentivo ao micro e ao pequeno empresário, com a facilitação do processo de implementação de
negócios.
Também orientam as ações da política pública municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, as metas estabelecidas pelas Nações Unidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) que possuem interface com os Programas e Projetos dessa área de resultado.

Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Desenvolvimento Econômico e Turismo:
Objetivo 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego
pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.
Objetivo 10. Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países.

Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.

1.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO EM NÚMEROS:
A crise econômica por que passa o país nos últimos anos tem afetado a economia do municí-

pio e, consequentemente, o mercado de trabalho da capital, trazendo grandes desaﬁos a serem
enfrentados pela política municipal de desenvolvimento econômico. A taxa de desemprego de Belo
Horizonte registrou sucessivos aumentos nos últimos anos, atingindo no 3º trimestre de 2017 o valor
de 14,5%, taxa superior à média nacional de 13,2%. Entretanto, alguns indicadores apontam para o
início de uma recuperação do mercado de trabalho em 2017. A própria taxa de desocupação recuou no
último trimestre, atingindo 11,2%, o menor valor desde o 4º trimestre de 2015. No mercado formal de
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trabalho, os dados registrados pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
mostram que após valores recordes de demissões em 2015 e 2016, quando a capital acumulou um
saldo negativo de mais de 100 mil vagas fechadas em dois anos, o ano de 2017 reduziu signiﬁcativamente saldo negativo, fechando o ano com apenas 3.099 vagas a menos que 2016.
Gráﬁco 1: Taxa de desocupação no trimestre, Belo Horizonte e Brasil, 2012-2017

Fonte: IBGE, PNAD Contínua

Gráﬁco 2: Saldo líquido na geração de empregos formais, Belo Horizonte, 2010-2017

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência Social/CAGED
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O empreendedorismo no município também mostrou resultados positivos em 2017, sendo
cadastrados na PBH 34.611 novos Microempreendedores Individuais (MEI), um crescimento de 6,9%
em relação ao ano de 2016. O dado é um indicativo de que o município tem criado novas oportunidades
para exercício do empreendedorismo e formalização das atividades econômicas, contribuindo assim
para ampliar a inclusão social e econômica e consequente redução das desigualdades.
Gráﬁco 3: Número de novos Microempreendedores Individuais (MEI) cadastrados na Prefeitura, Belo
Horizonte, 2014-2017

Fonte: SMF/PBH

Uma das estratégias adotadas pelo município para superar a crise econômica é o incentivo ao
turismo, capaz de gerar empregos e atrair renda para o município. As estimativas realizadas pela
Belotur mostram que Belo Horizonte recebeu, somente em 2017, um ﬂuxo de 2,3 milhões de visitantes, consolidando a atividade turística como um dos setores de grande importância na geração de
riquezas para a economia da capital. O ﬂuxo expressivo de turistas foi acompanhado de uma melhoria
da avaliação positiva do turista para as condições de infraestrutura, equipamentos e serviços turísticos da cidade. Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio, em parceria com a Belotur, dos 19 itens
avaliados, 18 registraram melhoria na avaliação média do turista em 2017 na comparação com a
avaliação realizada em 2015¹. Outro importante resultado foi a ampliação da taxa média de ocupação
da rede hoteleira do município, que em 2017 atingiu 53,7%, valor 4,6% superior ao registrado em
2016.

¹Pesquisa completa disponível no seguinte link: http://belohorizonte.mg.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/belo-horizonte-esta-maisatrativa-para-os-turistas
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Quadro 2: Fatos Relevantes Sobre o Turismo e a Cidade de Belo Horizonte

➔ Belo Horizonte está em segundo lugar (98,5%) como destino mais bem avaliado em
gastronomia dentre os principais destinos brasileiros. Fonte: MTUR/Pesquisa de Demanda
Internacional/2016;
➔ 7ª posição no ranking brasileiro ICCA de realização de eventos associativos internacionais. Fonte: International Congress and Convention Association, 2016.
➔ Belo Horizonte integra lista dos 137 municípios selecionados para estudo do Ministério
do Turismo para entender o perﬁl do viajante brasileiro e obter, assim, informações que
auxiliem a formulação de políticas públicas de estímulo ao setor de viagens no país;
➔ A capital mineira está entre as cidades nacionais com o melhor custo-benefício para os
turistas, de acordo com avaliação do Trivago. O Guia Trivago do melhor custo-benefício
combina o preço médio dos hotéis com suas respectivas avaliações por parte dos usuários
e é composto por 25 cidades de 14 estados brasileiros;
➔ A Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance, anunciou o início da
operação de voos regulares no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com quatro voos
diários ligando a cidade ao aeroporto internacional de São Paulo (Guarulhos), além de três
outras operações, semanais;
➔ Belo Horizonte tem o segundo maior circuito LGBT do Brasil, à frente do Rio de Janeiro e
atrás apenas de São Paulo, segundo dados da Editora Guiya, a primeira rede de comunicação LGBT do país, com abrangência em sete capitais. No ranking atual, a capital paulista
aparece com 131 points LGBT, enquanto Belo Horizonte surge com mais de 60 e o Rio, 50.
➔ Belo Horizonte foi eleita a quarta melhor capital do Brasil para se viver, segundo levantamento feito pela Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão, como parte do estudo
Desaﬁos da Gestão Municipal;
➔ A capital mineira foi considerada a 9ª melhor cidade do Brasil para se investir em 2017,
segundo pesquisa da Revista Exame, a partir de 28 indicadores selecionados.
➔ O número de espaços de coworking aumentou 90% em Belo Horizonte e já ﬁgura como a
terceira cidade brasileira com maior número de espaços compartilhados. São conhecidos
ao menos 48 espaços de coworking em Belo Horizonte, segundo o Censo Coworking Brasil
2017;
➔ A capital mineira também foi eleita pelo terceiro ano consecutivo como referência em
sustentabilidade e meio ambiente e líder no Brasil no ranking da Urban System, de acordo
com o Connected Smart Cities.
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Em 2017, Belo horizonte novamente foi destaque do ranking nacional de cidades inteligentes,
o Connected Smart Cities, elaborado com base em 70 indicadores de desempenho dos diversos
setores importantes para o desenvolvimento local. Na avaliação de 2017, a capital ﬁcou em 4º lugar
geral entre os 100 municípios avaliados, subindo uma posição em comparação com o resultado de
2016. Além da melhoria da posição geral no ranking, Belo Horizonte foi destaque nacional na avaliação do setor de meio ambiente, ﬁcando em primeiro lugar geral nessa avaliação setorial.
Além disso, também em 2017, Belo Horizonte ﬁgurou entre as 10 cidades mais empreendedoras do país, entre 32 cidades avaliadas, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor,
ocupando a 9ª posição, duas posições acima em relação à pesquisa de 2016. Merecem destaques,
nesse ranking, o 1º lugar no indicador setorial de infraestrutura tecnológica, pelo segundo ano
consecutivo; o 4º lugar geral em acesso a capital disponível para empresas, elemento fundamental
para investimentos e crescimento dos negócios; o 5º lugar geral em capital humano, dentro do qual
BH ﬁgurou em 3º lugar no indicador setorial de mão de obra qualiﬁcada.
Tabela 1: Ranking nacional de cidades inteligentes Connected Smart Cities, 2017
Posição
Mun (UF)

Pontos

1º

São Paulo (SP)

33,197

2º

3º

Curitiba (PR)

32,472

3º

2º

Rio de Janeiro (RJ)

32,125

4º

5º

Belo Horizonte (MG)

30,785

5º

6º

Vitória (ES)

30,426

6º

7º

Florianópolis (SC)

30,281

7º

4º

Brasília (DF)

29,987

8º

10º

Campinas (SP)

29,788

9º

13º

São Caetano do Sul (SP)

29,418

10º

9º

Recife (PE)

29,339

2017

2016

1º

Fonte: Urban Systems, 2018.

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE E FOMENTO À TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Investir em ações e produtos para a atração de investimentos nacionais e internacionais.
Apoiar e aquecer o setor de tecnologia da informação (TI) na cidade através da capacitação, da melhoria do ambiente de negócios e do intercâmbio com outros centros tecnológicos.
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Principais realizações:
·

Assinatura de Protocolo de Intenções com a Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais – FIEMG – para promover Belo Horizonte, nacional e internacionalmente, com vistas à atração
de investimentos e empresas de setores prioritários;
·

Realização de rodadas de escuta com empreendedores da cidade para diagnóstico das

principais diﬁculdades encontradas no processo de abertura e regularização de empresas, visando o
redesenho, otimização e desburocratização dos processos internos de licenciamento;
·

Capacitação de 1.437 empresas locais de TI até dezembro de 2017;

·

Apoio à realização do HackCity (hackathon sobre cidades) no aniversário de BH;

·

Recepção oﬁcial de 32 representações estrangeiras, entre as quais embaixadas, consulados,

organizações internacionais, delegações/comitivas e agências/câmaras, para ações de promoção e
internacionalização de BH com a ﬁnalidade de captar investimentos e projetos para a cidade.
2.2.

FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, À ECONOMIA CRIATIVA E À ECONOMIA SOLIDÁRIA –

PROJETO ESTRATÉGICO.
Objetivo: Oferecer melhores condições para que os empreendedores da cidade possam crescer.
Prestar suporte técnico e orientação para a população que exerça algum tipo de atividade nas áreas
de confecção, artesanato ou alimentação, dando opção de comercialização de produtos em feiras
esporádicas e/ou permanentes.
Principais realizações:
·

2.071 empreendedores capacitados no âmbito do Programa BH Negócios entre Jan-Dez/17;

·

477 empreendedores formalizados no âmbito do Programa BH Negócios entre Jan-Dez/17;

·

Realizado de 23/11 a 29/11, na semana de Orientação Proﬁssional organizada pela SMED, um

curso sobre empreendedorismo para 120 alunos e 4 professores, promovido pelo Sebrae/MG;
·

Realizado em 02/12 na Escola Estadual Alaíde Lisboa o Seminário "Dia do Trampo", destinado

ao público jovem de BH, em parceria com Sebrae/MG, Governo de Minas e MTE. Foram oferecidas
palestras, cadastramento no SINE, emissão de carteira de trabalho, atividades culturais e aﬁns.
·

Assinatura de Protocolo de Intenções com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

– SEBRAE-MG – que visa estabelecer trabalho conjunto envolvendo as secretarias municipais de
Desenvolvimento Econômico (SMDE), Educação (SMED) e Assistência Social, Segurança Alimentar e
Cidadania (SMASAC), além da BELOTUR, de acordo com os objetivos estratégicos do Programa de
Metas do Município, em temas como: fomento ao empreendedorismo, cidades inteligentes, turismo,
agricultura urbana, compras públicas e educação empreendedora.
·

Assinatura de Convênio com o Governo de Minas, por meio da Secretaria Extraordinária de

Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF), para o desenvolvimento de ações de
promoção de quatro Arranjos Produtivos Locais (APL) da Região Metropolitana: Moda, Cerveja
Artesanal, Gemas e Jóias e Móveis.
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·

Assinatura de Convênio com o Banco do Brasil para promoção do acesso ao Microcrédito

Produtivo e Orientado por pequenos empreendedores da cidade.
·

Apoio a 256 Grupos Produtivos de Economia Solidária.

2.3.

BH DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE – PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Tornar Belo Horizonte reconhecida nos mercados nacional e internacional como destino
turístico inteligente, atrativo e competitivo.
Principais realizações:
·

Realização do maior Carnaval da história de Belo Horizonte, com três milhões de pessoas nas

ruas da cidade pelos 368 blocos e 416 desﬁles;
·

Lançamento do 1º Aplicativo oﬁcial do Carnaval;

·

Criação do APP oﬁcial da Cidade projetando atrativos, roteiros, produções locais em prol do

desenvolvimento econômico - APP Belo Horizonte;
·

Filiação ao International Gay & Lesbian Travel Association - IGLTA envolvendo inclusive

capacitação de recepcionistas, atrativos, bares e restaurantes;
·

Filiação de Belo Horizonte à WTCF - World Tourism Cities Federation, primeira organização

internacional de turismo focada em cidades, em que a capital mineira passa a integrar o rol das 5
cidades latino-americanas ﬁliadas à instituição;
·

Posse e reativação do Conselho Municipal de Turismo para o mandato 2017-2018;

·

Em 2017, expandindo a valorização de proﬁssionais e a qualiﬁcação dos serviços e informa-

ções turísticas, foram capacitadas 1.033 pessoas;
·

Em ação contínua, a Belotur registrou e divulgou no calendário da cidade 1.032 eventos, além

dos 7.171 eventos da agenda cultural;
·

Realização do 1° Encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo;

·

Aplicação de pesquisas no Carnaval, Arraial de Belo Horizonte, Parada do Orgulho LGBT e

Satisfação do Turista;
·

Lançamento do novo posicionamento e marca do destino Belo Horizonte: 'Belo Horizonte:

Surpreendente';
·

Realização da campanha “BH vem pra cá” com o objetivo de aumentar o ﬂuxo turístico de

lazer na cidade no período de férias (janeiro) e aos ﬁnais de semana. Mais de 100 empresas se
inscreveram no projeto realizado entre 6 de janeiro e 19 de fevereiro de 2017;
·

Lançamento em abril do Circuito Pampulha Noturno que teve por objetivo movimentar e dar

continuidade aos eventos turísticos, culturais, de lazer e entretenimento na Pampulha após o título
de Patrimônio Cultural da Humanidade;
·

Publicação do edital de licenciamento da Marca Pampulha para utilização em produtos

comerciais e comercialização de azulejos como o primeiro projeto licenciado;
·

Realização do 39º Arraial de Belô, com a participação de 100 mil pessoas nas 242 festas
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cadastradas pela Belotur;
·

Entrega do 1º mapeamento da Gastronomia de Belo Horizonte - Levantamento dos estabele-

cimentos com notoriedade na Gastronomia de Belo Horizonte, bem como dos serviços e produtos de
experiência formatados;
·

Elaboração de projeto e mapeamento de ações em apoio ao desenvolvimento do Segmento

LGBT em Belo Horizonte;
·

Elaboração de cartilha digital para capacitação da cadeia produtiva e para população em

geral;
·

Início da instalação de novas placas de sinalização indicativa turística nos corredores Av.

Tereza Cristina, com 28 placas e Av. do Contorno, com 32 placas.
·

Aniversário de Belo Horizonte com 6 dias de programação, mais de 15 atrações no palco da

Praça da Estação, além de uma programação geral da cidade com mais de 327 eventos, sendo 200
eventos da Prefeitura de Belo Horizonte e 127 eventos associados;
·

Realização de City Tour gratuito em comemoração ao aniversário da cidade;

·

Promoção turística de Belo Horizonte com a participação em 06 eventos nacionais e 01

internacional:
o

Abril 04 a 06 - WTM Latin America / São Paulo-SP;

o

Abril 18 e 19 - Roadshow Belo Horizonte / Buenos Aires - Argentina;

o

Maio 26 e 27 - BNT Mercosul - Itajaí-SC;

o

Maio 31 - Experiência Braztoa Nordeste - Recife/PE;

o

Agosto 22 - Experiência Braztoa S - Belo Horizonte;

o

Setembro 27 a 29 - Abav Expo - São Paulo ;

o

Outubro 20 e 21 - Festival de Turismo de João Pessoa/ João Pessoa/PB;

o

Novembro 10 a 12/11 - Festuris - Gramado/RS.

3.

OUTRAS AÇÕES:

·

Atendimento Procon Municipal: 23.268 atendimentos realizados (presencial, telefônico e

eletrônico);
·

Disponibilização de 11.665 vagas para o Programa Municipal de Qualiﬁcação, Emprego e

Renda;
·

Serviço de Intermediação ao Trabalho: 244.697 atendimentos realizados nos postos do Sine

Municipal;
Tabela 2: Intermediação de Mão de Obra
Descrição

2016

2017

22.323

17.014

Trabalhadores inseridos no mercado
de trabalho

1.885

1.893

Vagas de emprego captadas

6.350

4.422

20.265

13.099

Novos inscritos no SINE

Habilitação ao Seguro Desemprego
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MOBILIDADE
URBANA
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São prioridades da área de resultado “Mobilidade Urbana”: garantia da mobilidade e da
acessibilidade no espaço urbano; integração do sistema de transportes não motorizados aos sistemas convencionais municipal e metropolitano; priorização e melhoria da qualidade e do conforto do
transporte público coletivo; incentivo à mobilidade ativa, por meio do uso de transportes coletivos e
ativos, também conhecidos como não motorizados em detrimento do transporte individual motorizado; garantia da mobilidade urbana sustentável e de baixas emissões, além da acessibilidade física e
econômica no espaço urbano; garantia da modicidade tarifária e da prioridade do transporte público
em relação aos demais modos de transporte do município; melhoria da circulação e da segurança do
transporte público coletivo; paciﬁcação da circulação, com o objetivo de erradicar as mortes e
acidentes no trânsito; ampliação do sistema de linhas de transporte público em vilas, favelas e
ocupações do Município; melhoria do sistema de trânsito, com intervenções em vias urbanas qualiﬁcadas; garantia de circulação segura e confortável a pedestres e ciclistas com redeﬁnição do projeto
cicloviário de Belo Horizonte; incentivo à pesquisa e aos estudos para melhoria da mobilidade urbana; aprimoramento da política de logística urbana de Belo Horizonte, incentivando o uso de tecnologias menos poluentes e de modos de transporte de baixas emissões; realização de campanhas educativas para a mobilidade urbana ativa.
Também orientam as ações da política pública municipal de mobilidade urbana algumas das
metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente as metas 3.6, do
ODS 3 e a meta 11.2 do ODS 11, conforme apresentadas no quadro a seguir.
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Mobilidade Urbana
Objetivo 3. Saúde e Bem-Estar
Meta 3.6 “Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por
acidentes em estradas”.
Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Meta 11.2 “Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros,
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança
rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para
as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças,
pessoas com deﬁciência e idosos”.

1.

MOBILIDADE URBANA EM NÚMEROS
O grande desaﬁo da política municipal de mobilidade urbana é proporcionar o acesso da

população a um transporte coletivo de qualidade, integrado a uma rede com modais diversos e
complementares. Dados da última pesquisa sobre o tema, realizada em 2015, mostram que 63,4%
das pessoas entrevistadas optavam pelo uso do transporte coletivo nos deslocamentos diários. Por
esse motivo, são de
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grande importância os investimentos realizados pela Prefeitura na melhoria do transporte coletivo
do município que, todo ano, transporta mais de 400 milhões de passageiros somente na rede convencional gerenciada pela BHTRANS.
Um importante indicativo da atratividade do transporte coletivo é a velocidade operacional,
que no ano de 2017 atingiu uma velocidade média de 14,82 km/h no pico da tarde (horário de uso mais
intenso da rede de transporte viário). A meta estabelecida no PPAG é elevar esse valor para 16,8 km/h
até 2021. O índice que mede o desempenho operacional do transporte coletivo convencional (IDO), a
partir da mensuração de seis aspectos relevantes da prestação do serviço, mostra melhoria na
qualidade da prestação do serviço em 2017. Naquele ano, o IDO atingiu o valor de 77,1, que é 1,85%
superior ao valor registrado em 2016.

Velocidade operacional média do
transporte coletivo no pico tarde

Gráﬁco 1: Velocidade operacional média do transporte coletivo municipal no pico tarde, Belo
Horizonte, 2013-2017
Velocidade Operacional Média - pico tarde
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Fonte: BHTrans/PBH

Gráﬁco 2: Índice de Desempenho Operacional do Transporte Coletivo (IDO), Belo Horizonte, 2013-2017
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A segurança no trânsito é outro importante aspecto da mobilidade urbana. A frota de veículos
automotores registrados no município atingiu, em novembro de 2017, um total de 1.901.520 veículos,
o que equivale a uma taxa de motorização de 753,4 veículos para cada grupo de mil habitantes. Apesar
do expressivo aumento da frota de veículos nos últimos anos, as estatísticas sobre acidentes de
trânsito disponíveis até 2015, mostram uma contínua redução dos acidentes e das vítimas, fatais e
não fatais nos últimos anos.
Tabela 1: Estatísticas e indicadores de frota de veículos e acidentes, Belo Horizonte, 2008-2017.

INDICADOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

População (em mil hab.)

2.434,6 2.452,6 2.375,2 2.385,6 2.395,8 2.479,2 2.491,1 2.502,6 2.513,5 2.523,8

Frota (em mil veículos)

1.107,3 1.220,1 1.332,4 1.429,9 1.507,3 1.580,6 1.632,2 1.693,7 1.760,99 1.880,68

Taxa de motorização
(veículos/mil hab.)

454,8

497,5

561,0

599,4

629,2

637,6

655,2

676,8

Total de vítimas de
acidentes¹

20.799

21.945

22.167

21.774

20.369

19.871

20.757

18.229

273

288

262

217

179

170

177

150

Vítimas não fatais

19.675

20.586

20.875

20.110

18.719

17.519

18.300

15.990

Total de acidentes

15.719

16.377

16.822

16.294

15.260

14.145

14.965

13.299

Total de atropelamentos

3.087

3.076

3.116

2.850

2.559

2.269

2.260

2.003

Taxa de severidade (mortos
por 1.000 acidentes)

17,37

17,59

15,57

13,32

11,73

12,02

11,83

11,28

Taxa de mortalidade por
10.000 veículos

2,47

2,36

1,97

1,52

1,19

1,08

1,08

0,89

Taxa de mortalidade por
100.000 habitantes

11,21

11,74

11,04

9,10

7,47

6,86

7,11

5,99

Vítimas não fatais por
10.000 veículos

177,69

168,72

156,67

140,64

124,19

110,84

112,12

94,41

Taxa de atropelamentos
por 10.000 veículos

27,88

25,21

23,39

19,93

16,98

14,36

13,85

11,83

Vítimas fatais²

700,62

Fonte: BHTrans e DETRAN/MG.
Nota: dados de acidentes de trânsito relativos aos anos de 2016 e 2017 ainda não disponibilizados pelo DETRAN-MG.
¹Vítimas que morreram no local do acidente.
²O total de vítimas inclui as fatais, não fatais e não informadas (sobre a severidade).
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1.1.

Estatísticas

Tabela 2: Transporte Coletivo
DESCRIÇÃO

2016

2017

Média de passageiros transportados no corredor BRT-Move Antônio Carlos em dias úteis

197.584

191.101

Média de passageiros transportados no corredor BRT-Move Cristiano Machado em dias úteis

70.959

65.981

Média de passageiros transportados em dia útil por linhas alimentadoras da Estação Pampulha

50.505

48.186

Média de passageiros transportados em dia útil por linhas alimentadoras da Estação Venda Nova

21.203

20.165

Média de passageiros transportados em dia útil por linhas alimentadoras da Estação Vilarinho

49.529

46.951

Passageiros transportados por linhas alimentadoras da Estação São Gabriel

61.228

58.659

Média de passageiros transportados no corredor BRT-Move da Avenida Pedro II em dias úteis

13.912

13.278

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo Convencional

408.273.444

375.476.495

Média mensal de passageiros transportados pelo Transporte Coletivo Convencional

34.022.787

31.289.708

Passageiros transportados por Ônibus em Vilas e Aglomerados

5.957.155

5.747.200

Média mensal de passageiros transportados por Ônibus em Vilas e Aglomerados

496.430

478.933

KM rodados pelo Transporte Coletivo em dia útil (Antônio Carlos, Cristiano Machado e Área Central)

84.450

81.548

Linhas alimentadoras da Estação Pampulha

15

15

Linhas alimentadoras da Estação Venda Nova

9

9

Linhas alimentadoras da Estação Vilarinho

16

15

Linhas alimentadoras da Estação São Gabriel1

32

30

Linhas municipais em circulação no rotor Santos Dumont e Paraná

10

11

2.951

2.862

8.456.243

8.109.702

Percentual de pagamento em cartão BHBUS

72%

75%

Linhas de Ônibus com Tarifa Regional Reduzida (incluindo vilas e favelas)

138

137

Painéis de informações aos usuários em pontos de ônibus

534

641

2

1

276

274

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo Suplementar

25.890.821

24.915.389

Media mensal de passageiros transportados pelo Transporte Coletivo Suplementar

2.157.568

2.076.282

Frota total de ônibus em operação (31/12/2017)
Viagens realizadas pelo Transporte Coletivo Convencional

Linhas de ônibus executivas
Transporte coletivo suplementar – frota

Fonte: BHTrans.
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Tabela 3: Táxi
DESCRIÇÃO

2016

2017

Frota total de Táxi em operação

7.253

6.996

DESCRIÇÃO

2016

2017

Vagas físicas do estacionamento rotativo

21.313

22.236

Vagas rotativas

98.608

103.379

Vagas destinadas a pessoas com deﬁciência ou mobilidade reduzida

887

918

Vagas destinadas a veículos de idosos

548

645

Vagas destinadas a motofretistas

396

560

DESCRIÇÃO

2016

2017

Km de ciclovias disponíveis

87,43

89,93

Bicicletários / paraciclos disponíveis

604

852

36.959

14.486

Fonte: BHTrans.

Tabela 4: Estacionamento Rotativo

Fonte: BHTrans.

Tabela 5: Infraestrutura Cicloviária

Usuários cadastrados no programa “Bicicletas de Uso Compartilhado”
Fonte: BHTrans.

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES

2.1.

QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO: UM DIREITO DE TODOS - PROJETO ESTRATÉGICO

E TRANSFORMADOR
Objetivo: Oferecer um serviço de transporte coletivo público de qualidade, que garanta tempos
adequados de viagem, conforto, segurança e conﬁabilidade nos deslocamentos de usuários.
Principais realizações:
·

229 novos ônibus com suspensão a ar e sistema de ar condicionado entraram em operação

em 2017;
·

2 km de nova faixa preferencial implantados na Rua Padre Eustáquio.
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·

306 novos abrigos em pontos de ônibus foram implantados, oferecendo mais conforto e

segurança aos usuários;
·

Implantação de 107 painéis eletrônicos informativos nos abrigos de ônibus;

·

Aumento da opção de recarga dentro dos ônibus de R$ 10,00 para R$ 10,00 e R$ 20,00;

·

Divulgação das medidas de ﬁscalização e operação nas redes sociais (Twitter e Facebook);

·

Treinamento e capacitação das Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTT´s).

2.2.

BH INCLUSIVA, SEGURA E CIDADÃ - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Promover a segurança no trânsito com foco na melhoria da saúde, garantia da vida e
melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com
estímulo aos meios não motorizados. Estimular e aumentar a participação popular na deﬁnição e no
acompanhamento de ações relacionadas à mobilidade urbana, visando à criação de um ambiente
social propício para a construção de um Compromisso pela Mobilidade Sustentável.
Principais realizações:
·

Implantação da ciclovia na Av. Tancredo Neves (2,5 km) criando condições para estimular, de

modo seguro, a utilização de bicicletas e sua integração nos diversos modais de transportes na
cidade;
·

Implantação de 248 novos paraciclos, viabilizando a logística urbana realizada por bicicletas

na cidade, sendo que com esse incremento o total de paraciclos/bicicletários implantados passa a
ser de 852;
·

Realização de auditoria das ciclovias implantadas e identiﬁcação dos pontos críticos que

necessitam de intervenção;
·

Implantação das 15 travessias em interseções com foco e tempo para pedestres;

·

No Projeto Escola Segura foram contabilizados 43 tratamentos de segurança no entorno de

escolas.
2.3.

MOBILIDADE – ATENDIMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

TECNOLÓGICA -PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Incorporar novas metodologias e tecnologias às atividades da BHTRANS para aprimorar o
atendimento, a operação, a ﬁscalização e as informações de mobilidade, com participação social,
com a ﬁnalidade de torná-las mais efetivas e transparentes.
Principais realizações:
·

Sinalização horizontal de mais 67 vagas de carga e descarga na cidade, totalizando 136;

·

Ampliação do agendamento eletrônico em 17 serviços para permissionários;

·

Publicação do edital de contratação da auditoria ﬁscal e contábil para o transporte público;
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·

Conclusão de testes e publicação de chamamento público referente ao módulo de venda do

sistema eletrônico para controle do estacionamento rotativo.
3.

OUTRAS AÇÕES

·

Implantação de 136 equipamentos de aviso sonoro para garantia da acessibilidade às pessoas

com deﬁciência visual e mobilidade reduzida;
·

Realização de campanha de segurança para motociclistas.
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SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
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São prioridades da área de resultado “Sustentabilidade Ambiental”: promoção de uma
política ambiental integrada, com utilização do potencial ecoturístico dos parques e apoio a programas de educação ambiental; melhoria da qualidade ambiental e da infraestrutura dos parques,
especialmente da iluminação; conservação e manutenção das áreas verdes públicas e dos parques
municipais; elaboração de plano de manejo para os parques municipais; elaboração de roteiro
metodológico para a construção de planos de manejos para os parques municipais; garantia de
serviços de limpeza urbana e coleta dos resíduos sólidos, incluindo os serviços de coleta seletiva,
com apoio às cooperativas de catadores de materiais recicláveis e promoção de campanhas de
conscientização; ﬁscalização e monitoramento ambiental informatizado das diferentes variáveis
ambientais (ar, água, solo, arborização urbana e poluição sonora), com sistemas de alerta antecipado
de risco de inundações; investimento em obras de contenção e prevenção de enchentes; planejamento ambiental para orientar as intervenções antrópicas no sentido de reconhecer e preservar elementos naturais, favorecendo o equilíbrio, a biodiversidade em ambiente urbano e a preservação de áreas
verdes em torno de nascentes e corpos d'água, com a conservação da cobertura vegetal que assegure
a manutenção de áreas permeáveis, promovendo a proteção e a compatibilização com a atividade
humana, predominando o interesse social; incentivo aos programas de cooperação à gestão integrada de recursos hídricos em parceria com outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
preservação ambiental por meio de ações que não canalizem os cursos d'água; valorização e proteção da fauna urbana e silvestre por meio da gestão intersetorial da política municipal de proteção
animal.
Também orientam as ações da política pública municipal de Sustentabilidade Ambiental
diversas metas estabelecidas nos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e que possuem
interface com os Programas e Projetos dessa área de resultado, conforme descrito no quadro a
seguir.
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Sustentabilidade Ambiental:
Objetivo 6. Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7. Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso conﬁável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para
todos.ação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deﬁciência e idosos”.
Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis. Especialmente a meta 11.6 “reduzir o impacto ambiental negativo per
capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros”, e a meta 11.7 “proporcionar o acesso universal a
espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes”.
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Objetivo 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Em especial as metas
12.5 “reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso” e 12.8 “garantir que as pessoas, em todos os lugares,
tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e
estilos de vida em harmonia com a natureza”.
Objetivo 13. Ação Contra a Mudança Global do Clima
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Objetivo 15. Vida Terrestre
Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e
de água doce interiores e seus serviços.

1.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM NÚMEROS
A cidade de Belo Horizonte é destaque nacional pelos bons indicadores na área ambiental e de

serviços urbanos. O valor de emissão de CO2 registrado em 2013 de 1,79 toneladas por habitante,
embora crescente desde o primeiro ano da série - devido principalmente ao uso de combustível fóssil
como fonte de energia no setor de transporte - ainda é inferior a diversas outras cidades de porte
semelhante. Também é destaque o valor de m2 de área verde por habitante que, mesmo considerando apenas as áreas protegidas por Lei, atinge o valor de 18,2 m2 por habitante, acima de 12 m2/hab.,
normalmente aceito como valor mínimo para áreas urbanas.
Gráﬁco 1: : : Evolução da emissão per capita, 2000-2013 (tCO2e/hab)

Fonte: 3º Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa
¹Segundo resultados do estudo Latin American Green City Index
²Fonte para dados comparativos: http://open.dataforcities.org/

71

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

O município de Belo Horizonte possui alta cobertura dos principais serviços urbanos, especialmente aqueles relacionados à área de resultado Sustentabilidade Ambiental. Destaca-se a cobertura do serviço de atendimento com coleta de esgotos, que alcança 95% dos domicílios com uma taxa
de tratamento de 83% do esgoto coletado (2016). Já a coleta de resíduos sólidos domiciliares alcança
96% das vias do município, sendo que 23% da população é atendida pelo serviço de coleta seletiva
porta a porta ou ponto a ponto.

Tabela 1: Coleta e tratamento de esgotos
Descrição

2014

2016

Índice de atendimento por coleta de esgotos

94%

95%

Índice de tratamento de esgotos coletados

69%

83%

Índice de tratamento de esgotos gerados

65%

79%

Fonte: Plano Municipal de Saneamento – PMS 2016/2019

Tabela 2: : Limpeza Urbana

1.1.

ESTATÍSTICAS

Descrição

2016

2017

96%

96%

96%

96%

72%

72%

72%

72%

Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados na
“cidade formal” no ano (em toneladas)

624.534

615.794

Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados em
vilas e favelas no ano (em toneladas)

41.317

39.496

23%

23%³

Bairros atendidos por serviços de coleta seletiva porta a
porta

36

36

Locais de Entrega Voluntária (LEVs)

82

72

607

607

Pneus inservíveis recebidos pela Unidade para
Recebimento de Pneus localizado na CTRS BR040 no ano

151.000

50.341

Total de km de passeios, sarjetas e áreas diversas varridos
no ano

524.276

485.338

27.390

25.181

224.866

218.233

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço
regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a
porta, com frequência de três ou seis vezes por semana
Percentual da população atendida pelo serviço regular de
coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta, com
frequência de três ou seis vezes por semana
Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço
regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a
porta, em vilas e favelas
Percentual da população residente em vilas e favelas
atendidas serviço regular de coleta de resíduos sólidos
domiciliares, porta a porta.

População atendida por coleta seletiva porta a porta ou
ponto a ponto (%)

Material reciclável recolhido pela SLU por mês
(toneladas)

Total de km de vias, incluindo passeios e canteiros,
capinados no ano
Limpezas em bocas de lobo executadas no ano

Fonte: SLU/PBH

³Segundo diagnóstico do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 18% da população municipal é atendida
com o serviço de coleta seletiva porta a porta e 5% é atendida na modalidade ponto a ponto por meio dos Locais de Entrega Voluntária (LEVs).
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Tabela 3: Meio ambiente
Descrição

2016

2017

29

54

137

126

27%

15%

413

520

58%

72%

Licenças Prévia Ambiental (LPs) concedidas
Licenças de Implantação Ambiental (LIs) concedidas
Licenças de Implantação Ambiental (LIs) concedidas no prazo
máximo de sessenta dias
Licenças de Operação Ambiental (LOs) concedidas
Licenças de Operação Ambiental (LOs) concedidas no prazo
máximo de sessenta dias
Fonte: SMMA/PBH

Tabela 4: Parques Municipais e Zoo-botânica
Descrição
Número de participantes nas oficinas e atividades de
educação ambiental promovidas pela FPMZB
Número de visitantes na Zoobotânica (Zoológico, Jardim
Botânico e Aquário)

2016

2017

99.093

108.934

497.431

397.512

-

10.9074

Número de downloads do aplicativo mobile de visitação ao
Zoológico
Fonte: FPMZB/PBH

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES

2.1

MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PROJETO

ESTRATÉGICO
Objetivo: Estruturar novo modelo processual de licenciamento ambiental que garanta eﬁciência e
celeridade na análise, atraindo empreendedores e contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável
do município de Belo Horizonte.
Principais realizações:
·

Revisão das normativas para implantação do Licenciamento Ambiental Simpliﬁcado para

Indústrias e Comércios.

4

Situação em 23/1/18.
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2.2

BH VERDE: BEM-ESTAR E SUSTENTABILIDADE - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Implementar ações com foco no desenvolvimento sustentável ambientalmente correto do
município. Para isto, serão estruturadas ações focadas na sustentabilidade ambiental, no monitoramento e gestão da ﬂora e fauna silvestres e domésticas, e na formação de cidadãos preocupados com
a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade.
Principais realizações:
·

Mapeamento e início do manejo das capivaras na Lagoa da Pampulha;

·

Elaboração do Plano de Manejo dos Gatos no Parque Municipal e início das ações estabeleci-

das no Plano;
·

Criação e distribuição de cartilhas informativas (sobre esporotricose; sobre cuidados de cães

e gatos; sobre Capivaras; e sobre procedimentos necessários para que os proprietários de veículo de
tração animal se adéquem a lei que tutela sua atividade);
·

Mapeamento dos prédios e áreas públicas com potencial para funcionamento de usinas

fotovoltaicas;
·

Elaboração de projeto para implementação de usina fotovoltáica no prédio sede da Prefeitura

de Belo Horizonte;
·

Elaboração do Plano de Educação Ambiental, visando a implementação a partir 2018 das

Oﬁcinas Verdes, projeto de educação ambiental que envolve atividades de jardinagem básica e
ensinamento de conceitos de educação ambiental.
2.3

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - PROJETO ESTRATÉGICO

E TRANSFORMADOR
Objetivo: Ampliar e aumentar a qualidade dos serviços de limpeza urbana, proporcionando a universalização do acesso aos serviços de limpeza urbana a todas as vilas do município e o crescimento da
população atendida pelo serviço de coleta seletiva municipal, utilizando-se inclusive de mecanismos
de logística reversa; Aumentar a qualidade dos serviços de limpeza urbana e ampliar a sua prestação,
buscando a universalização a todas as vilas do Município e o aumento da população atendida pela
coleta seletiva.
Principais realizações:
·

Universalização da limpeza urbana em vilas e favelas com início imediato nas vilas Novo

Aarão Reis, Acaba Mundo e Santa Mônica, promovendo melhores condições sanitárias e de limpeza
para 10.000 moradores;
·

Ampliação da coleta seletiva porta a porta com a participação de cooperativas de catadores,

beneﬁciando 6.000 cidadãos, nos bairros Floresta e Colégio Batista;
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·

Elaboração de diagnóstico das vilas que serão atendidas pelos serviços de limpeza urbana,

integração da base cadastral da SLU com a da Prodabel e elaboração do planejamento com previsão
para implantação dos serviços no novo contrato de limpeza de vias a ser implantado em julho de 2018;
·

Planejamento da ampliação da coleta seletiva porta a porta, com identiﬁcação dos bairros,

elaboração dos roteiros e quantiﬁcação de pessoal e equipamentos;
·

Planejamento da ampliação da coleta seletiva ponto a ponto, com deﬁnição dos novos Locais

de Entrega Voluntária – LEVs e dos modelos de equipamentos e elaboração dos roteiros;
·

Elaboração de Termo de referência para aquisição de equipamentos e veículos para amplia-

ção da coleta seletiva;
·

Elaboração de Termo de Referência para ampliação da coleta seletiva porta a porta nas

regionais Barreiro e Pampulha com cooperativas de catadores de materiais recicláveis;
·

Elaboração de diagnóstico e indicação de alternativas de logística reversa no âmbito munici-

pal;
·

Elaboração de diagnóstico dos prédios públicos com potencial para implantação da coleta

seletiva;
·

Implantação de projeto piloto para produção de composto orgânico a partir de resíduos na

Escola Municipal Hélio Pelegrino;
·

Contratação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, da coleta e tratamento dos

resíduos de serviços de saúde gerados nos próprios municipais;
·

Ampliação do programa de coleta de resíduos com características de domiciliares em gran-

des geradores;
·

Conclusão e entrega do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

·

Implantação de coleta seletiva solidária em 16 escolas municipais na Regional Barreiro;

·

Desenvolvimento de índice de qualidade da coleta domiciliar de resíduos baseado nas recla-

mações da ouvidoria;
·

Implantação da URPV Botão de Rosas na Região Norte;

·

Estudo de quantiﬁcação de caracterização dos resíduos recebidos em URPVs e das deposi-

ções clandestinas no Município.
2.4

REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DOS

PARQUES, ZOOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Potencializar o ﬂuxo de frequentadores dos parques municipais, jardim zoológico, jardim
botânico, aquário e cemitérios públicos, através da melhoria da qualidade de serviços, informações,
segurança e revitalização ambiental nestes equipamentos públicos.
Principais realizações:
·

Disponibilização do aplicativo mobile de visitação ao Zoológico;

·

Elaboração de documentos estruturadores que permitirão a implantação do Comitê de
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Bioética Institucional, que tem como objetivo garantir o tratamento mais adequado possível aos
animais do Jardim Zoológico;
·

Elaboração do documento base do Plano de Segurança e Protocolo de Normas e

Procedimentos do Zoológico, visando garantir a segurança dos visitantes, funcionários e dos animais
do acervo do Zoológico;
·

Elaboração da versão inicial do Plano de combate a incêndio para o Corredor Ecológico da

Serra do Curral;
·

Disponibilização de Plataforma Virtual de avaliação pelos visitantes em três unidades da

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica;
·

Deﬁnição de ﬂuxo único de atendimento para realização de eventos nas unidades administra-

das pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, simpliﬁcando o processo e garantindo
maior transparência e agilidade aos promotores de eventos;
·

Elaboração e monitoramento de indicador da qualidade da infraestrutura instalada nos

parques abertos ao público, para diagnóstico contínuo das unidades administradas;
·

Pintura do hall de entrada da portaria no Parque Mosteiro Tom Jobim;

·

Pintura dos brinquedos do Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio);

·

Reforma dos brinquedos do Parque Renato Azeredo;

·

Reforma de dois conjuntos de banheiros no Parque Municipal Américo Renné Gianetti;

·

Reforma do auditório e do telhado da administração no Parque Municipal Américo Renné

Gianetti;
·

Reforma do orquidário do Parque Municipal Américo Renné Gianetti (em andamento);

·

Pintura e retirada de pichações no reservatório tombado no Parque Amílcar Vianna Martins;

·

Recuperação do telhado de ediﬁcações no Parque Amílcar Vianna Martins;

·

Reativação do sistema de irrigação do Parque Juscelino Kubitschek;

·

Realização de “tapa-buracos” nas vias internas do Parque Municipal Américo Renné Gianetti

e do Parque Municipal das Mangabeiras;
·

Implantação da irrigação da campineira do hipopótamo no Jardim Zoológico;

·

Reforma do recinto do rinoceronte no Jardim Zoológico;

·

Reforma das estufas no Jardim Botânico;

·

Realização de força-tarefa de limpeza e manutenção nos seguintes parques:
o

Parque Professor Guilherme Lage;

o

Parque do Bairro Planalto;

o

Parque Linear da Avenida José Cândido da Silveira (em 4 ocasiões);

o

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis;

o

Fernão Dias Parque Sol;

o

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol;

o

Parque Amílcar Vianna Martins;

o

Parque Municipal das Mangabeiras;

o

Parque Municipal Américo Renné Gianetti.

o

Parque Nossa Senhora da Piedade;
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·

o

Parque Primeiro de Maio;

o

Parque Conﬁsco.
Expansão do horário de funcionamento do velório do Cemitério do Bonﬁm, contemplando o

período noturno;
·

Padronização do atendimento, com criação e implantação de 16 formulários para agilizar o

retorno das demandas, acompanhar/controlar todos os serviços prestados e facilitar a realização de
auditorias nas necrópoles;
·

Saneamento das relações com empresas terceirizadas e prestadores de serviços no interior e

entorno das necrópoles, favorecendo o público em geral pelo aumento da transparência, cumprimento de cláusulas contratuais e eliminação de taxas informais eventualmente cobradas pelos
prestadores;
·

Reforma dos jazigos comunitários nos Cemitérios da Saudade, Consolação e Paz

·

Realização de mutirão de limpeza nos cemitérios do Bonﬁm, Consolação, Paz e Saudade, com

retirada, no total, de 2.710 metros cúbicos de resíduos;
·

Aumento do número de vagas de estacionamento dos velórios dos cemitérios da Paz e da

Saudade, pela remoção de escritórios de obra desativados;
·

Troca de mobiliários muito daniﬁcados nos cemitérios do Bonﬁm, da Consolação, da Paz e da

Saudade;
·

Transformação do velório cinco do Cemitério da Consolação em sala administrativa, com

telefone e porteiro noturno para aumentar a segurança na área dos velórios;
·

Construção de novo ossoário no Cemitério da Consolação pela reforma, adaptação e reapro-

veitamento de caixa d'água inativa;
·

Melhoria de iluminação nas vias internas e na área do velório do Cemitério da Consolação;

·

Construção de jazigos exclusivos na quadra nº 12 do Cemitério da Saudade, com pavimenta-

ção da área em concreto;
·

Plantio de grama no Cemitério da Saudade;

·

Construção de muro entre o Cemitério da Paz e equipamentos municipais presentes em seu

terreno (Gerência de Manutenção Noroeste e URPV);
·

Melhoria na iluminação das áreas internas e externas do Cemitério da Paz

·

Manutenção de vias internas no Cemitério da Paz.

·

Ações de cercamento e roçada no Parque Ecológico da Pampulha para apoio ao controle de

carrapatos;
·

Estruturação de uma base para o manejo das capivaras do Parque Ecológico da Pampulha;

·

Realização de um conjunto de ações integradas para apoio ao controle da febre amarela nos

parques das Mangabeiras e Serra do Curral;
·

Realização de programa de capacitação de equipe (parques e zoológico) para apoio ao contro-

le da febre amarela;
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2.5

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DEGRADADAS, ENCOSTAS, DRENAGEM,

TRATAMENTO DE CÓRREGOS E DE FUNDO DE VALE - PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivo: Atuar em áreas de risco do município com o objetivo de garantir a correta gestão ambiental
e prevenir a ocorrência de desastres naturais que propiciem risco à segurança da população.
Principais realizações:
·

Ampliação da Calha do Canal do Córrego Ressaca/Av. Heráclito Mourão de Miranda (2ª

Etapa): Obras concluídas;
·

Córrego do Túnel/Camarões: Retomada efetiva das obras de implantação da Bacia de deten-

ção e Tratamento de Fundo de Vale;
·

Tratamento de Fundo de Vale do Córrego Bonsucesso: Iniciado processo licitatório para

conclusão das obras – Trecho BID;
·

Otimização do Sistema de Drenagem do Córrego Pampulha e do Ribeirão do Onça: Iniciado

processo licitatório para execução das obras;
·

Tratamento de Fundo de Vale do Córrego Barreiro: Concluída captação de recursos para

elaboração de projetos junto ao Ministério das Cidades;
·

Otimização do Sistema de Drenagem do Córrego Leitão – Av. Prudente de Morais: Concluída

captação de recursos para elaboração de projetos junto ao Ministério das Cidades;
·

Otimização do Sistema de Drenagem do Córrego dos Pintos – Av. Francisco Sá: Concluída

captação de recursos para elaboração de projetos junto ao Ministério das Cidades;
·

Tratamento de Fundo de Vale – Av. Antônio Henrique Alves: Concluída captação de recursos

para elaboração de projetos junto ao Ministério das Cidades;
·

Otimização do Sistema de Drenagem do Conjunto Lagoa – Bairro Santa Terezinha: Concluída

captação de recursos para elaboração de projetos junto ao Ministério das Cidades;
·

Recuperação estrutural da galeria do Córrego dos Pintos – Av. Francisco Sá: obra concluída.

·

Recuperação estrutural da galeria do Córrego Acaba Mundo: obra iniciada;

3.

OUTRAS AÇÕES:

3.1

LIMPEZA URBANA

·

Execução dos Serviços de Limpeza Urbana – Multitarefa: 119.367 toneladas de resíduos

coletados;
·

Coleta de Resíduos Sólidos: 765.203 toneladas de massa coletada;

·

Serviço de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas: 53.664 km de vias atendidas.

3.2

MEIO AMBIENTE

·

Plantio de novas árvores: 1.598 árvores plantadas;
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·

Avaliação de intervenções em áreas verdes ou de especial interesse ambiental: 376 análises

realizadas;
·

Realização de 73 atividades educativas nos CEAs – Centros de Educação Ambiental.

3.3

PARQUES E ZOOBOTÂNICA

·

Elaboração conjunta da proposta aprovada pelo programa internacional Interact-Bio/ICLEI –

Investimentos e ações estratégicas para gestão da biodiversidade na região metropolitana de Belo
Horizonte;
·

Manutenção e Recuperação de parques e CEVAEs: 78 unidades e 5 necrópoles;

·

Manutenção e Reprodução do Acervo Faunístico do Zoológico: 196 espécies;

·

Gerenciamento do Aquário do Rio São Francisco: 63 espécies;

·

Manutenção e Reprodução do Acervo Florístico do Jardim Botânico: 18.330 espécies;

·

Realização de 45 eventos de educação ambiental;

·

Número de velórios realizados nos cemitérios municipais: 6.897;

·

Número de sepultamentos realizados nos cemitérios municipais: 11.108.
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HABITAÇÃO,
URBANIZAÇÃO,
REGULAÇÃO E
AMBIENTE URBANO
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As prioridades estabelecidas para a área de resultado “Habitação e Urbanização” são:
fortalecimento da política habitacional de interesse social, assegurando à população de baixa renda
e, em especial, aos moradores de vilas e favelas e de outras áreas e zonas de interesse social, a
moradia digna, por meio de intervenções urbanas sustentáveis, com regularização fundiária, assistência técnica e produção de novas moradias com qualidade; fortalecimento e formação de parcerias
com organizações sociais e associações de moradores instaladas nas comunidades economicamente mais vulneráveis; eliminação das áreas e ediﬁcações de risco geológico alto e muito alto; desenvolvimento urbano ordenado, controle urbano e melhoria das condições urbanísticas da cidade por meio
da regularização urbanística e ambiental, revitalização de espaços urbanos, conservação de vias e
garantia dos serviços de manutenção necessários aos espaços públicos da cidade; readequação e
redestinação de imóveis abandonados, para habitação social.
Também orientam as ações da política pública municipal de habitação, urbanização, regulação e ambiente urbano as diversas metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que possuem interface com os Programas e Projetos dessa área de resultado. Em
especial, as metas dos ODS 1, 10 e 11, conforme detalhado no quadro a seguir:
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano:
Objetivo 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Em especial as
metas 1.4, que trata da garantia de acesso das pessoas pobres e vulneráveis “aos
recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle
sobre a terra e outras formas de propriedade” e a meta 1.5, que trata da redução da
vulnerabilidade a “eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e
desastres econômicos, sociais e ambientais”.
Objetivo 10. Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países. Com destaque para a meta 10.2 que propõe
“empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos”.
Objetivo 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis. Em especial as metas 11.1, “garantir o acesso de todos à habitação
segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”,
11.7, “proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes”, e as metas de implementação 11a e 11b, sobre a necessidade de
reforçar o planejamento e a adoção e implementação de políticas e planos integrados
para a inclusão.

1.

HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AMBIENTE URBANO EM NÚMEROS:
A cidade de Belo Horizonte, como toda grande cidade brasileira, acumula um déﬁcit de
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atendimento habitacional que, segundo estimativas do Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS), atualizado em 2014, atinge uma demanda total de 56.434 moradias, para famílias com renda
de até seis salários mínimos, exceto para os casos de ônus excessivo com aluguel, que compreende
as famílias com renda familiar de até três salários.
Além de buscar viabilizar o atendimento da demanda por moradias da população de baixa
renda, outro objetivo da política municipal de habitação e urbanização é melhorar as condições
habitacionais dos moradores de áreas de interesse social, visando à inclusão dos moradores na vida
da cidade, propiciando mais segurança e qualidade de vida para todos. Atualmente, estima-se que as
áreas de vilas e favelas no município atinjam um total de 366,2 mil habitantes e 110,7 mil moradias,
além de 125 loteamentos irregulares, carentes de infraestrutura, com população de baixa renda em
torno de 86 mil habitantes.
Ressalta-se que o município lida nos últimos anos com a expansão das áreas de ocupação
organizada. Várias destas ocupações encontram-se atualmente em áreas com ausência de infraestrutura básica e sob conﬂitos fundiários em curso. Uma estimativa preliminar aponta quase 30 mil
habitantes nesses locais.
Tabela 1: Domicílios, População e Área de Vilas e Favelas, Belo Horizonte, 2015
Regional

Domicílios

População

Área (em m2)

Barreiro

14.681

49.745

2.275.263,50

Centro-Sul

17.250

58.343

2.353.333,55

Leste

14.444

47.684

2.329.807,55

Nordeste

9.817

32.388

1.179.415,89

Noroeste

8.027

26.154

817.846,26

Norte

12.862

43.400

2.078.950,49

Oeste

21.645

69.700

2.384.609,47

Pampulha

4.831

15.480

755.454,06

Venda Nova

7.131

23.345

843.144,06

Total

110.688

366.239

15.017.824,83

Fonte: URBEL (último levantamento realizado em 2015)

Um dos desaﬁos mais urgentes para garantir uma condição habitacional adequada para as
pessoas residentes em áreas de vilas e favelas é a eliminação da situação de moradias em áreas de
risco geológico-geotécnico, que coloca em perigo a vida das famílias. Em 2017, estima-se que o
número de ediﬁcações em áreas de risco alto e muito alto foi reduzido para 1.383 unidades, o que
representa aproximadamente apenas 1.1% das ediﬁcações em vilas e favelas.

82

Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais 2017

Gráﬁco 1: Proporção de moradias em áreas de risco geológico-geotécnico alto e muito alto em Áreas
de Interesse Social (em %), Belo Horizonte 1994-2017

Fonte: URBEL
*Estimativa com base no número de ediﬁcações com a situação de risco alto e muito alto eliminada, por remoção ou obras,
após a elaboração do diagnóstico de risco ﬁnalizado em 2017.
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1.1.

ESTATÍSTICAS

Tabela 2: Habitação e Urbanização

Descrição

2016

2017

Unidades Habitacionais (UHs) concluídas com Minha Casa Minha Vida
(MCMV)

1.497

548

Unidades Habitacionais (UHs) contratadas através do MCMV – 0 a 3 Salários
Mínimos (Faixa 1 e 1,5)

0

380

UHs concluídas especificamente por meio do programa MCMV – Faixa 01 E
Faixa 2 (acompanhadas pela PBH)

1.060

220*

437

328

Empreendimentos do OP concluídos em vilas e aglomerados no ano

4

16

Planos Globais Específicos (PGEs) concluídos no ano

0

2

Planos Globais Específicos (PGEs) em elaboração

2

2

Planos de Regularização Urbanística (PRUs) concluídos no ano

1

0

Planos de Regularização Urbanística (PRUs) em elaboração

8

8

303

489

Atendimentos Realizados (Trabalho Social) em Vilas e Aglomerados

5.555

3.574

Famílias contempladas pelo trabalho social pré e pós-morar em conjuntos
habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida

3.209

1.654

Obras de contenção de encostas concluídas

45

40

Situações de risco alto e muito alto eliminadas no ano**

75

130

8

15

2.655

1.517

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – quantidade

49

47

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – voluntários

422

453

Lotes e ou Unidades Habitacionais regularizadas em conjuntos habitacionais
produzidos pela PBH após 1993

328

565

Domicílios Beneficiados com a regularização fundiária em ZEIS - Zona de
Especial Interesse Social

2.191

5.288

UHs concluídas para reassentamento (OP, Vila Viva)

Serviço de engenharia e Arquitetura Pública para Famílias de Baixa Renda
(atendimentos realizados e orientações técnicas do PEAR)

Atuação em Área de Risco – Vilas e Favelas

Remoções definitivas realizadas no ano
Vistoria em moradias nas áreas de risco – visitas realizadas (Urbel e
Regionais)

Regularização Fundiária

Fonte: URBEL
* Programa MCMV – Faixa 02
** Famílias beneﬁciadas com obras e remoções para eliminação de risco
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Destaca-se ainda em 2017:
·

Programa Bolsa Moradia com o benefício concedido a 1080 famílias/mês, no mês de maior

atendimento;
·

Posse do novo Conselho de Habitação para o mandato 2017/2019, com a aprovação de quatro

Resoluções e duas Portarias publicadas em 2017. Além disso, houve a criação de grupos de trabalho
para discussão da Política Habitacional e ações da Comissão de Ética;
·

Financiamento de 127 apartamentos produzidos pelo OPH (Orçamento Participativo da

Habitação).
1.1.1. REGULAÇÃO E AMBIENTE URBANO
Em consonância com as diretrizes da gestão, a Secretaria Municipal de Política Urbana
buscou fazer funcionar bem o que já existe, simpliﬁcando e desburocratizando procedimentos e
aumentando a velocidade e a qualidade na prestação de serviços. Neste sentido, alguns serviços de
retirada de certidões já estão sendo disponibilizados online, enquanto outros passarão a ser disponibilizados ao longo da gestão, uma vez que estão sendo desenvolvidos sistemas mais modernos e
adequados ao cidadão.
Iniciou-se processo de simpliﬁcação da legislação urbanística, que visa acelerar e melhorar o
atendimento ao público, facilitar o entendimento dos procedimentos ao cidadão e aumentar a dinâmica dos serviços prestados pela Secretaria. Já foram simpliﬁcados os procedimentos de licenciamento de impacto e de bares e restaurantes que utilizam som ao vivo ou mecânico como atividade
secundária, além da redução no prazo de julgamento dos processos de recursos ﬁscais.
Outra ênfase foi dada na otimização dos serviços da ﬁscalização, que garantem uma melhoria
na qualidade do ambiente urbano. Criaram-se novos procedimentos e bancos de dados das áreas
públicas do município, além da ampliação da equipe de monitoramento dessas áreas, impedindo
novas ocupações irregulares. Quanto às ocupações já existentes, estão sendo elaborados planos de
regularização com o intuito de incluí-las, de uma vez por todas, às dinâmicas da cidade formal. Na
região do Dandara, as propostas estão sendo construídas em reuniões e oﬁcinas periódicas que
contam com a participação da comunidade.
Nos serviços de ﬁscalização, também foi dada ênfase à coibição do comércio irregular no
logradouro público, oferecendo alternativas aos trabalhadores que atuavam irregularmente no
Hipercentro. Já foram oferecidas vagas gratuitas em cursos proﬁssionalizantes, além de vagas em
feiras e em boxes em shoppings populares, com o valor do aluguel subsidiado e controlado pelo poder
público. A ﬁscalização também foi intensiﬁcada na região de Venda Nova e os trabalhadores foram
cadastrados para que as oportunidades de formalização sejam oferecidas.
Prezando pela valorização da qualidade do ambiente urbano, foram intensiﬁcadas as ações
de ﬁscalização de emissão de poluentes por veículos automotores; remoção de resíduos e de
ﬁscalização da limpeza de lotes vagos através da gestão informatizada destes lotes e da ampliação
das equipes de monitoramento e ﬁscalização.
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Tabela 3: Regulação e Ambiente Urbano
Descrição

2016

2017

Licenciamento Urbano
Estudos de Impacto de Vizinhança – EIVs analisados

83

50

Percentual de EIVs analisados em até 60 dias

34,0

33

Orientações para o Licenciamento de Empreendimento de Impacto –
OLEIs emitidas

209

244

Percentual de OLEIs emitidas em até 45 dias

29,0

75,0

32

19

63.232

70.425

Alvará na Hora emitidos

208

443

Percentual de projetos indeferidos por pendência técnica

4,0

4,0

Processos de Edificações para fins de alvará de construção analisados

1892

920

Percentual de Processos de Edificação analisados para fins de alvará
de construção em até 90 dias

64,0

77

Processos para fins de modificação de parcelamento analisados

196

101

15

62

1.542

1.273

87,0

89%

28.285

27.825

4.052

4.775

197

378

-

55

704

768

8.195

9.293

-

110

Número de lotes vagos vistoriados

9.921

9.267

Disque Sossego/Poluição Sonora – Reclamações Atendidas

8.704

8.108

Empreendimentos com Parecer de Licenciamento Urbanístico (PLU)
emitido e publicado
Informações Básicas para edificação e parcelamento emitidas

Percentual de processos para fins de modificação de parcelamento
analisados em até 100 dias
Certidões de Baixa de Construção emitidas
Percentual de vistorias para fins de emissão da Certidão de Baixa de
Construção realizadas em até 16 dias
Alvarás de localização e funcionamento imediatos emitidos
Alvarás de localização e funcionamento mediante requerimento
emitidos
Informação Básica para Obra em Logradouro Público emitidas
Fiscalização
Número de áreas públicas com vistoria permanente (12 por ano)
Ações de fiscalização de emissão de poluentes realizadas (OPEROX)
Número de veículos vistoriados na OPEROX
Número de Logradouros com a numeração oficial ordenada

Fonte: SMPU
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Tabela 4: Ações Fiscais – Estatísticas, Belo Horizonte 2016-2017
Descrição

2016

2017

Total de vistorias (em andamento ou finalizadas)

122.085

109.673

Vistorias finalizadas (%)

98,23%

98,15%

Autos de Notificação emitidos

37.436

31.977

Autos de Infração emitidos

12.072

12.575

6.016

3.007

29.083

19.953

Autos de Apreensão emitidos
Mercadorias Apreendidas (itens)
Fonte: SMPU

Tabela 5: Ações de Defesa Civil, Belo Horizonte, 2016-2017
Descrição

2016

Alertas preventivos e de monitoramento elaborados e emitidos
pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Risco (DMAR)

2017

84

116

168

192

Total de atendimentos realizados no ano pela Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil (SUPDEC)

5.712

4.706

Atendimentos realizados pela SUPDEC no período chuvoso

4.751

3.359

Total de dias em alerta no ano

Fonte: COMDEC

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL -

PROJETO ESTRATÉGICO E TRANSFORMADOR
Objetivos: Regularizar assentamentos de interesse social com foco na população de baixa renda
moradora do município, para inseri-la na malha oﬁcial da cidade e garantir ao munícipe desde a
valorização do imóvel até sua regularização documental em vários setores; promover a urbanização
dos assentamentos em áreas de interesse social regularizados cuja infraestrutura básica é insuﬁciente, com objetivo de garantir condições mínimas de habitabilidade e do direito à moradia, e integrando-os à cidade.
Principais realizações:
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·

Aprovação e registro em cartório da planta de parcelamento e emissão de 702 escrituras de

transferência da propriedade para os moradores do Conjunto Jatobá II (Vila Pinho);
·

Registro em cartório da planta de parcelamento e emissão das escrituras de transferência da

propriedade para os moradores da Vila Califórnia;
·

Registro de parcelamento e emissão dos Títulos de Legitimação de Posse para os moradores

da Vila Corumbiara - Área da Demarcação Urbanística;
·

Aprovação da planta de modiﬁcação do parcelamento dos Conjuntos Zilah II e III;

·

Registro e emissão das escrituras de transferência da propriedade para os moradores do

Conjunto Granja IX (Residencial Taquaril);
·

Registro em cartório e emissão das escrituras de transferência da propriedade para os

moradores do Conjunto Diamante Azul;
·

Finalização dos memoriais descritivos das ações de Demarcação Urbanística e envio da

documentação ao Cartório, do Bairro Vista do Sol;
·

Reinício da execução dos contratos de elaboração de Planos Globais Especíﬁcos (PGE) e/ou

Planos de Regularização Urbanísticos (PRU) das áreas Jardim Liberdade, Hosana, Santa Cecília,
Montes Claros, Maria Tereza. Nova York, Jardim Europa e das Vilas Olhos D'Água, Mantiqueira e
Vitória da Conquista;
·

Início elaboração do Plano de Regularização Urbanística (PRU) do Dandara, em parceria com

a SMPU;
·

Finalização do Plano Global Especíﬁco (PGE) das Vilas Vitória da Conquista e Olhos D'Água;

·

Início da execução dos contratos de projetos beneﬁciando 5 vilas (Jardim do Vale, Mangueiras,

Madre Gertrudes, Barão Homem de Melo e Ventosa);
·

Conclusão do projeto executivo de urbanização do orçamento participativo (OP) nas Vilas,

Senhor dos Passos, Santa Rita de Cássia e Aglomerado Jardim Montanhês;
·

Reinício da execução dos contratos de obras paralisadas, beneﬁciando 08 vilas e 01

Aglomerado (PAC - Morro das Pedras);
·

Início das obras do orçamento participativo (OP) de urbanização nas Vilas Marçola, Cabana do

Pai Tomás, Boa Esperança e Conjunto Santa Maria;
·

Conclusão da licitação de obras da Vila Viva Aglomerado São Tomás/Aeroporto;

·

Conclusão das obras de urbanização do orçamento participativo (OP) nas Vilas N. Sra.

Conceição e Conjunto Mariquinhas.
2.2.

GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO GEOLÓGICO EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL -

PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Prevenir, mitigar, reduzir e controlar situações de risco geológico em assentamentos de
interesse social.
Principais realizações:
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·

Realização e divulgação do diagnóstico de risco geológico geotécnico em Vilas e Favelas;

·

Conclusão do diagnóstico de risco geológico dos loteamentos irregulares de interesse social

nas seguintes regionais: Regional Norte, Venda Nova e Nordeste;
·

Execução de obras de erradicação de risco e remoções de famílias que levaram a eliminação

de 128 ediﬁcações em risco alto e muito alto no ano de 2017;
·

Sensibilização dos moradores da área de risco quanto a cultura do risco e da autoproteção;

·

Fornecimento de assistência e orientação técnica para os moradores das Vilas e Favelas de

Belo Horizonte
2.3.

PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Desenvolver alternativas diversiﬁcadas destinadas a combater o déﬁcit e a inadequação
habitacional.
Principais realizações:
·

Criação de grupos de estudo, em parceria com o Conselho de Habitação, com o objetivo de

avaliar e propor novos caminhos para a Política Habitacional do Município, destacando os estudos
para a revisão da Resolução II do CMH que trata das linhas de atuação da PMH;
·

Realização do cadastro das famílias contempladas no passivo do OPH;

·

Início de estudos junto à Caixa no sentido de promover aportes municipais às famílias con-

templadas no passivo do OPH em ﬁnanciamentos da faixa 1,5 do MCMV, viabilizando o acesso das
mesmas aos ﬁnanciamentos;
·

Conclusão dos contratos de acompanhamento social dos empreendimentos do MCMV faixa 1

(Amazonas, Orgulho de Minas, Serra de Minas, Colibris I e II, Pq. do Jatobá e Pinheiros).
2.4.

SIMPLIFICAR, DEMOCRATIZAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E OS

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO URBANO - PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Tornar transparentes as diretrizes de desenvolvimento urbano e de ordenamento territorial e acessíveis a todo cidadão. Qualiﬁcar a prestação de serviços ao munícipe e a manutenção da
cidade.
Principais realizações:
·

Emissão online de certidões de endereço, Certidão de Denominação de Logradouros,

Certidão Negativa de Aprovação de Lote e Certidão de Jurisdição;
·

Simpliﬁcação dos procedimentos de licenciamento de impacto por meio da publicação da

Deliberação Normativa DN/COMPUR 01/2017;
·

Atualização das informações de endereço de 110 logradouros no banco de dados da
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Prefeitura;
·

Simpliﬁcação dos procedimentos de licenciamento urbanístico:
o

Simpliﬁcação dos procedimentos para restaurantes e bares que possuem som mecânico ou

ao vivo como atividade secundária, conferindo maior celeridade a esses processos;
·

Simpliﬁcação dos procedimentos de licenciamento de impacto:
o

Publicação da Deliberação Normativa DN/COMPUR 01/2017, em 11/11/2017, simpliﬁcando o

licenciamento de empreendimentos de baixa repercussão negativa (aproximadamente 50% dos
processos protocolados em 2017 se enquadraram nesta situação);
o

Otimização dos procedimentos e processos permitindo também diminuição do tempo para

expedição do Alvará de Localização e Funcionamento - ALF de empreendimentos de impacto;
o

Revisão dos procedimentos de emissão de Relatórios de Empreendimentos de Impacto de

Vizinhança - REIVs, diminuindo o tempo para licenciamento de diversos empreendimentos de impacto, fechando o ano com a expedição das Orientações para o Licenciamento de Empreendimentos de
Impacto - OLEIs em dia.
2.5.

REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS DE INTERESSE SOCIAL

- PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Promover a regularização de assentamentos informais ocupados predominantemente por
famílias de baixa renda.
Principais realizações:
·

Plano de Regulação Urbanística Dandara, em parceria com a URBEL:
o

Elaboração preliminar das propostas que irão integrar o Plano de Regularização Urbanística.

Até o presente momento, o processo contou com diversas reuniões e oﬁcinas realizadas junto a
comunidade.
·

Plano de Ação e Monitoramento das Ocupações Urbanas:
o

Criação do Programa e do Grupo Executivo de Controle e Monitoramento em Áreas Públicas;

o

Monitoramento de ocorrências referentes à dinâmica das invasões/ocupações;

o

Rápida resposta às tentativas de ocupação, através da aplicação do instituto do Desforço

Imediato;
o

Diagnóstico concluído com a situação atual de 700 áreas públicas passíveis de invasão e

georreferenciamento de todas essas áreas a partir dos bancos de dados disponíveis - SUDECAP,
URBEL, Guarda Municipal e Patrimônio;
o

100% das 55 áreas públicas municipais monitoradas periodicamente (mínimo de 12 vistorias

ao ano), permanecendo desocupadas.
2.6.

MELHORIA DO AMBIENTE URBANO - PROJETO ESTRATÉGICO

Objetivo: Proporcionar que logradouros públicos sejam espaços mais propensos à sociabilidade e
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que os terrenos estejam mantidos em condições de salubridade e segurança.
Principais realizações:
·

Plano de Limpeza de Lotes Vagos
o

Instituição de blitz de coibição de bota-fora nos dias e horários de maior incidência desta

irregularidade, inclusive aos ﬁnais de semana;
o

Realização de vistorias, com ﬁscalização de mais de 6 mil lotes vagos;

o

Mapeamento dos lotes e terrenos, por endereço e levantamento dos dados cadastrais dos

proprietários, baseado no Relatório de Lotes Vagos fornecido pela Secretaria Municipal de
Arrecadação;
o

Criação de um banco de dados atualizado, com informações das ações ﬁscais realizadas, por

lote, incluindo informações relativas à quantidade de autuações lavradas;
o

Mapeamento das áreas com maior foco de bota fora irregular.

·

Plano de Remoção de Resíduos

o

Realização de 4.192 vistorias para limpeza de áreas de deposições clandestinas em conjunto

com SLU, SUDECAP e gerências regionais. Em 38% dos locais vistoriados foi necessária a aplicação
de penalidade, para que o resíduo fosse removido da via pública;
o

Blitz de Bota-Fora, projeto integrado com a Guarda Municipal de Trânsito com o objetivo de

ﬁscalizar a destinação dos resíduos transportados por caminhões e carroças nas grandes vias da
cidade.
·

Plano de Ação Integrada do Hipercentro
o

Intensiﬁcação da ação ﬁscal direcionada ao comércio irregular no logradouro público

associada à reinserção produtiva dos camelôs que atuavam na área hipercentral – 1.002 camelôs
cadastrados
o

Reinserção produtiva dos camelôs através da disponibilização de vagas em cursos proﬁssio-

nalizantes e de aperfeiçoamento, vagas em feiras livres de abastecimento e no Shopping Popular
Público Caetés;
o

Operação Urbana Simpliﬁcada – Plano de Inclusão Produtiva do Hipercentro (OUS-PIPH), que

disponibilizou vagas em shoppings populares privados para os camelôs cadastrados no Hipercentro,
com aluguel subsidiado pela Prefeitura – 1.184 vagas em box.
·

Ampliação do Programa de Inclusão Produtiva do Hipercentro para a região de Venda Nova
o

Ampliação da ﬁscalização sobre atividades de comércio irregulares no logradouro público em

Venda Nova, em especial na Rua Padre Pedro Pinto, local de maior concentração de camelôs na
região;
o

Realização de cadastro dos camelôs que terão oportunidade de ingressar nos shoppings

populares credenciados na OUS-PIPH no início de 2018.
·

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Atividades em Logradouro Público, que tem como

objetivo mapear e identiﬁcar o universo de licenças emitidas (válidas e vencidas) por atividades e
regionais (bancas e veículo automotor e de tração humana), além de criar critérios urbanísticos de
localização para o licenciamento das atividades econômicas em logradouro público previstas no
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Código de Posturas.
3.

OUTRAS AÇÕES:

3.1.

GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

·

Projeto "Licenciamentos automatizados": emissão de Informação Básica para Obra em

Logradouro Público disponibilizada no SIATU Urbano.
·

Controle Urbano: 2.514 vistorias realizadas; simpliﬁcação e melhoria de performance de

processos de aprovação de projetos urbanísticos em 100 dias: 80% de aprovação dos projetos;
·

Mapeamento e caracterização de 100% das ocupações por pessoa em situação de rua, na

regional Centro-Sul;
·

Identiﬁcação dos pontos de ocupação do logradouro público por pessoa em situação de rua e

planejamento da forma de atuação, garantindo que os bens de uso comum sejam áreas de livre
trânsito e circulação de pedestres, respeitados os direitos, deveres e garantias constitucionais;
o

Formação do Grupo de Trabalho integrado e publicação de Instrução Normativa conjunta com

a participação da Fiscalização, Limpeza Urbana, Assistência Social, Saúde, Coordenação Regional e
Segurança Pública;
·

No período de 29/09/2017 à 31/12/2017 foram 65 dias de ações, em 107 pontos diferentes.

Foram 15 apreensões realizadas pela Subsecretaria de Fiscalização e 21.000 quilos de materiais
identiﬁcados como inservíveis recolhidos pela Superintendência de Limpeza Urbana. Neste período
150 pessoas foram abordadas e orientadas. Diversas pessoas foram encaminhadas para outros
órgãos da PBH para realizarem tratamento de dependência química, retirada de documentos,
plantão do imigrante, conselho tutelar e 10 gestantes foram encaminhadas para acompanhamento
da Assistência Social e Saúde.
·

Intensiﬁcação do Programa OPEROX
o

Intensiﬁcação das ações de ﬁscalização de emissão de poluentes por veículos automotores,

com a realização de blitz, plantões em pontos ﬁxos e pontos de ônibus ou estações. Foram realizadas
8.298 diligências em 2017.
·

Fiscalização: 89.481 vistorias realizadas de ﬁscalização urbana;

·

Reestruturação das Juntas Integradas de Julgamentos e Recursos Fiscais
o

Redução em 44% o tempo médio para julgamento dos processos de recursos, passando de 96

para 54 dias em média.
o

Número de Defesas e Recursos julgados em 2017: 15.124

3.2.

HABITAÇÃO:

·

Intervenções Especiais em Conjuntos Habitacionais: 395 Unidades Habitacionais beneﬁcia-

das;
·

Programa Bolsa Moradia: 333 famílias beneﬁciadas; Risco: 197 famílias beneﬁciadas; Vila

Viva/OP: 502 famílias beneﬁciadas; Corta Caminho: 48 famílias beneﬁciadas;
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·

Programa Vila Viva: 298 cadastros atualizados; 3.574 atendimentos realizados em ações

sociais em assentamentos precários; 5.288 domicílios regularizados; 130 situações de risco muito
alto e alto eliminadas; 328 unidades habitacionais construídas / reassentamento;
·

Programa Minha Casa Minha Vida: 1.868 unidades habitacionais licenciadas da faixa 1 e 1,5 do

Programa; 1.654 famílias beneﬁciadas pelo acompanhamento social;
·

Regularização de moradias implantadas pela PBH no período 1993-2012: 565 famílias beneﬁ-

ciadas.
3.3.

MANUTENÇÃO DA CIDADE:

·

Serviços de manutenção de praças, jardins e arborização nas 9 regionais da cidade;

·

Manutenção preventiva e corretiva de pavimentos: 3.174,72 km de vias.

3.4.

DEFESA CIVIL:

·

Ações de Prevenção a Desastres: 212 ediﬁcações em áreas de risco monitoradas; Centro de

Monitoramento e alerta de riscos: 114 alertas emitidos a 100% dos núcleos monitorados;
·

Capacitação dos integrantes do sistema municipal de defesa civil: 1.234 pessoas capacitadas.
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ATENDIMENTO
AO CIDADÃO
E MELHORIA DA
GESTÃO PÚBLICA
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São prioridades da área de resultado “Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão Pública”:
melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação, elevando a qualidade do atendimento ao
cidadão e aperfeiçoando o relacionamento com a população; fomento à intersetorialidade dos órgãos
públicos, para propiciar intercâmbio de atendimento e informações ao cidadão; garantia da transparência, da produção e da disseminação de informações, indicadores, pesquisas e metodologias que
amparem o processo participativo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das
políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte; desburocratização dos serviços; descentralização
do atendimento ao cidadão e da tomada de decisões, como forma de reduzir a burocracia e agilizar o
atendimento; aprimoramento do processo do Orçamento Participativo, visando à deﬁnição das
prioridades de investimento e ao aperfeiçoamento da participação da sociedade civil na gestão da
cidade; valorização e aprimoramento do desempenho proﬁssional dos servidores e empregados
públicos municipais por meio da melhoria nas condições de trabalho, da capacitação e da qualiﬁcação.
Também orientam as ações da política pública municipal de atendimento ao cidadão e melhoria da gestão pública as metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
que possuem interface com os Programas e Projetos dessa área de resultado, em especial as metas
do ODS 16, relativas à eﬁcácia e transparência das instituições estatais, a participação social e o
acesso à informação, bem como as metas estabelecidas no ODS 17, que busca o alinhamento de
todas as áreas de suporte à gestão pública visando à promoção do desenvolvimento sustentável.
Quadro 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) associados às ações dos projetos
desenvolvidos na Área de Resultado Atendimento ao Cidadão e melhoria da Gestão Pública
Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eﬁcazes
Especialmente as metas 16.6 “Desenvolver instituições eﬁcazes, responsáveis e
transparentes em todos os níveis”, 16.7 “Garantir a tomada de decisão responsiva,
inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis” e 16.10 “Assegurar o
acesso público à informação”.
Objetivo 17. Parcerias e Meios de Implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.

1.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO E MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA EM NÚMEROS
A Prefeitura de Belo Horizonte tem como marca de sua gestão a transparência e a busca pela

prestação de serviços de qualidade ao cidadão. Um bom indicativo dessa postura da gestão municipal
é a nota máxima alcançada por Belo Horizonte no Ranking Escala Brasil Transparente, organizado
pela Controladoria Geral da União (CGU). Somente no ano de 2017, foram 41.115 manifestações
atendidas pela Ouvidoria do Município relativas à Lei de Acesso à Informação. No âmbito da participação social, o Município possui um total de 454 instâncias de participação social ativas, entre conse-
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lhos, comissões, comitês, fóruns e grupos diversos que promovem a participação da população na
gestão da cidade.
O atendimento ao cidadão alcança números expressivos. Em 2017 foram 759 serviços disponibilizados na Central de Relacionamento Presencial BH Resolve, que resultaram em 1.036.945
atendimentos presenciais, com 99% dos usuários satisfeitos com o atendimento recebido. Também
foram recebidas 1.046.093 milhões de demandas via ligações para a Central de Relacionamento
Telefônico. Além do atendimento presencial e por telefone, a PBH investe na modernização dos
canais de comunicação com o cidadão, com disponibilidade de serviços pela internet e no aplicativo
Mobile, criado pela PBH. Em 2017 foram captadas 47.563 demandas de serviços pela internet e os 28
serviços disponíveis na plataforma mobile captaram outras 6.486 demandas. Como forma de facilitar
o acesso do cidadão aos serviços prestados pela Prefeitura, o Portal de Informações e Serviços
disponibiliza informações detalhadas sobre 1.071 serviços.
Para continuar ofertando serviços de qualidade à população, a PBH investe na modernização
da sua infraestrutura de rede. Atualmente são 1.084 locais conectados à Rede Municipal de
Informática (RMI), sendo que 52% deles são atendidos por conexão via ﬁbra óptica. A meta estabelecida no PPAG 2018-2020 é atingir 100% dos endereços de unidades administrativas da PBH conectados
à rede óptica até o ano de 2020.
A boa qualidade da RMI também permite ao município promover diversos projetos de inclusão
digital. O serviço BH Digital, que disponibiliza acesso gratuito à internet, atingiu 275.948 usuários
cadastrados em 2017 e o município encerrou o referido ano com 85 locais da cidade, entre Vilas e
Favelas, Praças e Parques com disponibilidade de acesso à internet gratuita. Somente este ano, o
serviço de acesso gratuito à internet via hotspot foi expandido para mais 19 locais de vilas e favelas.
Tabela 1: Instâncias de Participação Social Ativas¹
Instâncias de Participação

Quantitativos

Comissões

23

Comissões Locais de Saúde

147

Comitês

10

Conselhos de Políticas Públicas

24

Conselhos

7

Conselhos Tutelares

9

Fóruns

5

Grupos

5

Colegiados Escolares

190

Conselhos Distritais de Saúde

9

Mesas

2

Conselhos Gestores Participativos de Equipamentos Esportivos
Instâncias de Participação
Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Hospital
Metropolitano Doutor Célio de Castro
Conselho Curador da Fundação Municipal de Cultura
Conselho Curador da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
Total Geral

20
Quantitativos
1
1
1
454

¹Instâncias cadastradas no Sistema de Gestão de Colegiados (SGC)
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Tabela 2: Atendimento ao Cidadão
Descrição

2017

2016

Serviços disponibilizados no BH RESOLVE - Central de
Relacionamento Presencial
Atendimentos realizados no BH RESOLVE - Central de
Relacionamento Presencial
Percentual de satisfação dos atendimentos realizados pelo BH
RESOLVE - Central de Relacionamento Presencial
Ligações recebidas pelo BH RESOLVE - Central de Relacionamento
Telefônico
Média de ligações recebidas por dia pelo BH RESOLVE - Central de
Relacionamento Telefônico
Percentual de satisfação dos atendimentos realizados pelo BH
RESOLVE - Central de Relacionamento Telefônico
Serviços disponibilizados no Portal de Informações e Serviços
Acessos realizados ao Portal de Informações e Serviços
Serviços disponibilizados para demanda via Internet (SAC WEB e
TAG BHTrans)
Demandas de serviços captadas por Internet
Serviços disponibilizados pelo BH RESOLVE Mobile
Demandas de serviços captadas pelo aplicativo BH RESOLVE
Mobile

756

759

841.664

1.036.945

98,32%

98,95%

1.473.405

1.046.093

4026

2.866

88,78%

89,60%

1.050

1.071

1.687.512

1.825.950

168

191

39.052

47.563

28

28

4.403

6.486

Fonte: SMGO

Tabela 3: Manifestações recebidas pela Ouvidoria Geral do Município (OUVIM)

Descrição

2016

2017

38.264

41.115

Percentual de Manifestações encerradas em dezembro

98,3%

95,4%

Manifestações respondidas em até 15 dias

71,7%

52,3%

Manifestações Respondidas em até 30 dias

17,4%

24,7%

Manifestações Respondidas em mais de 30 dias

10,9%

17,8%

Reclamações

78,4%

81,3%

Solicitações

11,3%

10,9%

Elogios

2%

1,63%

Sugestões

1%

0,64%

Manifestações de cidadãos recebidas
Prazo de atendimento das manifestações

Categoria das Manifestações Recebidas

Pedidos de Informações baseados na Lei de Acesso à
Informação
Denúncias
Fonte: CTGM
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Tabela 4: Manifestações Baseadas na Lei de Acesso à Informação²
2016

2017

732

778

Encerradas até dezembro

97,4%

97,8%

Vinculadas à Área de Recursos Humanos

41,4%

22,62%

Vinculadas a Contratos

8,2%

4,76%

Vinculadas às Obras

4,9%

5,92%

Vinculadas ao Transporte e Trânsito

3,3%

10,03%

Vinculadas à Documentação

7,5%

14,03%

2016

2017

Descrição
Total

Fonte: CTGM

Tabela 5: Inclusão Digital
Local
Locais com Disponibilidade de Internet em Banda Larga
- Total

66

85

Vilas e Favelas

30

49

Praças e Parques

18

18

Outros Locais³

18

18

301

302

197.066

275.948

Total de Telecentros ativos em dezembro
Usuários cadastrados no BH Digital
Fonte: PRODABEL

Tabela 6: Rede Municipal de Informações - RMI
Descrição

2016

Total de locais Conectados à RMI

2017

1.082

1084

Total de links de fibra óptica

312

530

Total de links de rádio

226

129

Total de links alugados de operadoras

663

457

Total da capacidade de tráfego Internet (Mbps)

820

1.020

Total de Km de cabos ópticos na RMI

671

690,35

31%

52%

Endereços de unidades administrativas da PBH conectados
a rede óptica (em%)
Fonte: PRODABEL

²A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.257/2011, regulamentou o direito constitucional de acesso às informações públicas, e é uma forma
de participação popular e controle social das ações do Poder Público. No âmbito municipal, a LAI foi regulamentada pelo Decreto nº 14.906/2012.
Caso o interessado não encontre no Portal da PBH a informação que busca (transparência ativa), ele poderá solicitá-la, independentemente de
qualquer justiﬁcativa ou motivo, através do canal da Ouvidoria, que irá responder num prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias,
caso seja necessário, mediante justiﬁcativa expressa (transparência passiva). Só não são acessíveis as informações pessoais relacionadas à
honra, privacidade e imagem, além daquelas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.
³Outros locais públicos como Zoológico/Aquário, BHTrans, BHResolve, Rodoviária, Expominas etc.
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Tabela 7: Finanças
Descrição

2016

Média de NFS-e geradas diariamente
NFS-e válidas geradas

2017

94.276

103.772

34.505.082

37.876.606

2016

2017

Fonte: SMFA

Tabela 8: Licitações
Descrição
4

Certames licitatórios realizados

105

74

Valor total dos certames licitatórios realizados (Valores
5
em R$ milhões)

321

6

169

Percentual de sucesso das licitações realizadas

87,63%

89,75%

Percentual de licitações realizadas no prazo

65,82%

77,95%

Percentual de economia gerada em relação ao mercado

32,08%

22,38%

Fonte: SMFA

Tabela 9: Quadro de servidores da PBH
PBH
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BELOTUR
BHTRANS
FMC
HOB
PRODABEL
SLU
SUDECAP
URBEL
FPMZB
Total geral

Nº de Pessoas
41.184
119
1.120
355
2.817
588
1.313
600
298
225
48.619

Remuneração (em
R$)
164.817.474,63
515.740,27
5.863.730,40
1.159.428,65
11.915.721,33
3.800.895,50
3.955.476,35
3.541.049,76
2.224.562,67
901.317,84
198.695.397,40

Custo Total (em
R$)
237.726.751,90
850.104,03
10.695.563,26
1.623.642,04
25.446.703,52
6.364.233,83
7.066.675,70
5.557.813,13
3.334.780,04
1.290.374,77
299.956.642,20

Fonte: SMPOG/Sistemas ARTERH, DATASUL e RIOSOFT, dez. 2017

4

Para deﬁnição do número de certames licitatórios realizados, foram considerados os processos abertos durante o ano
Para deﬁnição do valor total dos certames realizados, foram considerados os valores dos certames concluídos naquele ano, independente da
data em que foram abertos.
6
O valor de R$ 321 milhões ( 320.529.068,05-Valor real) corresponde a: R$ 1 54 milhões (153.848.933,60-valor real) em compras e contratação de
serviços (despesas) e R$ 140 milhões relativos à licitação para prestação de serviços de processamento dos créditos oriundos da remuneração
dos servidores - vencida pelo Bradesco (receita). Não foi computado, dada a sua característica, o valor da licitação cujo objeto é a Construção,
Montagem, Operação e Manutenção do Centro de Convenções de Belo Horizonte por meio de permuta de terreno e concessão de direito real de
uso precedido de obra pública. O valor da remuneração proposto pelo licitante vencedor é de R$ 2.300.000,00/ano sendo que a empresa tem 3
anos para a construção e na sequência começa a pagar ao Município, anualmente, o valor supracitado, pelo período de 37 anos.

5
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Valores referentes aos valores brutos da folha de pagamento de aposentados e pensionistas do ano
de 2017 incluindo o 13° salário:
Tabela 10: Valor e quantitativo da folha de aposentados e pensionistas

Descrição

Fundo Financeiro
(FUFIN)
Quantidad
Folha
e

Fundo Previdenciário
(BHPREV)
Quantidade

Total
(em R$)
Quantidad
Folha
e

Folha

Aposentados

14.186

815.225.372,31

8

97.580,77

14.194

815.322.953,08

Pensionistas

3.012

111.670.861,63

14

335.964,82

3.026

112.006.826,45

17.198 926.896.233,94

22

433.545,59

17.196

927.329.779,53

TOTAL
Fonte: SMPOG

Empreendimentos Aprovados nas rodadas do Orçamento Participativo (OP) Regional e OP Digital por
Regional
Tabela 11: Situação dos Empreendimentos do OP, 2017
Situação

OP Digital

OP Regional

Total

%

Concluído

12

1.234

1.246

75,4

Em andamento

25

381

406

24,6

Total

37

1.615

1.652

100,0

Fonte: SMGO

Tabela 12: Situação dos Empreendimentos do OP por Regional, 2017
Regional
Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
Total
%

Concluídos
143
129
149
137
137
149
140
115
147
1246
75,4

Fonte: SMGO

100

Em
andamento
56
33
43
50
43
46
48
47
40
406
24,6

Total
199
162
192
187
180
195
188
162
187
1652
100,0

% de
conclusão
71,9
79,6
77,6
73,3
76,1
76,4
74,5
71,0
78,6
75,4
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Tabela 13: Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA)
Descrição

2017

Escolas participantes do OPCA

27

Estudantes votantes que participaram do OPCA
Ações a serem implementadas selecionadas pelos
estudantes
Recursos disponibilizados para implementação das ações
(R$ mil)

16.021
70
540

Fonte: SMGO

2.

PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROJETOS TRANSFORMADORES:

2.1.

SMFA

2.1.1. MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROJETO
ESTRATÉGICO
Objetivo: Modernizar os processos de arrecadação tributária, incrementando a arrecadação com
economia de recursos.
Escopo: Criação da central de conciliação tributária. Modernização dos procedimentos de auditoria/ﬁscalização tributária. Modernização da gestão dos créditos devidos. Revisão da legislação.
Implantação de programa de educação ﬁscal.
Principais realizações:
·

Módulo Portal DECORT implantado em ambiente de produção;

·

Escopo de funcionamento e infraestrutura da Central de Conciliação Tributária deﬁnidos e

validados;
·

Módulo de Gestão de Demandas de Fiscalização do IPTU (BLAC) implantado;

·

Deﬁnição do escopo do sistema de NFS-e Evolução;

·

EVT NFS-e Evolução concluído e alinhado ao modelo da RFB;

·

Projeto de Centralização da Cobrança: Identiﬁcação dos procedimentos de cobrança de taxas

na PBH concluída;
·

SIAFIS: Estudos de Viabilidade Técnica - EVTs - dos Módulos Instituição Financeira, Simples

Nacional e Auditoria Fiscal concluídos;
·

Revisão da Legislação Tributária Municipal: Lei de implantação da Conta Única publicada em

29/12/2017 (Lei Municipal nº 11.095/2017).
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Indicadores Finalísticos SMFA/SUREM – 2017
Tabela 14: Indicadores Finalísticos e de Qualidade do Serviço
2017
(ref. dez.)

Indicadores
Percentual de serviços da SUREM disponíveis nos canais
de atendimento eletrônico
Tempo médio de resposta às demandas

27%
83

Taxa de crescimento real da arrecadação tributária (ano
base 2016)

2,76%

Adimplência Taxas Mobiliárias

67,0%

Adimplência do IPTU e Taxas Imobiliárias

84,3%

Percentual de regularização voluntária de ISSQN

9,08%

Percentual de recuperação dos créditos inscritos em Dívida
Ativa

4,91%

7

Fonte: SMFA

2.1.2. REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE COMPRAS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO – PROJETO
ESTRATÉGICO
Objetivo: tornar a Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA) o órgão central de licitações do Município
para aquisição de materiais de consumo de uso comum e especíﬁco, materiais permanentes,
contratação de serviços e gerenciamento dos estoques. Promover o controle dos custos de todos os
contratos de locação de imóveis, obter receita com a venda de áreas remanescentes e consolidar a
propriedade e a posse dos imóveis.
Principais realizações:
·

Foram centralizados 49 contratos de um total de 91 contratos de locação de imóveis da

Administração Direta.
·

Regularização de 14 áreas públicas;

·

Alienação de 7 áreas públicas, totalizando R$ 723.828,00.

2.2.

SMPOG

2.2.1. APRIMORAMENTO DO RELACIONAMENTO ENTRE CIDADÃO E PREFEITURA - PROJETO
ESTRATÉGICO
Objetivo: Desburocratizar, otimizar e ampliar os serviços de atendimento, proporcionando maior
facilidade, conforto e agilidade para o cidadão
7

Valor referente ao mês de outubro de 2017
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Principais realizações:
·

Disponibilizados no totem da Central de Atendimento BH Resolve e nas Unidades de

Atendimento Integrado - UAI de Belo Horizonte os serviços para emissão de segunda via de IPTU, seis
modalidades de certidões relacionadas ao serviço de certidão negativa de débitos e seis opções de
guias relacionadas ao serviço de dívida ativa;
·

Implantados 15 novos serviços nos canais eletrônicos, dentre eles:
o

Coleta Seletiva - Ocorrência

o

Córregos e Nascente - Limpeza

o

Deposições Clandestinas ou Irregulares - Remoção

o

Contenção de Encostas - Implantação

o

Boca de Lobo - Implantação

o

Extensão de Rede de Iluminação

o

Árvore - Vistoria Técnica de Plantio para Fins de Baixa e Habite-se

·

Implantado balcão de atendimento do BH Resolve na regional Pampulha;

·

Índice de satisfação do cidadão entre ótimo e bom no atendimento presencial da unidade BH

Resolve no ano de 2017 foi de 98,95%. O serviço de atendimento foi avaliado por 72% dos cidadãos
atendidos presencialmente na unidade.
2.2.2. MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS DA PBH - PROJETO
ESTRATÉGICO
Objetivo: Simpliﬁcar os processos internos e integrar as informações, proporcionando redução dos
custos e dos prazos de execução, aumento do grau de conﬁabilidade e melhoria da gestão e dos
serviços prestados ao cidadão.
Principais realizações:
·

Licitação realizada em novembro para contratação de um Sistema Integrado de Gestão para

as áreas administrativa, orçamentário-ﬁnanceira, previdenciária e RH.
2.2.3. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SEGURADO PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Integrar e automatizar os processos de gestão previdenciária e de recursos humanos,
buscando agilidade, transparência e assertividade na gestão da vida funcional do servidor, bem como
redução dos prazos de concessão de sua aposentadoria e pensão.
Principais realizações:
·

Redução dos prazos para concessão da pensão por morte de 80 para 3 dias (no caso de cônju-

ge e ﬁlhos menores) e 30 dias (nos casos de companheiros, ﬁlhos inválidos, pais e irmãos);
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·

Publicação de Decreto Nº 16.658, de recadastramento e prova de vida anual.

·

Com o objetivo de avaliar as necessidades futuras de recursos humanos, no tocante ao

quantitativo, composição e perﬁl, e de deﬁnição das estratégias e ações que se fazem necessárias
para viabilizar o alcance de tais necessidades foram realizados os Planejamentos da Força de
Trabalho da Belotur e SMED.
·

66 Analistas de Políticas Públicas capacitados nos cursos de Gestão Pública Contemporânea

e Gestão de Projetos.
2.3. CTGM
2.3.1. MODERNIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUDITORIA E
FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL – PROJETO ESTRATÉGICO
Objetivo: Fortalecer o controle social, a transparência e a atividade de auditoria por meio da sistematização, cruzamento e publicização de dados.
Principais Realizações:
Com o objetivo de fomentar o controle social, por meio da promoção de ações educativas que auxiliem
na formação ética e moral de alunos da rede municipal de
ensino foi implantado o Projeto Aluno Auditor em 09 escolas da rede municipal de ensino, sendo uma
escola por regional, totalizando a formação de 360 alunos auditores.
3.

OUTRAS AÇÕES

·

Centros de Inclusão Digital: 302 CID's ativos;

·

Participação e Controle Social: Monitoramento de 24 Conselhos Municipais;

·

Programa Gestão dos Recursos Humanos/PBH: 3.282 servidores capacitados no Programa

interno de Qualiﬁcação Proﬁssional e 385 servidores capacitados em aperfeiçoamento proﬁssional
externo.
·

As contas públicas da PBH apresentaram equilíbrio ﬁscal em 2017. De janeiro até agosto, a

receita total arrecadada foi de R$ 6,6 bilhões, enquanto a despesa total empenhada no período foi de
R$ 6,3 bilhões;
·

As áreas da Saúde e Educação receberam o maior volume de recursos, com quase 50% do

valor total empenhado até o segundo quadrimestre de 2017;
·

Implantada em 1º de setembro a Reforma Administrativa com o objetivo de modernizar a

estrutura do Poder Executivo do Município, para torná-lo mais eﬁciente, transparente e próximo do
cidadão. Foram extintos 400 cargos comissionados, reduzidos 13 órgãos, gerando uma economia
estimada de R$ 30 milhões em quatro anos. Detalhamento:
o

Redução de 476 unidades administrativas formais;

o

Redução das mais de 100 nomenclaturas para 9 faixas salariais;
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o

123 médicos;

o

118 Técnicos de Serviços de Saúde;

o

01 Técnico Superior de Saúde.

·

Seleção Pública para Agente de Combate a Endemias I, Edital 04/2014, homologado em

12/4/2017;
·

Concurso para área da Educação, Edital 05/2015, homologado em 25/01/2017.

·

Concurso público para procurador municipal, Edital 03/2016, disponibilizando 5 vagas, teve as

provas objetivas e discursivas realizadas respectivamente em Junho e Setembro/17
·

Pagamento em dia do salário dos 58 mil servidores, aposentados e pensionistas, além da

concessão de reajuste de 2,53% no vencimento, retroativo a agosto, e a antecipação da segunda
parcela do 13º salário.
As medidas previstas no Projeto de Lei 378 também trarão benefícios a diversas categorias e representarão avanços históricos. São eles:
·

Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias:
o

Gratiﬁcação de adicional de tempo de serviço correspondente a 10% do salário-base a cada 5

anos;
o

Padronização dos salários-base dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a

Endemias I;
o

Reajuste do salário-base dos Agentes de Combate a Endemias II para R$ 1.298,49;

o

Padronização do Prêmio Pró-Família dos Agentes Comunitários de Saúde em R$183;

o

Ganho remuneratório de 4,98% para os ACS.

·

Guarda Municipal:

o

Ganho remuneratório de 9,66% (acordo com sindicato);

o

Aumento do adicional de periculosidade de 30% para 40% do vencimento básico;

o

Fixação da Gratiﬁcação por Disponibilidade Integral (GDI) em 15% do vencimento base;

o

Aumento em 100% do vale-lanche.

·

Assistência Social

·

Redução da jornada para 30h semanais para os analistas de políticas públicas com formação

em Serviço Social e Psicologia que atuam na oferta dos serviços socioassistenciais e equipamentos
públicos do SUAS.
·

Analista de Políticas/Geógrafos

·

Transformação do cargo dos atuais Analistas de Políticas Públicas/Geógrafos da

Administração Direta na carreira de Engenheiro/Arquiteto.
·

Reconhecimento dos cursos de ensino a distância e de tecnólogos para progressão na carrei-

ra de servidores municipais.
·

Liberação de benefícios não pagos em anos anteriores e convocação mais de 2 mil aprovados

em concursos das áreas da Saúde e da Educação. Para isso, foram destinados R$ 238 milhões.
·

Liberação de passivos, represados em anos anteriores, sendo:
o

Mais de 6.000 progressões por escolaridade publicadas;
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o

Mais de 3 mil publicações de progressões por mérito;

o

Pagamento de mais de 21 milhões de férias prêmio, valor superior em 8 milhões ao do pago

ano passado.
·

Aproximadamente 90 reuniões com representantes de sindicatos e entidades representativas

de servidores.
·

Instituído o Grupo de Trabalho de Finanças, com representantes das entidades sindicais

atuando juntamente com representantes do governo para análise da atual situação ﬁnanceira da
PBH.
·

Contratação de 1.100 alunos de nível médio e superior pelo Programa de Desenvolvimento de

Estágio para Estudantes, com acesso prioritário é garantido a estudantes pertencentes a programas
sociais.
·

O Fundo previdenciário BHPrev dos servidores municipais atingiu a marca histórica de R$

500 milhões. Os recursos do fundo possuem, em média, uma rentabilidade real de 5,72% e estão
12,16% acima dos compromissos futuros do fundo.
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GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA
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1.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
Ao apresentar a receita da Prefeitura de Belo Horizonte realizada no exercício de 2017, que

totalizou R$ 9.717.117.393, observa-se uma redução de 5,18% quando comparada ao valor arrecado
em 2016, que somou R$ 10.247.908.254.
Tabela 1: Receitas realizadas – 2016-2017
DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IPTU
IRRF
ITBI
ISSQN
TAXAS
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DEMAIS TAXAS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
FPM
SUS
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
ICMS
IPVA
IPI
DEMAIS TRANSF. DOS ESTADOS
TRANSFERÊNCIAS
MULTIGOVERNAMENTAIS
FUNDEB
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS INTRAORÇAM. CORRENTES /
CAPITAL
( - ) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO
FUNDEB
TOTAL DAS RECEITAS

2016

2017

AH [1]
2016-2017

AV [2] 2017

9.378.442.297
3.161.332.736
2.892.638.814
1.009.150.273
342.266.129
356.438.491
1.184.783.921
268.693.922
207.644.243
61.049.679
359.120.715
404.190.600
8.728
82.307.093
4.686.925.985

9.201.691.064
3.354.503.146
3.044.685.150
1.144.627.875
320.630.642
330.271.763
1.249.154.870
309.817.996
238.030.326
71.787.671
340.028.419
279.268.738
12.093
76.878.195
4.723.487.583

-1,88%
6,11%
5,26%
13,42%
-6,32%
-7,34%
5,43%
15,31%
14,63%
17,59%
-5,32%
-30,91%
38,55%
-6,60%
0,78%

94,70%
34,52%
31,33%
11,78%
3,30%
3,40%
12,86%
3,19%
2,45%
0,74%
3,50%
2,87%
0,00%
0,79%
48,61%

4.657.450.604

4.702.639.413

0,97%

48,40%

2.234.103.278
466.210.364
1.610.447.124
157.445.789
1.803.671.661
926.545.746
565.753.666
11.522.301
299.849.948

2.214.296.113
449.475.797
1.593.632.242
171.188.074
1.851.905.518
1.007.791.878
591.857.426
12.711.462
239.544.753

-0,89%
-3,59%
-1,04%
8,73%
2,67%
8,77%
4,61%
10,32%
-20,11%

22,79%
4,63%
16,40%
1,76%
19,06%
10,37%
6,09%
0,13%
2,47%

619.675.665

636.437.781

2,70%

6,55%

619.675.665
29.475.381
684.556.439
123.949.833

636.437.781
20.848.170
427.512.890
148.197.404

2,70%
-29,27%
-37,55%
19,56%

6,55%
0,21%
4,40%
1,53%

560.606.606

279.315.487

-50,18%

2,87%

590.660.537
154.628.561
107.689.481
39.648.376
288.694.119

260.555.268
124.744.741
88.144.362
27.934.522
19.731.643

-55,89%
-19,33%
-18,15%
-29,54%
-93,17%

2,68%
1,28%
0,91%
0,29%
0,20%

673.714.278

668.373.442

-0,79%

6,88%

-394.908.857

-413.502.381

4,71%

-4,26%

10.247.908.254

9.717.117.393

-5,18%

100,00%

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF
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Uma análise pormenorizada na composição das Receitas Correntes, que representaram
mais de 94% do total realizado e sofreram variação de -1,88%, identiﬁca-se que as Receitas
Tributárias não sofreram redução, pelo contrário, apresentaram ampliação de 6,11%. O destaque
ﬁcou por conta da arrecadação de IPTU que foi resultado de uma ação estruturada de atualização dos
cadastros de imóveis e de combate à inadimplência.
O ISSQN ampliou-se em 5,43%, o ITBI reduziu em 7,34%, enquanto as Taxas tiveram crescimento de 15,31% no ano de 2017 em relação a 2016. Destaca-se que a Receita Tributária arrecadada
de 2017 teve realização de 99,6% em relação à sua expectativa, o que representa o acerto da PBH na
estimativa das receitas próprias.
As Receitas de Contribuições, que tiveram uma variação de -5,32% de 2016 para 2017, dividem-se em Contribuições Sociais - contribuições dos servidores ativos e inativos do Regime Próprio
de Previdência da PBH – e Contribuições Econômicas – contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública. A queda mencionada pode ser explicada pela antecipação do pagamento da folha
de salários de competência de dezembro de 2016. Como essa despesa ocorreu dentro do próprio mês
de dezembro, diferentemente do histórico de se realizar nos primeiros dias úteis de janeiro, o recolhimento da Contribuição Social foi feito em dezembro de 2016 e não em janeiro. Dessa forma, o exercício de 2016 teve uma receita mensal extra dessa natureza, enquanto o ano de 2017 teve uma receita
mensal a menos.
A Receita de Serviços, decorrentes das atividades econômicas na prestação de serviços, tais
como dos restaurantes populares, coleta de lixo especial, cemitérios, zoológico, estacionamento
rotativo, dentre outros, apresentou redução de 6,60% de 2016 para 2017.
Considerando os valores absolutos e as variações percentuais, dois componentes são mais
importantes na explicação do comportamento das Receitas Correntes. São eles: (i) Receita
Patrimonial; e (ii) Outras Receitas Correntes. O fato que justiﬁca ambos é que a PBH percebeu
receitas extraordinárias em 2016 que não se repetiram em 2017. Naquele ano foi licitada a gestão da
folha de pagamentos dos servidores que gerou uma receita aproximada de R$ 145 milhões. O segundo componente foi impactado pela receita de um acerto junto ao Governo Federal proveniente da
mudança de indexador da dívida pública dos estados e municípios. Como a Prefeitura já havia quitado
a totalidade da sua dívida antecipadamente, mas a mudança de indexador teve efeitos retroativos, ela
passou a fazer jus a uma receita de R$ 240 milhões.
Tratando agora as Receitas de Capital, constata-se uma redução de -55,89%. Esse número
pode ser parcialmente explicado pelo menor ingresso de empréstimos e ﬁnanciamentos. Em virtude
de ser o primeiro ano de um mandato, houve uma avaliação de todas as negociações abertas referentes a operações de crédito (empréstimos), revendo a carteira de projetos que compõem o plano de
aplicação, redeﬁnindo prioridades, além de discutir as questões ﬁnanceiras envolvidas. Esse
trabalho resultou em um adiamento nos cronogramas de assinatura de algumas operações, bem
como no desembolso de recursos, passando a expectativa de receita de 2017 para 2018 e 2019.
Soma-se ao fato supracitado uma receita extraordinária recebida em 2016 que não teve ocorrência
em 2017. A Lei Complementar nº 151/2015 transferiu dos judiciários estaduais para os poderes
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executivos 70% do valor atualizado dos depósitos em dinheiro referentes aos processos judiciais e
administrativos, nos quais o Município é parte. Esse valor representou R$288 milhões.
2.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
A execução da despesa, no exercício de 2017, alcançou a cifra de R$ 10.036.417.544, represen-

tando um acréscimo de 10,70% em relação ao exercício anterior. Conforme pode se ver na Tabela 2
abaixo, aproximadamente 55% desse valor foi empenhado nas Funções de Governo Saúde e
Educação. Destaca-se também o crescimento percentual dessas duas Funções em 2017 quando
comparado com o ano anterior, apresentando variação de 13,96% e 11,45% respectivamente.
Tabela 2: Comparativo da Despesa Empenhada por Função de Governo – 2016 e 2017
2016

2017

DESCRIÇÃO
VALOR (R$)

AV

VALOR (R$)

AV

AH
20162017

Saúde

3.251.616.927

35,86%

3.705.471.771

36,92%

13,96%

Educação

1.589.628.005

17,53%

1.771.639.745

17,65%

11,45%

Previdência Social

833.730.213

9,20%

960.845.894

9,57%

15,25%

Saneamento / Gestão
Ambiental

521.191.702

5,75%

599.488.252

5,97%

15,02%

Administração

489.755.617

5,40%

487.306.278

4,86%

-0,50%

Habitação / Urbanismo

539.471.500

5,95%

641.933.260

6,40%

18,99%

Encargos Especiais

715.117.347

7,89%

744.872.728

7,42%

4,16%

Transporte

237.297.110

2,62%

257.979.779

2,57%

8,72%

Assistência Social

228.232.044

2,52%

234.244.905

2,33%

2,63%

Legislativa

187.919.095

2,07%

180.721.669

1,80%

-3,83%

Comércio e Serviços /
Trabalho

143.063.968

1,58%

105.344.523

1,05%

-26,37%

Segurança Pública

135.305.059

1,49%

145.435.647

1,45%

7,49%

Cultura / Desporto e Lazer

83.919.517

0,93%

73.883.526

0,74%

-11,96%

Ciência e Tecnologia

99.176.689

1,09%

116.861.507

1,16%

17,83%

Direitos da Cidadania

10.504.865

0,12%

9.842.644

0,10%

-6,30%

588.834

0,01%

545.417

0,01%

-7,37%

Agricultura
TOTAL

9.066.518.491 100,00%

Fonte: SOF
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Analisando os dados constantes na Tabela 3, veriﬁca-se que as Despesas Correntes totalizaram em 2017 R$ 9.249.078.616, aumentando 10,83% em relação ao ano anterior. O item que mais
contribuiu para esse comportamento foi o crescimento do custeio, que havia sido fortemente contingenciado em 2016. Foi necessário reestabelecer o padrão de fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como vagas nas escolas, atendimento à população com maior vulnerabilidade social
e serviços de saúde. Além disso, houve um reconhecimento de despesas assumidas em anos anteriores sem o devido registro orçamentário – Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).
Tabela 3: : Comparativo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica – 2016 e 2017

ITEM

DESPESA
EMPENHADA EM
2016 (R$)

DESPESAS
CORRENTES

DESPESA
EMPENHADA EM
2017 (R$)

AH 20162017

8.344.975.052

9.249.078.616

10,83%

3.989.436.560

4.366.261.639

9,45%

217.706.056

227.741.100

4,61%

4.137.832.436

4.655.075.877

12,50%

DESPESAS DE
CAPITAL

721.543.439

787.338.927

9,12%

Investimentos

396.433.447

526.126.009

32,71%

10.138.398

8.110.713

-20,00%

314.971.594

253.102.206

-19,64%

0

0

9.066.518.491

10.036.417.544

Pessoal e Encargos
Sociais
Juros e Encargos da
Dívida
Outras Despesas
Correntes

Inversões
Financeiras
Amortização da
Dívida
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL

10,70%

Fonte: SOF

A despesa de Pessoal e Encargos apresentou um crescimento nesse período de 9,45%,
chegando a somar R$ 4,37 bilhões. Nesse item é importante explicar que no início de 2017 foi veriﬁcada uma série de benefícios de direito dos servidores que não havia sido concedidos. Soma-se a isso o
reajuste geral para repor o poder de compra dos salários que foi de 2,53%, enquanto a inﬂação
medida pelo INPC foi de 2,07%.
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As Despesas de Capital totalizaram R$ 787.338.927, nas quais se destaca a conta de investimentos, que somou R$ 526.126.009 e representou 32,7% de crescimento. Dentre os investimentos
realizados, destacam-se os recursos destinados a obras executadas por meio de Programas de
fundamental importância para a população, como o “Corta Caminho”, com obras estruturantes de
mobilidade urbana, “Saneamento e Gestão Ambiental”, com obras de drenagem e saneamento,
“Manutenção da Cidade”, com obras de tapa-buraco e manutenção de praças e jardins, “Pampulha
Viva”, com obras de Limpeza e Recuperação da água da Lagoa da Pampulha e Vila Viva (obras de
infraestrutura e habitação em vilas e favelas).
2.1.

LIMITES LEGAIS
No exercício de 2017, foram obedecidos os limites legais de gastos concernentes às aplica-

ções de recursos em educação, saúde, pessoal, dívida e operações de crédito no que respeita as
disposições da Constituição Federal do Brasil, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, da Lei
Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações especíﬁcas, conforme os quadros a seguir:
Tabela 4: Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal - 2017
GESTÃO FISCAL

VALOR (R$ 1.000)

Receita Corrente Líquida do Município

8.576.298

1 – Despesa Total com Pessoal – Executivo

3.756.388

Limite Prudencial

4.399.641

Limite Máximo

4.631.201

% Aplicado

43,80%

% Limite Máximo

54,00%

2 – Dívida Consolidada Líquida

2.412.825

Limite Legal

10.291.558

3 – Operações de Crédito

124.745

Limite Legal

1.372.208

Fonte: SOF

Os gastos com pessoal (Poder Executivo) representaram 43,80% da Receita Corrente Líquida
(RCL) para um limite estabelecido na LRF de 54% para o Executivo. Em relação à Dívida Consolidada
Líquida, a PBH apresentou um montante de R$ 2,4 bilhões, bem abaixo do limite legal de R$ 10,2
bilhões. Quanto às Operações de Crédito, a PBH apresentou R$ 124 milhões de compromissos
ﬁnanceiros assumidos, frente ao limite máximo legal de R$ 1,3 bilhão.
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No que diz respeito aos Índices Constitucionais, foram aplicados 26,69% da receita de impostos e transferências de origem tributária no ensino público municipal, para uma exigência legal de
25%; enquanto na saúde foram aplicados 24,40% também da receita de impostos e transferências de
origem tributária, para uma exigência constitucional de 15%.

Tabela 5: Índices Constitucionais*

GASTO

VALOR APLICADO (R$
1.000,00)

ÍNDICE (%)

Ensino

1.422.852

26,69%

Saúde

1.291.162

24,40%

Fonte: SOF
*Valores aplicados (empenhados) em relação à receita de impostos e transferências de origem tributária.

3.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou, em 2017, um déﬁcit orçamentário de R$

319.300.151 (diferença entre a Receita Realizada, de R$ 9.717.117.393 e a Despesa Empenhada, de R$
10.036.417.544).
Esse déﬁcit pode ser explicado em grande parte pela execução de investimento com recursos
ﬁnanceiros captados via operação de crédito em exercícios anteriores. Explicando melhor, no início
do ano foi veriﬁcada a disponibilidade de recursos que foram captados por diversos empréstimos e,
por outro lado, uma grande demanda por parte da população de investimentos necessários para o
bom funcionamento da cidade. A questão é que esse recurso foi contabilizado na receita do ano que
ele ingressou no caixa da PBH, mas a despesa de investimento, como foi realizada em 2017, foi
registrada nesse exercício. Sendo assim, no ano analisado, houve a despesa mas não se teve a receita
(já contabilizada), o que pressionou o resultado para um déﬁcit.
No entanto, esse resultado é orçamentário e representa a situação considerando o período de
1° de janeiro a 31 de dezembro. Quando a análise extrapola o ano e avalia a situação ﬁnanceira geral
da Prefeitura, observa-se um resultado de disponibilidade de caixa de R$ 775 milhões, já descontados todos os compromissos registrados, a exemplo dos restos a pagar processados e não processados. Esse resultado indica que a PBH tem boa saúde ﬁnanceira para enfrentar os desaﬁos dos
próximos anos.
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