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APRESENTAÇÃO

A CIDADE QUE NÃO PARA DE MELHORAR

		
Quando, no ano passado, estivemos aqui nesta Câmara Municipal apresentando a nossa prestação de contas de 2009, tínhamos a comemorar o fato de que Belo Horizonte, mesmo em um cenário de crise
financeira que atingiu a imensa maioria dos municípios brasileiros, havia alcançado resultados extremamente
significativos em todos os setores. Enquanto em outras cidades aconteceram cortes orçamentários profundos
e paralisação de obras e projetos, em 2009 a capital mineira continuou em ritmo acelerado o seu nível de investimentos. Garantimos a continuidade de todas as obras, projetos, programas e ações que estavam em curso na
gestão anterior. Sem dúvida, uma grande conquista.

		

Mantendo e ampliando a gestão compartilhada, que é uma das marcas de Belo Horizonte,

as várias instâncias do Poder Público e a sociedade civil estreitaram o trabalho em conjunto. Dessa forma, com
as parcerias com os governos estadual e federal e a sociedade civil, e uma gestão responsável e planejada da
execução orçamentária, foi possível manter e ampliar avanços em programas como o Orçamento Participativo,
o Vila Viva, a Educação Infantil, a Escola Integrada e atenção à Saúde, além da inclusão social da população mais
vulnerável e a oferta de alternativas de lazer, esporte e cultura para todos.

		

Em 2010 não foi diferente. E com um ingrediente a mais. A Prefeitura implantou na cidade vá-

rias novidades que estão melhorando a vida das pessoas. Inauguramos mais um restaurante popular, desta vez
na região do Barreiro, considerado o maior do país. Concluímos e entregamos para a população o maior aquário
temático do país: o Aquário da Bacia do Rio São Francisco. Além de ser diferente opção de lazer para os nossos
moradores, o Aquário também passou a ser mais uma bela atração turística da cidade.

		

Outra conquista importante foi a construção da nova sede do SAMU – Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência. Se Belo Horizonte já era uma referência para o Brasil na execução deste programa, com a
nova sede e a ampliação do número de profissionais para a prestação dos serviços foi possível melhorar ainda
mais o atendimento. Entre outros fatos a comemorar, está também a implantação do BH Resolve, a nova central
de atendimento da Prefeitura. A implantação do BH Resolve estabeleceu um novo marco na relação entre a
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Prefeitura e a população. Em menos de seis meses de vida, foram mais de 500 mil atendimentos em mais de 600
serviços da Prefeitura, com um nível de aprovação de 98% de ótimo/bom.

		

Mas não foram somente as obras entregues que tiveram destaque em 2010. Demos início

a vários projetos importantes que em breve vão se transformar em realidade. Começamos a construção do
Hospital Metropolitano do Barreiro, cuja primeira etapa deverá ser concluída em 2012. Na área da mobilidade,
estão em andamento, com previsão de conclusão ainda em 2011, os novos viadutos na avenida Antônio Carlos
no cruzamento com Avenida Abraão Caram. Uma obra que vai melhorar muito o trânsito na região e que vai
facilitar o acesso ao Mineirão, à UFMG e ao Aeroporto da Pampulha. E também estão em ritmo acelerado as obras
de ampliação do Boulevard Arrudas, no trecho entre a rua Carijós e avenida Barbacena, que serão concluídas este
ano. Em 2010 também foi possível concluir o projeto de ampliação da avenida Pedro I, cuja primeira etapa teve
início no último mês de março.

		

Além das obras e dos programas sociais, a cidade também conquistou outros importantes

avanços. E é necessário e justo ressaltar a fundamental participação da Câmara Municipal em muitos deles. Podemos citar, por exemplo, a aprovação do novo Código de Posturas, da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, do
Plano Diretor e a implantação do meio-passe escolar, que já neste ano começa a beneficiar cerca de 10 mil alunos
da rede pública em Belo Horizonte.

		

Todos estes projetos e iniciativas foram intensamente discutidos na Câmara Municipal. Res-

peitadas, é claro, a autonomia e a independência entre os poderes, a relação entre o Executivo e o Legislativo
foi extremamente produtiva para a cidade, resultando conquistas significativas para a sociedade. Aprofundar a
harmonia e o diálogo com os vereadores é uma das metas do nosso governo.

		

Enfim, com clareza de objetivos, com metas e resultados definidos de forma transparente e

com seriedade e eficiência, estamos alcançando avanços concretos no cumprimento dos compromissos. E tudo
isso sem jamais perder o foco na luta pela inclusão dos menos favorecidos, não só por meio da renda, como
também no resgate da dignidade e na construção da cidadania. Nosso compromisso é cada vez mais enxergar a
cidade através dos olhos daqueles que mais precisam.

MARCIO LACERDA

Prefeito de Belo Horizonte
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CIDADE SAUDÁVEL
PROGRAMA SUSTENTADOR
HOSPITAL METROPOLITANO

Uma cidade saudável depende diretamente da prevenção e do cuidado com a saúde

As obras da primeira fase do Hospital

física, mental e social dos seus moradores. A

Metropolitano foram iniciadas em maio de 2010.

Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de

O investimento total previsto é de R$ 150 milhões

Saúde (SMSA), atua para garantir aos cidadãos o

e envolve a construção de cerca de 40 mil metros

acesso qualificado e universal a esses serviços.

quadrados, distribuídos em 13 andares. Em 2010,

O grande desafio, para o período 2010-2013, é o

foi publicado o Edital de Concorrência Pública

aprofundamento das práticas do Sistema Único

através da Parceria Público-Privada (PPP) para a

de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), para que

construção do Hospital. O Hospital Metropolitano
deve começar a funcionar em 2012 e vai significar

seja oferecido, à população, um atendimento de

uma melhoria do atendimento à saúde para mi-

saúde resolutivo, humanizado, integral, contínuo,

lhares de pessoas.

de qualidade e em tempo oportuno.
PROGRAMA SUSTENTADOR
SAÚDE DA FAMÍLIA

As ações dessa Área de Resultados são
organizadas nos seguintes Programas Sustenta-

A Atenção Primária à Saúde no SUS-

dores:

-BH tem como estratégia o Programa de

 rograma Hospital Metropolitano
P
Programa Saúde da Família
Programa Melhoria do Atendimento
Hospitalar
Programa Gestão e Regionalização
da Saúde

Saúde da Família, que envolve a promoção,
prevenção, vigilância da saúde, diagnóstico,
tratamento e reabilitação.
As Equipes de Saúde da Família realizam ações para o acolhimento dos usuários

A Secretaria Municipal de Saúde par-

nos centros de saúde e desenvolvem ações de

ticipa ainda de Programas Sustentadores de

pré-natal, puericultura, prevenção de doenças,

outras Áreas de Resultado, como o Programa

além do atendimento da demanda espontânea e

de Atendimento ao Idoso, o Programa Movi-

programada aos adolescentes, adultos e idosos.

mento Respeito por BH e o Programa Melhoria

Em 2010, foram implantadas mais 21 Equipes de

da Qualidade da Educação.

Saúde da Família, totalizando 530 equipes.
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Unidades de Saúde
Em 2010 foram con cluída s o b r a s no s Ce nt ro s d e S a úd e, se nd o d ua s nov as se des,
conforme quadro abaixo:
REGIONAL
Barreiro

CENTROS DE SAÚDE
Mangueiras

Total
1

Nordeste

Dom Joaquim, Alcides Lins, São Paulo,
Efigênia Murta de Figueiredo (nova sede),
Padre Fernando Melo e Ribeiro de Abreu

6

Norte

São Tomás (nova sede)

1

Venda Nova

Serra Verde

1

Total

9

Academias da Cidade

BELO HORIZONTE TEM, ATUALMENTE, 147 CENTROS
DE SAÚDE, NOVE CENTROS DE ESPECIALIDADES

O projeto Academias da Cidade tem como

MÉDICAS (CEM’S), CINCO UNIDADES DE REFERÊNCIA

objetivo melhorar a qualidade de vida das

SECUNDÁRIA (URS’S), UM NÚCLEO DE CIRURGIA
AMBULATORIAL, UM CENTRO MUNICIPAL

pessoas, incentivando as atividades físicas e

OFTALMOLÓGICO E UM CENTRO MUNICIPAL DE

promovendo a saúde. Em 2010, foram entre-

IMAGEM, ALÉM DAS OITO UNIDADES DE PRONTO

gue dez unidades à população, totalizando

ATENDIMENTO (UPAS).

trinta Academias da Cidade em funcionamento na capital.

REGIONAL

ACADEMIAS

Total

Barreiro

Novas: Vila Pinho, Centro Esportivo do Vale do Jatobá e
Parque das Águas
Já existente: Milionários

4

Centro Sul

Nova: Espaço BH Cidadania Vila Fátima

1

Leste

Já existente: Espaço BH Cidadania João Amazonas

1

Nordeste

Novas: Parque Jardim Belmont, Ribeiro de Abreu e Cras
Arthur de Sá

3

Noroeste

Nova: Centro de Referência do Idoso
Já existente: Milionários

3

Norte

Novas: Espaço Cultural Multiuso, Ginásio Poliesportivo Jair
Flosino dos Reis, Zilah Spósito e Cras Vila Biquinhas
Já existentes: Jaqueline, CAC Providência, Maria Amélia Maia

7
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REGIONAL

ACADEMIAS

Total

Oeste

Novas: Cras Havaí, Amilcar Martins, Vila Leonina e Cras
Vila Ventosa

4

Pampulha

Nova: Confisco
Já existente: Universitário

7

Venda Nova

Novas: Cras Venda Nova, Minas Caixa, Jardim Leblon,
Igreja São Miguel Arcanjo e Igreja São Geraldo

5

Total

30

As atividades são monitoradas por profissio-

Em março de 2010, de acordo com

nais de Educação Física e os alunos passam

pesquisa realizada pela Secretaria Municipal

por uma avaliação antes de iniciar a prática

de Saúde, o grau de satisfação dos usuários

de exercícios. São desenvolvidas também

do programa chegou a 83%. Segundo o rela-

atividades específicas para atender a pessoas

tório de avaliação, 95% dos atendidos afirma-

portadoras de deficiência. O resultado é

ram que a recepção se tornou mais humani-

mais saúde e combate a doenças emocionais

zada. Outro aspecto positivo é com relação

como depressão e stress.

à segurança. Conforme relatório de intervenções elaborado pela Guarda Municipal, hou-

Programa Posso Ajudar

ve uma diminuição de 50% das ocorrências

Iniciado em 2009, o Programa Posso

após a implantação do Programa.

Ajudar – Amigos da Saúde está implantado
em 165 unidades de saúde, contribuindo para

Implantação da vacina contra

melhorar o atendimento e o acolhimento dos

Influenza para menores de 1 ano

usuários. Neste programa, estudantes univer-

Implantada em 2010, visando a redução da

sitários da área de saúde fazem a recepção

mortalidade infantil e das internações. O pro-

dos pacientes, esclarecendo dúvidas e facili-

jeto inicial, que previa a vacinação contra gri-

tando o atendimento. Os pacientes também

pe de crianças menores de 1 ano de idade,

recebem orientações sobre outros serviços

foi expandido, e, em 2010, 87.199 crianças, na

ofertados na rede, o que facilita a procura

faixa etária de 6 meses a 2 anos, foram imu-

pela assistência mais adequada a cada caso.

nizadas.
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sando de 5.161, em janeiro de 2009, para 5.557

PROGRAMA SUSTENTADOR MELHORIA DO
ATENDIMENTO HOSPITALAR

em novembro de 2010. Para alcançar esse objetivo, diversas ações têm sido empreendidas. Entre

O objetivo deste Programa é ampliar e

elas, o projeto Santa Casa Mil leitos, o apoio ao

otimizar a rede de atenção hospitalar e de urgência

Hospital São Francisco, a municipalização do Hos-

do município para assegurar o acesso, o atendi-

pital Nossa Senhora Aparecida e parcerias com o

mento eficiente e humanizado e a redução das filas

Hospital das Clínicas e unidades da rede privada.

de cirurgias eletivas aos usuários do SUS-BH.

Visita Aberta

Cirurgias Eletivas

Visando um melhor atendimento ao pa-

A fila de espera para realização de cirur-

ciente, a Visita Aberta – que consiste na disponibi-

gias eletivas foi expressivamente reduzida em 2010,

lização de no mínimo quatro horas de visita – e o

com o atendimento de cerca de 26 mil usuários. Isso

direito de acompanhante já são possíveis, desde

foi possível graças ao aumento de contratos com

2010, em 23 hospitais de um conjunto de 33 ins-

hospitais do SUS capacitados a realizar as cirurgias e

tituições da rede SUS/BH.

à política da PBH de incremento dos valores pagos
para os procedimentos.

PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO
E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Programa PAD e PID
Com o objetivo de regionalizar e me-

O Programa de Atenção e Internação

lhorar o atendimento à saúde da população de

Domiciliar (PAD e PID) teve ampliação para 21

Belo Horizonte, a Prefeitura ampliou de 35 para 48

equipes PAD/PID de oito horas. Com essa ex-

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF),

pansão, no fim de 2010 se encontravam em tra-

no período 2009-2010.

tamento domiciliar 1.400 pacientes.

A SMSA TAMBÉM
PARTICIPA DOS SEGUINTES
PROGRAMAS SUSTENTADORES,
INCLUÍDOS EM OUTRAS ÁREAS
DE RESULTADOS:

Novos Leitos
Desde janeiro de 2009, foram abertos
396 novos leitos hospitalares para atendimento
aos pacientes do SUS/BH. Com isso, o total de
leitos da capital teve um aumento de 7,2%, pas12

PROGRAMA SUSTENTADOR MELHORIA DA
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

PROGRAMA SUSTENTADOR DE
ATENDIMENTO AO IDOSO

Saúde na Escola

Transporte em Saúde

Ampliação do Programa Saúde na Es-

Introdução do transporte para as Insti-

cola (PSE) para toda a rede municipal de ensino

tuições de Longa Permanência em Idosos (ILPI).

fundamental diurno, envolvendo as 147 unidades
básicas de saúde.
OUTROS PROGRAMAS

As principais atividades realizadas em 2010 foram:
População-alvo:
Profissionais do SUS-BH

Atividades
Concluída a informatização em 27 centros de saúde,
alcançando 95% de unidades básicas informatizadas. Em
2009, 85% das unidades eram informatizadas.

Usuários e profissionais do
SUS-BH

Sistema de informação para registro eletrônico desenvolvido
e em fase de homologação nas áreas de odontologia,
imunização e enfermagem.

Usuários e profissionais do
SUS-BH

Desenvolvimento e implantação dos módulos
informatizados de classificação de risco familiar e do
protocolo de diabetes.

Usuários e profissionais do
SUS-BH

Qualificação da integração do Sistema de Laboratório de
Patologia Clínica (SLPC) com o SISREDE (módulos coleta e
atendimento) em fase de desenvolvimento.

Usuários e profissionais do
SUS-BH

Aumento da cobertura do Eletrocardiograma (ECG) Digital
de 78% em 2009 para 100% dos centros de saúde em 2010.

Usuários e profissionais do
SUS-BH

Desenvolvimento do sistema móvel de monitoramento
das armadilhas da dengue – SMODO - que reduzirá
drasticamente o tempo de consolidação e obtenção de
resultados para tomada de decisão no controle da dengue

População de Belo Horizonte

Realização de 484 intervenções artísticas sobre controle da
dengue pelo MobilizaSUS-BH

População de Belo Horizonte

Formatação da programação municipal em saúde, com
elaboração dos três instrumentos de planejamento
previstos na legislação federal (Plano Municipal de Saúde,
Programação Anual da Saúde e Relatório Anual de Gestão)

Profissionais do SUS-BH
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VIGILÂNCIA À SAÚDE
Atividades

População-alvo

Imunização de 1.239.832 pessoas contra a Influenza
Pandêmica (H1N1), superando a meta de cobertura de 100%
da população-alvo estipulada pelo Ministério da Saúde.

População de Belo Horizonte
sob maior risco para Influenza
Pandêmica (H1N1)

Realização de 54.412 vistorias pela Vigilância Sanitária

População de Belo Horizonte

84,7% das investigações de doenças de notificação
compulsória pela Vigilância Epidemiológica foram encerradas
oportunamente

População de Belo Horizonte

Implantação do teste rápido para leishmaniose visceral,
permitindo diagnóstico e tratamento mais oportuno.

População de Belo Horizonte

Realização de 1.399 visitas em ambientes de trabalho pela
Saúde do Trabalhador em 2010, em comparação a 1.174 em
2009.

População trabalhadora de Belo
Horizonte

Realização de 4.226.288 fiscalizações para controle de
dengue e leishmaniose visceral pela Vigilância em Zoonoses
em 2010, em comparação a 3.631.681 em 2009.

População de Belo Horizonte

Realização de 9.367 cirurgias de castração em cães e gatos
até novembro de 2010, em comparação a 6.662 cirurgias
realizadas em 2009.

População de Belo Horizonte

REDE ASSISTENCIAL
Atividades

População-alvo

Diminuição da fila para transporte de hemodiálise de 100 para 20 pacientes.

Usuários do SUS-BH

Realização de 18.857.474 procedimentos ambulatoriais de Média e Alta
Complexidade em 2010, em comparação a 18.425.920 em 2009.

Usuários do SUS-BH

57,5% das consultas especializadas foram marcadas em até 30 dias, em 2010.
Em 2009 51,7% das consultas foram marcadas em até 30 dias.

Usuários do SUS-BH

Foram liberados em até 48hs 3.965.434 exames pela rede própria de apoio
diagnóstico da SMSA, correspondendo a 79,9% dos exames executados.

Usuários do SUS-BH

Reestruturada atenção em oftalmologia com modernização de 8 consultórios
oftalmológicos, aquisição de equipamentos, oferta de consultas para
prevenção de retinopatia diabética e ampliação de consultas de oftalmologia
adulto e pediátrica, com redução do tempo de espera.

Usuários do SUS-BH

Implantado projeto de qualificação da estrutura e dos processos de trabalho
dos postos de coleta nos Centros de Saúde, com treinamento de 630
profissionais da rede SUS-BH e implantado acompanhamento sistemático
de 25% dos postos de coleta dos centros de saúde por bioquímicos dos
laboratórios distritais.

Usuários do SUS-BH
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REDE ASSISTENCIAL
Atividades

População-alvo

Centralização do atendimento a pacientes de mandados judiciais,
possibilitando menor tempo de espera, menos desgastes com o usuário e
maior otimização dos recursos.

Usuários do SUS-BH

Atendimento a 100% das normas instituídas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) para processamento e esterilização dos
instrumentais odontológicos.

Usuários do SUS-BH

Ampliação da cobertura contratual para manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos utilizados na rede, a fim de evitar suspensão desnecessária
dos serviços.

Usuários do SUS-BH

Ampliação do horário de funcionamento dos serviços de apoio tais como
Lavanderia e Engenharia Clínica.

Usuários das unidades
do SUS-BH

Aprovação de projeto de reestruturação das farmácias locais das unidades de
saúde.

Usuários do SUS-BH

Aprovação de estruturação de carro oficina para ampliação do nível de
resolubilidade e agilidade da Engenharia Clínica.

Usuários do SUS-BH

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Atividades

População-alvo

Capacitação de 70 instrutores de Lian Gong, passando de 140 em
2009 para 210 em 2010.

Usuários do SUS-BH

Ampliação do número de unidades com Lian Gong de 106 em
2009 para 156 em 2010.

Usuários do SUS-BH

Realização das Oficinas para Qualificação do Processo de Trabalho
em todos os centros de saúde.

10.000 trabalhadores dos
Centros de Saúde

EDUCAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO
Atividades
Seleção e capacitação de gerentes adjuntos de saúde.
Implantação da jornada de trabalho de 40 horas para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
(SMSA).
Implantação de bonificação variável para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Controle de
Endemias (ACE) e Agentes Sanitários.
Curso de Qualificação do Cuidado ao Idoso Frágil para 3.834 profissionais.
Realização de quatro módulos das Oficinas de Qualificação da Atenção Primária. Foram realizadas quatro
oficinas municipais e 1.500 oficinas locais.
15

PRODUÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA DO SUS-BH
Procedimentos

Quantidade

Consultas médicas nos centros de saúde

2.214.084

Consultas odontológicas nos centros de saúde

233.555

Consultas médicas de asma nos centros de saúde

71.482

Consultas médicas a hipertensos nos centros de saúde

345.577

Consultas médicas a diabéticos nos centros de saúde

120.367

Consultas médicas de pré-natal nos centros de saúde

105.644

Consultas de puerpério

8.592

Visitas domiciliares

3.419.805

Farmácia / Dispensação

4.101.724

Acolhimentos

1.399.780

N.º de coletas para exame citopatológico

93.348

Exames de patologia clínica

10.400.565

Consultas especializadas

955.799

Internações

222.945

Consultas especializadas

955.799

Internações

222.945
ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS
SAMU – Eficiência, Rapidez e Qualidade no Atendimento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ganhou mais agilidade em 2010 com a nova sede inaugurada
em dezembro, no bairro Coração Eucarístico. A obra recebeu investimentos de mais de R$ 3,5 milhões.
Para melhorar ainda mais o serviço, em 2010 foram adquiridas mais nove ambulâncias para o Samu, além da
ampliação do quadro profissional. Essas ações reduziram o tempo médio de atendimento às ocorrências.

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS
(HOB)

HOSPITAL MUNICIPAL
ODILON BEHRENS (HOB)

Procedimentos

O principal objetivo do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB) é propiciar serviço
qualificado na assistência médico-hospitalar aos
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e suas
diretrizes são as ações de assistência com humanização e qualidade, incorporação tecnológica e
adequação da estrutura para garantia da segurança
da assistência.
Em 2010 foi incorporado ao HOB o
Hospital Nossa Senhora Aparecida e o Núcleo de
Cirurgia Ambulatorial.
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2010

Internações

17.323

Atendimentos de Urgência/
Emergência

154.376

Atendimentos Ambulatoriais

96.850

Partos

2.599

Cirurgias

5.798

Exames de Imagem

126.701

Exames de Laboratório

879.192

EDUCAÇÃO
A Prefeitura, por meio da Secretaria Muni-

N
 o âmbito do IDEB - Índice de Desenvolvi-

cipal de Educação, vem desenvolvendo suas ações

mento da Educação Básica - os dados mais

para a garantia de acesso à educação de qualidade

recentes apontam que a Rede Municipal su-

a todos os estudantes. Além dos investimentos na

perou a meta estabelecida pelo Ministério

infraestrutura dos prédios escolares e na formação

da Educação para os anos iniciais do ensino

continuada dos profissionais da educação, a Secre-

fundamental (alunos do 5º ano), atingindo

taria Municipal de Educação intensificou a integra-

5,3 pontos, tendo sido definida a meta de

ção com as famílias, em uma ação transparente do

5,0 pontos, e alcançou a meta definida pelo

acompanhamento do desempenho dos estudan-

Ministério para os anos finais do ensino fun-

tes e da frequência escolar.

damental, de 3,8 pontos.

As ações foram desenvolvidas por meio
PROGRAMA SUSTENTADOR EXPANSÃO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

dos seguintes Programas Sustentadores:
Programa Expansão da
Educação Infantil

A Expansão da Educação Infantil visa ao

Programa Expansão da

aumento da oferta de vagas nesta etapa da educa-

Escola Integrada
Programa Melhoria da Qualidade da

ção básica, por meio da implantação, reforma e am-

Educação Municipal

pliação de Unidades Municipais de Educação Infantil

Em 2010, foram verificados avanços que

(UMEI), além da garantia da infraestrutura material

contribuíram para melhorar a qualidade da Edu-

necessária para o atendimento educacional.

cação no Município:

Em 2010, foram inauguradas nove UMEI,

O número de atendimentos no Programa

sendo quatro decorrentes de novas implantações e

Escola Integrada passou de 25.880 em 2009

cinco unidades reformadas/ampliadas, possibilitando

para mais de 35.000 estudantes;
implantação de mais nove Unidades Mu-

a oferta de aproximadamente 2.500 vagas. Com isso,

nicipais de Educação Infantil, elevando o

passaram a estar em funcionamento 54 UMEI, aten-

atendimento para mais de 21.700 alunos;

dendo mais de 21.700 crianças.
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Unidades Municipais de Educação Infantil

nativo às aulas, se apropriam dos equipamentos

(Umei) inauguradas em 2010:

urbanos disponíveis, extrapolando os limites das

UMEI Vila Conceição – Regional Centro-Sul

salas de aula e do prédio escolar.

UMEI Pituchinha – Regional Noroeste

As atividades que ocorrem em cada escola

UMEI Taquaril – Regional Leste

têm a coordenação de um professor comu-

UMEI CIAC Lucas Monteiro Machado – Re-

nitário e as ações desenvolvidas em outros

gional Barreiro

espaços contam com monitores. O número

UMEI Luxemburgo – Regional Centro-Sul
UMEI São Bernardo – Regional Norte

de alunos atendidos no Programa Escola In-

UMEI Vila Itamarati – Regional Venda Nova

tegrada em 2010 foi de 35.215 alunos.

UMEI Timbiras – Regional Centro-Sul

O Programa Expansão da Escola Integrada inclui

UMEI Zilah Spósito – Regional Norte

as seguintes ações:

Convênios com Escolas
de Educação Infantil

Construção, Ampliação e Reforma de Uni-

A Secretaria Municipal de Educação

dades Escolares: Em 2010 foram concluídas as

repassou, em 2010, recursos a 196 entidades de

obras de reforma/ampliação de sete escolas. Ou-

educação infantil conveniadas com a PBH, da

tras 12 escolas permanecem em fase de obras,

ordem de R$ 34 milhões, para o atendimento a

sendo que o número total de atendimentos pas-

21.719 crianças.

sou de 25.880 estudantes em 2009 para mais de

PROGRAMA SUSTENTADOR EXPANSÃO
DA ESCOLA INTEGRADA

35.000 estudantes ao final de 2010. Está prevista
ainda, nesta ação, a aquisição de mobiliários e

A expansão do Programa Escola Inte-

equipamentos destinados às unidades escolares

grada caracteriza-se por ser uma política pública

construídas e/ou reformadas.

de extensão do tempo educacional e das oportu-

Programa Escola Aberta: Transforma as escolas

nidades de aprendizagem para crianças e adoles-

em espaços comunitários que podem ser usa-

centes do ensino fundamental.

dos nos fins de semana para atividades de lazer,

O Programa baseia-se no conceito de

cursos profissionalizantes e eventos. Visa pro-

Cidade Educadora, integrando os diversos proje-

porcionar lazer, esporte, formação e cultura para

tos sociais existentes no Município com os pro-

a comunidade dentro da escola. O resultado é

jetos desenvolvidos por ONG’s e outros parceiros

mais integração entre as escolas e a comunidade,

da sociedade civil. Os estudantes, no turno alter-

com diminuição da violência e melhor convivên-
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PROGRAMA SUSTENTADOR MELHORIA DA
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

cia entre as pessoas. Em 2010, mais de 1 milhão de
pessoas, em 120 escolas municipais, aproveitaram o

A Secretaria Municipal de Educação

Escola Aberta.

vem investindo sistematicamente no acompa-

Programa Escola Em Férias: destina-se a ofertar

nhamento individualizado a todos os estudan-

atividades pedagógicas, esportivas e culturais para

tes do ensino fundamental, por meio do Pro-

crianças e adolescentes durante as férias escolares,

grama de Monitoramento da Aprendizagem,

fazendo da escola um espaço de convívio social

em conformidade com os resultados obtidos

também em janeiro e julho. Em 2010, 47.536 estu-

nas avaliações realizadas na Rede Municipal de

dantes participaram das atividades do Programa.

Educação (Proalfa, Provinha Brasil e Avalia BH).

Fórum Mineiro de Educação Integral: O evento

O Programa de Monitoramento da

compõe o calendário de atividades educacionais da

Aprendizagem foi implantado em todas as es-

Rede Municipal e contou em 2010 com um pú-

colas de ensino fundamental da Rede Munici-

blico total estimado de 30.000 participantes. Os

pal. Os estudantes que foram retidos ou apre-

principais objetivos do Fórum são a integração,

sentaram baixo desempenho nas avaliações
diagnósticas passaram a ter aulas específicas

formação e socialização dos atores envolvidos

para o reforço da leitura, da escrita e de ma-

nos Programas Escola Aberta e Escola Integrada.

temática, no turno escolar ou no horário al-

Diagnóstico do Entorno das Escolas: Um amplo

ternativo às aulas. Os professores diretamente

mapeamento foi realizado no entorno das 167 esco-

envolvidos nesse trabalho recebem formação

las de ensino fundamental da Rede Municipal com

específica e acompanhamento constante da

o objetivo de dimensionar o espectro de possíveis

Secretaria Municipal de Educação.

parceiros e ampliar os atendimentos no programa

O monitoramento inclui várias ações:

Escola Integrada. Por meio deste trabalho, são indi-

Reforço Escolar: Visa a melhoria do aprendi-

cados espaços tais como clubes, associações comu-

zado dos estudantes com baixo desempenho

nitárias, parques, quadras esportivas, praças e casas

registrado no Boletim. Em 2010, o programa foi

a serem alugadas, enfim, espaços em que possam

expandido para 20.854 alunos. O reforço esco-

ocorrer as diversas atividades educacionais, conside-

lar é realizado em grupos de no máximo 10 alu-

rando que a diretriz do Programa pressupõe atendi-

nos, quatro vezes por semana, em módulos de

mentos fora dos espaços escolares.

uma hora e meia.
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Formação Docente: As ações de formação obje-

do Avalia-BH, desde o ano em que são matricu-

tivam capacitar professores interventores para o

lados na Rede Municipal até o momento de sua

trabalho de reforço escolar e para atuação em sala

saída. São dados relativos aos resultados obtidos

de aula. No âmbito do Monitoramento da Apren-

nas avaliações externas, a proficiência de cada

dizagem, 200 professores e educadores infantis

aluno e os resultados obtidos no IDEB (Índice de

contam com o curso de especialização lato sensu

Desenvolvimento da Educação Básica). No âmbito

ministrado pela Faculdade de Educação da UFMG.

do IDEB, os dados mais recentes apontam que a

Programa Saúde nas Escolas: O Programa, de-

Rede Municipal superou a meta estabelecida pelo

senvolvido em parceria com a Secretaria Munici-

Ministério da Educação para os anos iniciais do en-

pal de Saúde, visa garantir a avaliação anual do

sino fundamental (alunos do 5º ano), atingindo 5,3

estado de saúde de todos os estudantes da rede

pontos, tendo sido definida a meta de 5,0 pontos.

municipal. Atualmente o Programa inclui todas as

Os dados sistematizados e divulgados

escolas do ensino fundamental da Rede Munici-

em 2010 apontam que os alunos do terceiro ao

pal. Cada escola mantém um Monitor do Progra-

nono ano do ensino fundamental das 167 esco-

ma, o qual é responsável por sistematizar as infor-

las da Rede Municipal de Educação obtiveram

mações de cada aluno atendido.

evolução significativa em Língua Portuguesa e

Programa Avalia BH: A Avaliação do Conhe-

Matemática, a qual pôde ser verificada pelos dos

cimento Apreendido é um instrumento criado

resultados na Avaliação do Conhecimento Apre-

para diagnóstico dos alunos da Rede Municipal

endido (Avalia-BH). Participaram do Programa

de Educação, que, somado a outros instrumen-

105.500 estudantes. O Programa teve investimen-

tos existentes, visa ao aprimoramento da política

tos da ordem de R$ 2.600.000,00.

educacional do município. Além da avaliação do
desempenho acadêmico dos alunos, o Avalia-BH

OUTROS PROGRAMAS

é composto de pesquisas contextuais que bus-

Programa Família-Escola

cam situar os resultados, a partir de variáveis econômicas e sociais, para melhor compreensão do

Conjunto de ações que possibilitam

desempenho dos alunos e das escolas.

ampliar o diálogo constante com as famílias dos

Em 2010 foi definitivamente implantado

alunos da Rede Municipal. A SMED, por meio

o “Portal da Avaliação”, a partir do qual é possível

desta aproximação Família-Escola, valoriza a for-

acompanhar, via internet, a trajetória e os resulta-

mação cidadã e o aprendizado dos estudantes.

dos acadêmicos dos alunos em todas as edições

Fazem parte do programa:
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Fórum Família-Escola: encontros com a Secretá-

do ocorrido no primeiro semestre. Do total de

ria Municipal de Educação e sua equipe, nos quais

3.200 alunos matriculados em 2009, na primei-

os familiares são convidados a participar, expon-

ra etapa de entrada de alunos do ProJovem Ur-

do suas dúvidas, queixas e sugestões em relação

bano, cerca de 1.079 alunos participaram das

às escolas de seus filhos.

avaliações em 2010, tendo concluído o progra-

Alô, Educação!: serviço de relacionamento para

ma em dezembro.

toda a população do Município. São acolhidas de-

Programa BH para Crianças

mandas, sugestões, críticas, além de tirar dúvidas

Alunos e professores da Rede Municipal

sobre as atividades desenvolvidas pela educação

de Educação têm transporte disponibilizado para

municipal.

visitar museus, teatros, cinemas, fábricas, galerias

Jornal Família-Escola: informativo direciona-

de arte, emissoras de rádio, TV, jornais, parques, e

do aos familiares dos estudantes da Rede Mu-

outros espaços culturais da cidade. O objetivo é

nicipal de Educação e distribuído em 118 mil

ampliar o horizonte de formação dos alunos.

núcleos familiares, com quatro edições trimes-

Atualmente, o Programa conta uma frota de 21

trais a cada ano.

ônibus próprios e atendeu, em 2010, a cerca de

ProJovem Urbano

245.000 usuários, entre alunos, professores e outros profissionais da educação.

O Programa Nacional de Inclusão de

Kits Escolares

Jovens – ProJovem Urbano – destina-se a jovens com idade entre 14 e 29 anos que, além de

Como parte da política de Gestão e Ope-

concluírem o ensino fundamental, recebem uma

racionalização da Educação, a Secretaria Municipal

qualificação profissional. O programa tem como

oferta kits de materiais pedagógicos especialmente

finalidade elevar o grau de escolaridade, visando

compostos para os estudantes da Rede Municipal.

ao desenvolvimento humano e ao exercício da ci-

São materiais adequados a cada faixa de

dadania. O Programa possui duração total de 18

formação educacional e incluem mochila, materiais

meses, tendo sido repassados pelo Fundo Nacio-

didáticos, livros de literatura, brinquedos pedagógi-

nal de Desenvolvimento da Educação – Ministé-

cos e agenda escolar.

rio da Educação cerca de R$ 3,2 milhões em 2010.

Em 2010 foram distribuídos 213.420 kits

Das 3.200 vagas disponibilizadas para

a alunos da educação infantil (incluindo alunos da

matrículas no ProJovem Urbano, 2.198 foram

rede conveniada), ensino fundamental e educação

efetivadas em 2010, com o início das aulas ten-

de jovens e adultos.
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CIDADE COM MOBILIDADE
Em Belo Horizonte, 45% das pessoas uti-

PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO
INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO

lizam o transporte coletivo nos seus deslocamentos diários. A cidade possui uma frota superior a

O Programa tem como objetivo dis-

um milhão de veículos, dos quais 71% são auto-

ponibilizar informações em tempo real para

móveis. Por esse motivo, garantir a mobilidade e

usuários do transporte coletivo, por ônibus e

a acessibilidade em todo o espaço metropolitano

motoristas que circulam em Belo Horizonte,

é um dos principais componentes da Estratégia

proporcionando maior agilidade e segurança

de Longo Prazo de Belo Horizonte. A integração

ao trânsito na capital.

das redes, o gerenciamento da demanda e a qualidade dos serviços de transporte público são in-

O Programa contempla quatro ações:

dicados como os principais caminhos para essa

1 – Implantação do Sistema Inteligente no Transporte Urbano por Ônibus – SITBus;

conquista.

2 – Expansão da Central de Controle de Tráfego

Para atingir estes objetivos, foram es-

da BHTrans;

tabelecidos os seguintes Programas Sustentadores, que envolvem ações da Secretaria Muni-

3–
Disponibilização das informações sobre o

cipal de Políticas Urbanas, da Superintendência

transporte coletivo e o trânsito via internet,

de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e da

por telefone e dispositivos móveis;
4 – Melhoria das informações sobre o transporte

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Hori-

coletivo nos abrigos de ônibus.

zonte (BHTrans):
Gestão Inteligente do
Transporte Urbano

Implantação do Sistema Inteligente

Prioridade ao Transporte Coletivo

no Transporte Urbano por Ônibus –

Conclusão das Avenidas Antônio

SITBus

Carlos e Pedro I
Implantação do Corta Caminho

Com a finalidade de aprimorar a gestão, o con-

Novos Terminais Rodoviários

trole e a operação do transporte coletivo por

Expansão do Metrô

ônibus, será implantado em Belo Horizonte o
Sistema Inteligente no Transporte por Ônibus
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(SitBus), que vai gerar informações em tempo

Disponibilização das informações so-

real para a BHTrans, concessionários e, em es-

bre o transporte coletivo e o trânsito

pecial, para os usuários.

via internet, por telefone e dispositivos móveis

O SitBus vai disponibilizar informações aos usuários via internet, telefone e novos

Visando melhorar as informações para o

dispositivos, além de prestar informações onli-

cidadão, a partir de 2010 passaram a ser disponibi-

ne aos usuários nos pontos de embarque e de-

lizadas informações sobre o transporte coletivo e

sembarque. O resultado esperado é melhorar a

trânsito, em tempo real, via internet e por meio de

avaliação do serviço, passando de 12% de óti-

mensagens SMS no celular, permitindo aos usuários

mo/bom, aferido em novembro de 2008, para

optar por rotas ou horários alternativos para a realiza-

50% ótimo/bom, em dezembro de 2012. A im-

ção dos seus deslocamentos.

plantação do sistema é uma responsabilidade
contratual dos concessionários de transporte

Melhoria das informações sobre o

coletivo. O Projeto Preliminar foi concluído em

transporte coletivo nos abrigos de

outubro de 2010.

ônibus
Instalação de painéis de sinalização em

Expansão da Central de Controle de

pontos de ônibus da cidade, informando linhas,

Tráfego da BHTrans

itinerários e horários. Em agosto/2010, foi concluída

Ampliação do número de câmeras e

a implantação de 696 painéis de sinalização nos

dos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV), ins-

pontos de ônibus em corredores e vias coletoras,

talando novos equipamentos nos principais cor-

informando linhas, itinerários e horários.

redores da cidade e modernizando a Central de
PROGRAMA SUSTENTADOR PRIORIDADE
AO TRANSPORTE COLETIVO

Controle de Tráfego da BHTrans. Visa aprimorar a
gestão, controle e operação do trânsito na cidade em função do aumento da frota em circula-

O objetivo deste Programa é oferecer

ção e em preparação para a Copa do Mundo de

um serviço de transporte coletivo público de

Futebol de 2014. Em dezembro/2010, o número

qualidade, reduzindo tempos de viagem, aumen-

de câmeras do Circuito Fechado de TV (CFTV) da

tando conforto, segurança e confiabilidade nos

BHTrans, para o monitoramento do tráfego, pas-

deslocamentos dos usuários e fornecer informa-

sou para 32 câmeras.

ções sobre o serviço em tempo real.
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O Programa contempla cinco ações:

Avenida Nossa Senhora do Carmo – pelo trans-

1 – Implantação do Sistema de Bus Rapid Transit –

porte público.

BRT, no corredor da Av. Antônio Carlos/D. Pedro I;

Outros destaques do transporte

2 – Implantação do Sistema de Bus Rapid Transit

coletivo em 2010

– BRT, no corredor da Av. Cristiano Machado;
3 – Implantação do Sistema de Bus Rapid Transit

Tarifa de Domingo

– BRT, no corredor da Av. D.Pedro II/Carlos Luz;
4 – Implantação do Sistema de Bus Rapid Transit

O benefício da Tarifa de Domingo, em

– BRT, na Área Central;

vigor desde novembro de 2008, amplia as opções

5 – Estudo de alternativas de transporte para o Eixo Sul.

de deslocamento com tarifas reduzidas possibilitando que os usuários aproveitem as opções de

Implantação do Sistema de BRT

lazer em Belo Horizonte. O número aproximado

O BRT é um sistema de transporte

de pessoas que utilizaram este benefício em 2010

de alta capacidade, operado por ônibus, que

foi de 2,85 milhões.

oferece um serviço de qualidade com conTransporte Coletivo Suplementar

forto e rapidez para o usuário. A operação
do serviço utiliza vias exclusivas, estações

Em 2010, o transporte coletivo suple-

de transferência ao longo do itinerário que

mentar foi utilizado por 32.936.247 passageiros,

permitem a cobrança externa da tarifa e em-

com uma média mensal de 2.744.687 passageiros.

barque em nível, sem degraus, o que torna a

O número de viagens realizadas no período foi de

viagem mais rápida e confortável. O sistema

660.175, com média mensal de 55.015 viagens.

de BRT tem impactos positivos diretos na poAbrigos de Ônibus

lítica tarifária e redução da poluição atmosférica, com racionalização da frota.

Durante o ano de 2010, foram implantados 209 novos abrigos de passageiros nos pon-

Estudo de alternativas de transporte

tos de embarque e desembarque do sistema de

para o Eixo Sul

transporte coletivo por ônibus, incluindo acessi-

Trata-se do desenvolvimento de es-

bilidade e piso tátil, com um investimento total

tudo para avaliar as melhores alternativas de

de R$ 611.982,37. O atual número de abrigos na

atendimento da região sul da cidade – Eixo da

cidade é de 1.880 unidades.
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PROGRAMA SUSTENTADOR CONCLUSÃO
DAS AVENIDAS ANTONIO CARLOS E PEDRO I

Além de conforto e segurança, 230 abrigos do centro disponibilizam informações úteis aos
passageiros de ônibus. Os painéis mostra mum mapa

O objetivo do programa é melhorar as

esquemático com os principais pontos de interesse

condições gerais do trânsito e transporte nas re-

a partir do ponto de parada, um quadro de frequên-

gionais Noroeste, Norte, Venda Nova, Pampulha e

cia por faixa horária e o itinerário resumido da linha. A

Nordeste de Belo Horizonte, com a redução dos

disponibilização de informações aos passageiros nos

tempos de viagem e aumento da segurança ao

abrigos faz parte do projeto Infoponto.

longo das vias, e permitir a travessia de pedestres
e o acesso às áreas de embarque e desembarque

Cartão BHBus Master

no transporte coletivo com segurança.

Destinado aos passageiros do transporte coletivo com idade igual ou superior a 65 anos.

Nova Antônio Carlos

O cartão permite aos idosos transpor a roleta, as-

Trecho rua dos Operários e Complexo da La-

segurando o acesso gratuito ao salão traseiro dos

goinha: A duplicação da avenida Antônio Carlos,

ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Belo

no trecho entre a rua dos Operários e o Complexo

Horizonte. Até o fim do ano, foram distribuídos

da Lagoinha, foi finalizada em maio de 2010.

97.853 cartões dessa modalidade.

Viaduto Nanssen Araújo: A obra de adequação
do viaduto, no Complexo da Lagoinha, teve início

Vistoria e Inspeção dos veículos - Táxi, transpor-

em maio de 2010, com término previsto para o

te escolar, transporte coletivo convencional e

primeiro semestre de 2011.

transporte suplementar

Novos viadutos: mais fluidez para o tráfego com a

No ano de 2010 foram realizadas 14.940

construção de dois novos viadutos na interseção das

vistorias em táxis, 4.338 em veículos do sistema

avenidas Abraão Caram e Antônio Carlos, na Pampu-

de transporte escolar, 5.469 em veículos do trans-

lha. A obra foi iniciada em 2010 e recebe investimen-

porte coletivo convencional e 1.390 vistorias em

tos de R$ 134,9 milhões, com término previsto para

veículos do sistema de transporte suplementar,

o primeiro semestre de 2011. Os dois viadutos inte-

totalizando 26.137 vistorias. Este número inclui as

gram o conjunto de oito intervenções contempladas

inspeções de identificação e emplacamento de

pelo PAC Mobilidade Copa do Governo Federal, que

1.383 veículos, serviço vinculado ao Posto Avan-

somam R$ 1,023 bilhão. A obra também conta com a

çado do Detran em operação na BHTrans.

parceria do Governo do Estado.
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PROGRAMA SUSTENTADOR
IMPLANTAÇÃO DO CORTA CAMINHO

do melhorar a ligação entre as regiões Barreiro e Oeste.
A obra conta com recursos do Programa de Acelera-

O programa Corta Caminho tem como

ção do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

objetivo melhorar a ligação entre as diversas regi-

Projetos e estudos ambientais finalizados

ões, reduzindo o tráfego de passagem no centro

em 2010.

da cidade e nos principais corredores atuais.

Obra: Previsto o edital para 2011

Além de reduzir o fluxo de veículos em

O Boulevard Arrudas consiste na cober-

direção a área central, pretende também revitali-

tura do Ribeirão Arrudas, propiciando alargamento

zar o Anel Rodoviário, melhorar as ligações entre

das vias e maior fluidez no trânsito, além de passeios

os bairros e melhorar as condições de mobilidade

adequados e acessíveis para a circulação de pedes-

nos corredores do transporte coletivo.

tres, faixas preferenciais para o transporte coletivo,

A Via 710 consiste em uma nova via

ciclovia e um novo projeto de paisagismo.

urbana, entre as avenidas Bernardo Vasconce-

Trecho Carijós – Barbacena: A extensão do Bou-

los e dos Andradas, ligando as regiões Leste e

levard Arrudas no trecho entre a rua Carijós e a

Nordeste, com a finalidade de desafogar o trân-

avenida Barbacena compreende 1,1 quilômetros

sito da área central e da avenida Cristiano Ma-

e conta com recursos do Programa de Aceleração

chado. A obra conta com recursos do Programa

do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

de Aceleração do Crescimento (PAC), do Gover-

Obra: Teve início em 2010 e sua finalização

no Federal.

está prevista para 2011.

Projetos e estudos ambientais: 1ª e 2ª partes

Trecho Barbacena – Nossa Senhora de Fátima:

concluídas em 2010. Aguarda-se a finaliza-

A extensão do Boulevard Arrudas no trecho entre

ção da 3ª parte do projeto, prevista para o

a avenida Barbacena e a avenida Nossa Senhora

segundo semestre de 2011.

de Fátima compreende 2,5 quilômetros e con-

Obra: O edital da obra está previsto para ser

ta com recursos do Programa de Aceleração do

publicado no segundo semestre de 2011 e

Crescimento (PAC), do Governo Federal.

a intervenção iniciada no primeiro semestre

Projetos: Iniciados em 2010, serão finalizados

de 2012.

em 2011.

A Via 210 (pontos 021 e 130) consiste de

Obra: O início das obras está previsto para o

uma avenida ao longo do Córrego Bonsucesso, entre

primeiro semestre de 2011.
A Via 800, entre as avenidas Teresa Cris-

a rua Úrsula Paulino e a avenida Teresa Cristina, visan26

tina e Presidente Carlos Luz, vai ligar diretamente

O projeto prevê a construção do terminal rodoviário

as regiões Oeste e Noroeste, desafogando o trân-

associado a um empreendimento comercial com-

sito das avenidas Teresa Cristina e Dom Pedro II.

posto por um shopping e um hotel.

Projetos: iniciados em 2010.

PROGRAMA SUSTENTADOR
EXPANSÃO DO METRÔ

A Via 220, ao longo da avenida dos Navegantes, entre avenida Civilização e rua Rad. Zé-

O objetivo deste Programa é ampliar

lia Marinho, visa melhorar a articulação viária da

a oferta de serviços de transporte público de

região de Venda Nova e iniciar a implantação da

maior capacidade e qualidade e ambiental-

ligação Venda Nova/Barreiro.

mente sustentáveis, em corredores com alta

Projetos: foram concluídos em 2010.

densidade de demanda.
O projeto de expansão do metrô está

PROGRAMA SUSTENTADOR
NOVOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

em discussão e negociação com o Governo Federal e o Governo Estadual.

O objetivo deste Programa é contribuir
para redução do congestionamento do trânsito

OUTROS PROGRAMAS

na área central da cidade por meio da implantação de um novo terminal rodoviário no bairro

Ao mesmo tempo em que desenvolve

São Gabriel. Dessa forma, o atual terminal será

o conjunto de ações que compõe os Programas

liberado para o uso do transporte coletivo urba-

Sustentadores, a Prefeitura atua também por

no metropolitano, terminal turístico e terminal do

meio de outras ações e projetos, em parceria com

aeroporto. Além disso, o Programa objetiva tam-

outros níveis de Governo e com a sociedade civil,

bém aumentar o conforto dos turistas a partir da

no âmbito das diversas Áreas de Resultados.

implantação de um terminal de passageiros no

Principais ações e realizações na área de

centro da cidade.

políticas urbanas, mobilidade urbana, trânsito e

Especialistas analisaram as viabilidades

regulação urbana em 2010:

técnicas e operacionais de todas as opções para

Mobilidade Urbana e Trânsito

a nova rodoviária. Acesso do cidadão, impacto do
terminal na circulação de veículos, necessidade de

A Empresa de Transportes e Trânsito de

proximidade com a estação do metrô e vínculo com

Belo Horizonte (BHTrans) atua no desenvolvimento

o Anel Rodoviário influenciaram na escolha do local.

de projetos de trânsito e transportes, na implemen-
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tação de obras viárias e na implantação e manuten-

de veículos de idosos, em quarteirões com e sem

ção de sinalização horizontal, vertical e semafórica.

Estacionamento Rotativo, em locais solicitados
pela comunidade.

Operação de Transporte e Trânsito
A BHTrans atua com os seus agentes nos

Estacionamento Rotativo

Até 2010

sistemas de trânsito e de transporte coletivo, nas
Quarteirões
Regulamentados

ações de operação, monitoração e fiscalização dos
transportes públicos (ônibus do sistema de transporte coletivo e suplementar, táxi e escolar) para

711

Vagas Físicas

18.685

Vagas Rotativas

84.383

melhoria do desempenho do sistema viário e na
elaboração de planos operacionais para implantação de eventos de grande porte nas regionais.
Vagas para pessoas com
deficiência ou mobilidade
reduzida

Estacionamento Rotativo

609

Em 2010, foram regulamentados para
estacionamento rotativo novos 79 quarteirões,
Disciplinamento da circulação de veículos de carga

com um acréscimo de 2.586 vagas físicas, totali-

A BHTrans instituiu regras que limitam

zando 711 quarteirões regulamentados, 18.685

os horários de permissão da circulação de veícu-

vagas físicas e 84.383 vagas rotativas.

los considerados inadequados ao uso urbano. No

Foram implantadas também 33 vagas

decorrer do ano de 2010 foram implantadas 7 das

reservadas a pessoas com deficiência ou mobili-

12 etapas previstas no projeto. Foram elas: Hiper-

dade reduzida, totalizando 609 vagas na cidade,

centro, Av. Nossa Senhora do Carmo, Savassi, Bair-

dentro do projeto “Credencial para Estaciona-

ro de Lourdes, Assembleia, Barro Preto e Região

mento Especial: Reserva de Vagas para Inclusão”.

Hospitalar.

Essas vagas estão distribuídas pela cidade em
locais preferencialmente próximos a hospitais,

Segurança no Trânsito

teatros, cinemas, supermercados e em locais so-

Atualmente operam, no município de

licitados pela comunidade.

Belo Horizonte, 50 equipamentos controladores

Em dezembro de 2010, encontravam-se

eletrônicos de velocidade do tipo “fixo”, os quais

regulamentadas 105 vagas para estacionamento

têm contribuído significativamente para a melho-
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ria das condições de segurança dos usuários que

Políticas Urbanas

utilizam as vias da cidade

Obras concluídas

No final de 2010, a BHTrans concluiu

Durante o ano de 2010, a Prefeitura de

dois editais de licitação que permitirão, ainda no

Belo Horizonte deu sequência ao conjunto de

primeiro trimestre de 2011, a implantação de 50

obras em seus diversos programas, em toda a

novos radares fixos (em substituição aos antigos),

cidade. Foram 55 empreendimentos concluídos

03 radares estáticos embarcados em viaturas, 40

em todas as regiões da Capital, cujos investimen-

detectores de avanço de semáforo e 20 infraes-

tos chegaram a R$ 141 milhões.

truturas adicionais, além de 12 detectores de in-

Já entre as obras que contam com recur-

vasão de faixas exclusivas para ônibus.

sos do Programa de Aceleração do Crescimento

A tabela a seguir mostra os indicado-

(PAC), do Governo Federal, há empreendimentos

res de segurança no trânsito, disponibilizados

que foram totalmente ou parcialmente concluí-

pelo Detran/MG.

dos. Nas obras do PAC finalizadas em 2010 foram
investidos R$ 41,4 milhões. Entre as obras total2000

Taxa de
Atropelamentos por
10.000 veículos
Número de mortos
por 1.000 acidentes

2009

mente entregues estão a Urbanização da Avenida
Belém e os conjuntos habitacionais Mangueiras,

61,02

25,21

Pérola, Primavera e Camomila e Araguaia.
Por meio de outros programas, foram
concluídas 33 obras nas áreas de infraestrutura,

25,88

17,59

educação, saúde, assistência social, meio ambiente, habitação, esportes e cultura, entre ou-

Taxa de
mortalidade por
10.000 veículos

4,27

tras. Nestes empreendimentos, foram investidos

2,36

recursos de R$ 71,5 milhões, além dos R$ 24,5
milhões investidos em obras do Orçamento Par-

Há de se considerar que a frota de veículos
da capital mineira quase duplicou neste
período, passando de 679.727 em 2000
para 1.220.125 em 2009. Os resultados
favoráveis podem ser atribuídos ao
conjunto de ações desenvolvidas pela
BHTrans (projetos, campanhas etc.),
além da operação dos equipamentos
eletrônicos ao longo dos últimos anos.

ticipativo.

Obras em andamento
Ao final de 2010, 88 obras estavam
em andamento, com investimento total de
R$ 1,1 bilhão.
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No OP e OP Digital, havia 47 obras em

Cidade legal: Com base na Lei de Regularização

curso, com investimento de R$ 110,9 milhões. No

de Parcelamento do Solo e Edificações, 9074/05,

âmbito do PAC, 11 empreendimentos estavam em

e na Lei 8758/04, que institui o Serviço de Arqui-

curso com investimentos de R$ 771,3 milhões. En-

tetura e Engenharia Pública, a Prefeitura, em 2005,

tre as obras, estão as intervenções do programa Vila

criou o Programa Cidade Legal, que já beneficiou

Viva no Aglomerado da Serra, Morro das Pedras, São

mais de cinco mil proprietários com a emissão da

José e a construção de viadutos na confluência das

certidão de Baixa e Habite-se. O programa aten-

avenidas Abraão Caram e Antônio Carlos.

de demanda dos participantes da II Conferência

Nos outros programas, 30 empreendi-

Municipal de Política Urbana e tem o objetivo

mentos estão em curso, com investimentos da

de promover a inclusão urbanística na cidade. As

ordem de R$ 230 milhões, tanto de recursos pró-

ações de regularização, integrantes do Programa

prios da Prefeitura quanto de financiamentos.

Cidade Legal, são feitas por área e região, de forma automática, sem a necessidade de o morador

Regulação Urbana

requisitar o serviço para a Prefeitura. A gratuidade

Tem por finalidade coordenar a elabora-

desse trabalho desonera o proprietário de taxas

ção e implementação da política de regulação e

que somam valores de até mil reais, bem como

controle urbano no Município, visando ao pleno

a remuneração de arquiteto ou engenheiro para

cumprimento da função social da propriedade e

elaboração da planta.

ao bem-estar da população. A Prefeitura, por meio

Em 2010 foram entregues 324 certi-

da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Ur-

dões de Baixa e Habite-se que se referem a ca-

bana, atua elaborando normas e implementando

sas de até R$ 30 mil lançadas na guia do IPTU

atividades de controle urbano da cidade.

de 2004, construídas sem a obediência das
orientações técnicas da lei e cujo proprietário

Principais serviços prestados em 2010:

não possua outro imóvel na cidade.

Regularização de edificações e parcelamentos irregulares – 302 imóveis regularizados
Coordenação da Política de Controle Urbano
– 932 vias fiscalizadas
Implementação do Projeto Movimento

Respeito por BH – 108.376 diligências monitoradas
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CIDADE SEGURA
A qualidade de vida de uma socieda-

PROGRAMA SUSTENTADOR
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

de é afetada por uma série de fatores e a defesa
civil e a segurança pública são pilares para a me-

O programa tem como objetivo au-

lhoria dessas condições, garantindo a proteção

mentar a sensação de segurança (objetiva e sub-

dos direitos individuais e assegurando o exercí-

jetiva) da população de Belo Horizonte, por meio

cio da cidadania. Quanto menores os índices de

da instalação de câmeras de vigilância eletrônica

violência, maior é o sentimento de segurança e

e integração das centrais de vigilância eletrônica,

bem-estar entre os cidadãos. Assim, é papel fun-

com impacto na redução e inibição das ações de-

damental, não apenas do Estado, mas também

lituosas e redução de vitimologia.

da Prefeitura, prover formas de enfrentamento e
prevenção da criminalidade.

Principais ações realizadas em 2010:

Entre os principais desafios em mé-

Foi inaugurada em agosto de 2010 a

dio prazo, destaca-se o desenvolvimento de

Central de Videomonitoramento da Guarda Mu-

um ambiente mais pacífico e seguro, com ên-

nicipal de Belo Horizonte - GMBH, interligada a 43

fase em ações voltadas à prevenção e melho-

câmeras remotas de videomonitoramento, distri-

ria da qualidade do espaço urbano e à vigilân-

buídas em:
s eis unidades de ensino (Escolas Municipais

cia eletrônica.
No ano de 2010 foram estabelecidos,

Ciac Lucas Monteiro Machado, Israel Pinhei-

no âmbito da gestão municipal, aspectos rela-

ro, Mestre Paranhos, Professor Lourenço de

cionados ao cumprimento de metas e resulta-

Oliveira, Professora Isaura Santos e Santos

dos, na área Cidade Segura, para a Secretaria

Dumont);

Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial,

s eis unidades de saúde (Hospital Odilon

que compõem a seguinte estrutura de Progra-

Berhens, Unidades Pronto Atendimento

mas Sustentadores:

Barreiro, Venda Nova, Nordeste, Norte e

Vigilância Eletrônica

Oeste);

Espaço Urbano Seguro

c inco pontos estratégicos da estrutura da
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Prefeitura de Belo Horizonte (Sede da PBH,

pontos de iluminação foram implantados, um

Sede da GMBH, Mirante das Mangabeiras,

total de 4.089 no período de 2009 e 2010. Belo

Praça da Estação e Parque Municipal Améri-

Horizonte encerrou 2010 com 171.577 pontos

co Renée Giannetti).

de iluminação.
Coincidência Territorial entre a Polícia Mi-

PROGRAMA SUSTENTADOR
ESPAÇO URBANO SEGURO

litar: PM, Polícia Civil - PC e Regionais da PBH Em 2010 a comissão conjunta do Estado (Polícia

O programa tem como objetivo assegurar

Militar e Polícia Civil) e da Prefeitura de Belo Hori-

um clima de harmonia e de tranquilidade pública

zonte (Regionais) concluiu estudo e proposta de

nos espaços urbanos do município, por meio da im-

alterações de seus limites territoriais no município

plantação de medidas de prevenção de segurança

tornando-os comuns entre as Regionais, Compa-

para reduzir os principais índices de criminalidade e

nhias da Polícia Militar de Minas Gerais e Delega-

aumentar a segurança do cidadão.

cias de Polícia.
Plano de Prevenção contra Invasões em Áre-

Principais ações realizadas em 2010:

as Públicas: Ação incorporada ao Programa no

Efetivo da Guarda Municipal: Em 2010 foi ini-

ano de 2010. Foram adquiridos seis veículos de

ciado o concurso público para ingresso de mais

duas rodas (motocicletas) e locados três veícu-

600 Guardas Municipais. A seleção está em anda-

los de quatro rodas (tipo sedan) para o patru-

mento e a última fase do concurso terminará em

lhamento preventivo das áreas públicas sujei-

maio de 2011.

tas a invasão na cidade.

Ampliação da Iluminação Pública: Para garantir um espaço urbano seguro, a PBH solicitou

OUTROS PROGRAMAS

à Policia Militar a identificação de pontos críticos

Capacitação

de iluminação na cidade, que poderiam causar insegurança ao cidadão, e promoveu as seguintes

C
 onvênio com o Serviço Nacional de Se-

ações:

leção Pública do Ministério da Justiça - SE-

Substituição de 442 luminárias e lâmpadas;

NASP/MJ para capacitação de Guardas Mu-

Substituição de 1.019 luminárias e lâmpadas

nicipais.

na orla da Pampulha.

P
 rojeto Bolsa Formação da SENASP/MJ: ca-

Além dessas ações, diversos novos

pacitou 575 guardas em BH, cada um deles

32

recebendo mensalmente uma bolsa do MJ

tação de grupos escoteiros formados por

no valor de R$ 443,00.

crianças de 6 a 9 anos de idade em todas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas

as regionais. O objetivo é proporcionar ao

Gerais - CBMMG capacitou 26 guardas mu-

guarda a possibilidade de ser uma referên-

nicipais em ações de Resgate; a Polícia Civil,

cia aos jovens, auxiliando na formação das

através de sua Academia de Polícia Civil do

266 crianças envolvidas.

Estado de Minas Gerais - ACADEPOL, minis-

G
 uardas Municipais “contadores de histó-

trou curso sobre o uso de força progressiva

ria” fizeram 105 apresentações para 3.525

e de tecnologias não letais para 03 guardas

crianças e adolescentes da rede municipal

municipais; a Secretaria de Estado de Defesa

de ensino.

Social de Minas Gerais - SEDS/MG ministrou

A
 Banda de Música da Guarda Municipal

curso de capacitação em Direitos Humanos

de Belo Horizonte - GMBH fez 80 apresen-

para 70 guardas municipais.

tações públicas nos próprios da Prefeitura e

Curso de capacitação de 116 guardas mu-

na cidade.

nicipais para atuação junto a turistas, ministrado pela Empresa Municipal de Turismo
de Belo Horizonte - Belotur.
Curso de capacitação em inglês e espanhol
para 102 guardas municipais, realizado pela
própria Secretaria Municipal de Segurança
Urbana e Patrimonial - SMSEG com professores cedidos pela Secretaria Municipal de
Educação - SMED. A previsão de atendimento é para 903 guardas municipais capacitados nas línguas estrangeiras.

Cultura e lazer na Guarda
Escotismo pela Guarda Municipal para manutenção e criação de grupos escoteiros
nas Regionais: o Escotismo prevê a implan-
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PROSPERIDADE
Os principais desafios para uma Belo

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

Horizonte mais próspera incluem a simplificação

O
 prazo para concessão de Licença Prévia

e a desburocratização do ambiente para a criação

Ambiental foi reduzido de 148 para 90 dias,

e o desenvolvimento de negócios, a promoção

para 68% dos processos cadastrados;

de investimentos produtivos privados e o estímu-

O
 prazo de análise do projeto arquitetônico

lo ao setor de turismo. Para alcançar esses objeti-

foi reduzido de 110 para 45 dias, para 74%

vos, a Prefeitura desenvolve ações por meio dos

dos processos;

seguintes Programas Sustentadores:

O
 prazo para a concessão de Licença de

Desburocratização e Melhoria do Am-

Implantação Ambiental foi reduzido de 173

biente de Negócios

para 60 dias, para 71% dos processos;

Promoção de Investimentos

O
 prazo para baixa de microempresas e em-

Copa 2014

presas de pequeno porte foi reduzido de 60

Turismo em BH

para 20 dias, para 90% dos processos;
O
 prazo para concessão da Licença de
Operação de Adequação Ambiental foi

PROGRAMA SUSTENTADOR
DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA
DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

reduzido de 190 para 90 dias, para 67%
dos processos;

O Programa tem por objetivo melhorar

O
 prazo para concessão de Licença de Ope-

o Ambiente de Negócios de Belo Horizonte, com

ração Corretiva Ambiental foi reduzido de

a redução dos prazos para abertura, ampliação e

245 para 90 dias, para 86% dos processos.

baixa de empresas, com foco na otimização dos
processos de licenciamento e regularização.

PROGRAMA SUSTENTADOR
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS

Várias ações são desenvolvidas:

Nova Legislação Urbana, com o novo

Tem como objetivo atrair, manter e

Código de Posturas, Novo Plano Diretor e a

ampliar investimentos em Belo Horizonte ofe-
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recendo um ambiente favorável ao negócio de

Micro e Pequena Empresa: Entre os benefícios

alto valor agregado e nas indústrias do conhe-

estabelecidos pela Lei Geral das Micro e Peque-

cimento. Para isso, atua de forma estruturada

nas Empresas estão os processos licitatórios, as-

e articulada com os diversos agentes econô-

segurando que as licitações de até R$ 80 mil se-

micos nacionais e internacionais no intuito de

jam direcionadas a essas categorias e que ainda

atrair novas empresas e desenvolver o mercado

haja condições diferenciadas para cobrir ofertas.

local, tornando a cidade de Belo Horizonte um

A regulamentação municipal é uma exigência es-

centro de excelência em empreendedorismo.

tabelecida pela legislação, para que cada cidade
possa adaptar a Lei Geral à sua realidade.

Principais atividades de 2010:
Grupo Executivo de Acompanhamento de

Atração de Investimentos: Em abril de 2010, a

Licenciamento e Implantação de Empre-

Prefeitura e o IBMEC assinaram convênio, inau-

endimentos (Geal): o Geal tem como função

gurando o Núcleo de Atração de Investimento. A

monitorar o licenciamento e a implantação de

parceria terá como objetivo desenvolver estudos

empreendimentos de especial interesse público,

técnicos sobre as potencialidades e vantagens

assim definidos pelo executivo municipal.

comparativas dos principais setores econômicos
de Belo Horizonte, visando fomentar as atividades

Conselho Municipal de Desenvolvimento

econômicas por meio da atração de empresas na-

Econômico (Codecom): A Prefeitura reativou o

cionais e internacionais para o Município.

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecom), criado para estabelecer

BHTec: Parceria entre a Prefeitura, a UFMG, o

a política de desenvolvimento econômico do

Governo do Estado, a Fiemg e o Sebrae-MG, o

Município, definir os incentivos e as condições

Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTec) é

de operacionalização e aplicação do Fundo

sediado na avenida Carlos Luz, região Norte da

Municipal de Desenvolvimento Econômico de

capital, em um terreno de 185 mil metros quadra-

Belo Horizonte (FundeBH) e do Programa de

dos. Sua implantação tem como objetivo incenti-

Incentivo à Instalação e Ampliação das Em-

var a diversificação econômica, com espaço para

presas. Possui participação de diversos seg-

empresas de base tecnológica e com potencial

mentos econômicos e atua na identificação

para a criação de atividades produtivas de ponta.

de oportunidades para a atração de empreen-

A Prefeitura investiu R$ 5 milhões nas primeiras

dedores.

obras de infraestrutura e foi iniciada a execução
dos serviços e obras de complementação.
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proficiência da língua inglesa), que têm o objeti-

PROGRAMA SUSTENTADOR COPA 2014

vo de avaliar e gerar uma amostra da capacidade
A Copa de 2014 será um evento de grande

de comunicação dos belo-horizontinos na língua

importância para Belo Horizonte, projetando a cida-

inglesa. Realizado em 2010, o Toeic teve a partici-

de no cenário internacional como pólo sustentável. A

pação de 7mil cidadãos.

Prefeitura criou o “Núcleo de Gestão do Projeto Copa

Criação grupos de trabalho específicos: qua-

das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014”,

tro grupos foram criados, em 2010, para tratar

com o objetivo de realizar monitoramento, aprimo-

os temas Atrativos Turísticos, Turismo, Mobili-

ramento e efetivação das ações para a realização do

dade e Saúde.

mundial de futebol. Além disso, foi criado, ainda, o
Núcleo de Gestão das Copas, um Comitê Executivo

PROGRAMA SUSTENTADOR TURISMO EM BH

que visa auxiliar na execução dos projetos.
Foi sancionada a Lei 9.952/2010 visando

Principais ações para fomento do turismo, lazer, even-

atender as demandas da Copa do Mundo 2014,

tos e negócios:

com objetivo de incentivar a implantação de es-

Projeto Escadaria: Criado para que os morado-

tabelecimentos culturais, hospitalares e hotelei-

res e visitantes de Belo Horizonte conheçam um

ros no município. Isso irá assegurar melhores con-

pouco mais das atrações turísticas e da cultura

dições de infraestrutura, aprimoramento da rede

do interior mineiro. Todo domingo, um dos 42

municipal de saúde, desenvolvimento do turismo

circuitos turísticos do Estado expõe, na entrada

cultural e de negócios, além de estimular a gera-

da Prefeitura de Belo Horizonte, seus principais

ção de emprego e renda.

atrativos durante a realização da Feira de Artes e
Artesanato da Avenida Afonso Pena. Ao longo do

Outras ações:

ano de 2010, 36 circuitos turísticos de diversas re-

Planejamento Estratégico para a Copa de

giões do Estado estiveram presentes na Escadaria

2014: foi elaborado em conjunto com o Governo

da PBH, cujo local foi especialmente preparado

do Estado e divulgado em abril de 2010.

para receber os circuitos, que trouxeram grande

Diagnóstico Linguístico: Belo Horizonte é a pri-

variedade de produtos do artesanato e apresen-

meira capital brasileira a levantar as habilidades

tações culturais ligadas ao folclore e a atividades

de seus habitantes com outro idioma, por meio

contemporâneas.

de testes, como o Toeic (teste prático que avalia a

Captação de eventos: Ação que vem recebendo
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incremento nos últimos anos, é realizada também

O monitoramento das Metas do Milênio

em parceria com o Convention & Visitors Bureau (or-

é realizado pelo Observatório do Milênio de Belo

ganização cooperativa de marketing), encarregada

Horizonte, que é uma rede coordenada pela PBH,

de vender a imagem da capital mineira para atrair ne-

composta por instituições de ensino e pesquisa,

gócios de turismo e canalizá-los para seus associados.

órgãos públicos, instituições de ensino superior e
entidades do terceiro setor e da sociedade civil.

Aquário de peixes da bacia do rio São Francisco:

A Prefeitura de Belo Horizonte aderiu

Primeiro aquário temático de água doce com peixes

ao Pacto do Milênio em 2006 e, desde então, já

originários da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-

cumpriu duas importantes metas na área de edu-

cisco. A atração tem o objetivo de realizar estudos

cação e de serviços urbanos. Em substituição a

sobre a biologia, criação e manutenção de peixes

essas, a PBH incorporou ao sistema de monitora-

em cativeiro, oferecer atividades educativas como

mento novas metas, se comprometendo com a

mais uma ação de revitalização da bacia, além de

elevação do Índice de Desenvolvimento da Edu-

proporcionar uma nova opção de lazer em Belo Ho-

cação Básica (IDEB) e a universalização do acesso

rizonte. O empreendimento tem cerca de 2400m²

ao saneamento básico.

e, em dois pavimentos, abriga 22 tanques de volu-

Na perspectiva de dar maior transpa-

me variado com uma ambientação que reproduz

rência aos compromissos estabelecidos e de

a vegetação das margens do rio. Conta, ainda com

ampliar o acesso da população às informações

auditório, biblioteca, espaços de exposição lúdicos,

produzidas sobre a cidade, a Prefeitura, por meio

jardins, laboratório, lagoa marginal, lanchonete e lo-

do Observatório, lançou, com o 3.º Relatório de

jinha. Recebeu em 2010 mais de 300.000 visitantes.

acompanhamento dos Objetivos do Milênio, a
cartilha popular “Belo Horizonte e os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio”. A publicação

OUTROS PROGRAMAS

apresenta dados, informações e estatísticas so-

Observatório do Milênio de

bre a realidade de Belo Horizonte com relação

Belo Horizonte

aos temas afetos aos Objetivos do Milênio - pobreza, educação, gênero, saúde, saneamento,
habitação, mercado de trabalho (juventude) e
acesso a novas tecnologias. A cartilha é entre-

OBSERVATÓRIO DO MILÊNIO
BELO HORIZONTE

gue para lideranças comunitárias, conselheiros
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de direito e representantes de movimentos sociais, durante a realização de fóruns regionais de
participação popular e de cursos de capacitação.

Nova página de “Estatísticas e
Indicadores” no Portal da PBH
Também se destaca em 2010 uma importante iniciativa de Sistematização e Gestão
de Informações municipais, com a organização
da nova página de “Estatísticas e Indicadores” no
portal da PBH (portalpbh.pbh.gov.br). Na nova
página podem ser acessados dados e informações atualizadas sobre os aspectos econômicos,
demográficos, sociais, ambientais, culturais e urbanos do município. As informações são disponibilizadas em tabelas de dados em formato excel
e os mapas em formato PDF, e organizadas em
grandes temas, abrangendo economia, desenvolvimento social, saúde, educação, cultura, planejamento urbano, transporte e trânsito e meio
ambiente, entre outros. A página conta ainda
com uma série de indicadores que refletem e
permitem a caracterização da cidade de Belo Horizonte e o acompanhamento dos resultados das
políticas públicas implantadas pela administração
municipal. Essa é uma importante iniciativa que
contribui com o aprimoramento do controle social e torna públicas as práticas da administração
da Prefeitura de Belo Horizonte.
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MODERNIDADE
Investir na modernidade significa aumen-

e empregados públicos municipais, nas diversas

tar a eficiência da gestão administrativa, reduzindo

funções da PBH, por meio de melhorias nas con-

custos operacionais e aumentando o controle so-

dições de trabalho, qualificação/capacitação e

bre os processos. Na área de serviços, as inovações

implantação do modelo de bonificação por re-

tecnológicas podem consistir em poderoso instru-

sultado, através da modernização do sistema de

mento em favor da desburocratização, agilizando

gestão de pessoas.

processos e reduzindo os prazos de atendimento à

Em 2010, inúmeras atividades foram

população. No âmbito social, a tecnologia também

executadas com o objetivo de criar um cenário

pode proporcionar a inclusão digital, universalizan-

propício ao desenvolvimento e valorização do

do o uso da internet, por exemplo. Para alcançar

servidor e ao exercício de suas atribuições.

esses objetivos, a Prefeitura desenvolve ações por
meio dos seguintes Programas Sustentadores:

Escola Virtual de Governo: espaço gestor de pro-

Gestão Estratégica de Pessoas

gramas de educação permanente para promover
o desenvolvimento de pessoas da administração

BH Digital

direta e indireta, realizada por meio da contratação

Desburocratização e Melhoria dos Ser-

de instituições de ensino técnico/cooperativo e de

viços de Atendimento ao Cidadão

ensino superior. Até o fim de 2010, passaram por

Modernização dos Processos Adminis-

qualificação 4.754 servidores, dos quais:

trativos

2 .706 participaram do programa de capa-

Modernização da Receita e Captação de

citação previsto no Programa Nacional de

Recursos

Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos
Municípios Brasileiros (PNAFM);
1 .391 gerentes treinados em Gestão Orien-

PROGRAMA SUSTENTADOR
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

tada para Resultados.
Em 2010, teve início a pós-graduação

Este Programa objetiva valorizar e apri-

em Administração Pública e em Políticas para a

morar o desempenho profissional dos servidores

Juventude, em parceria com a Fundação João
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Pinheiro e o Centro Universitário Newton Paiva,

ciário com a operadora de planos e resulta em

envolvendo 51 servidores.

preços mais baixos.

Reestruturação do Fundo de

PROGRAMA SUSTENTADOR BH DIGITAL

Previdência Municipal
O BH Digital tem como objetivos criar

A análise de reestruturação teve início

centros de inclusão digital visando à capacitação

em 2010 com o fim de obter sua sustentabilidade

de jovens e adultos em tecnologia da informação

financeira e atuarial. No decorrer de 2010 foram

e comunicação e disponibilizar o acesso à inter-

realizadas diversas atividades para a concretiza-

net através da criação de infraestrutura tecnológi-

ção em 2011, com a criação da Secretaria Munici-

ca de rede “sem fio”.

pal Adjunta de Gestão Previdenciária.

O programa busca realizar parcerias, as quais
têm colaborado na ampliação do número de centros

Programa de Atenção Integral

públicos de inclusão digital, que atendam diretamente

à Saúde do Servidor – PAISS

a população que está excluída digitalmente.

Foi instituído o Programa de Atenção Inte-

Os centros de inclusão são espaços clas-

gral à Saúde do Servidor – PAISS, que representa a pos-

sificados como Telecentros que possuem entre

sibilidade de estender aos servidores da PBH acesso à

seis e 20 computadores e impressoras, conecta-

atenção à saúde com qualidade e resolutividade.

dos à Internet e com mobiliário adequado. Em

O PAISS significará, além da ampliação

2010, foram instalados 77 centros de inclu-

das coberturas atualmente oferecidas pela BE-

são digital, totalizando 271.

PREM, a qualificação da gestão do contrato de

Além dos centros de inclusão, Belo Hori-

plano privado de atenção à saúde que, ultrapas-

zonte conta com áreas de acesso livre à internet em

sando o monitoramento econômico e financeiro,

praças, parques e prédios públicos, sendo que para

possa representar o servidor no diálogo com a

provimento do acesso à rede estão instaladas 12 Esta-

operadora de saúde para garantir a atenção inte-

ções Rádio Base, totalizando 37 áreas de hotspots.

gral à saúde.

O programa BH Digital também conta

A contratação coletiva, pela Prefeitura

com o Centro de Recondicionamento de Compu-

de Belo Horizonte dilui os riscos financeiros, au-

tadores - CRC que recebe doações de equipamen-

menta a capacidade de interlocução do benefi-

tos de informática aprovadas pela Coordenação
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Nacional do Projeto “Computadores para Inclusão”

um mesmo padrão de qualidade de atendimento.

(CI) do Governo Federal. Os equipamentos recon-

No período de 09 de setembro a 30 de dezembro de

dicionados são doados às instituições responsáveis

2010 foram atendidos 344.843 cidadãos, uma média

por iniciativas de inclusão digital como telecentros,

de 4.500 atendimentos diários. Nesse período a ava-

centros públicos de acesso à Internet, escolas e bi-

liação de satisfação foi de 98,29% (Ótimo/Bom).

bliotecas públicas, garantindo a inclusão digital da
população que não tem acesso à tecnologia da

Central de Atendimento Telefônico – 156: Visa

informação, por meio do recolhimento e da entre-

oferecer um canal único de atendimento telefôni-

ga de computadores recondicionados. Em 2010,

co à população, capaz de oferecer maior agilidade,

foram recondicionados 1.114 computadores,

qualidade e comodidade para o cidadão. A Central

sendo disponibilizadas 1.238 vagas no Progra-

de Atendimento Telefônico 156, capta, registra e en-

ma Municipal de Qualificação.

caminha solicitação de serviços, além de fornecer
informações sobre serviços e equipamentos públicos municipais. No ano de 2010 houve 1.918.000

PROGRAMA SUSTENTADOR
DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA
DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ligações com 91% de atendimentos. A avaliação de
satisfação foi de 92% (ótimo/bom). Em 2010, foram
incorporados, ao Serviço 156, 10 novos canais de

O objetivo deste programa é elevar a qua-

atendimento telefônico existentes na PBH, totalizan-

lidade do atendimento aos cidadãos, aperfeiçoando

do 25 canais de atendimento.

o relacionamento com a população e aumentando
seu nível de satisfação em relação aos serviços pres-

Central de Atendimento Telefônico – Web

tados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Chat: Novo canal de relacionamento com o cidadão, inaugurado em julho de 2010. Por meio

Principais atividades realizadas em 2010:

deste canal, os moradores de Belo Horizonte ou

BH RESOLVE - Central de Serviços da Prefeitu-

de outras localidades podem entrar em contato

ra: A Central de Serviços BH RESOLVE, inaugurada

com os atendentes da PBH para obter informa-

em setembro de 2010, implantou um novo modelo

ções sobre os, aproximadamente, 850 serviços

de relacionamento presencial entre a Administração

públicos municipais.

Municipal e os cidadãos, com base na disponibiliza-

Portal de Informações e Serviços: O Portal

ção dos serviços ofertados pela PBH em um único lo-

de Informações e Serviços visa disponibilizar um

cal, com horário de atendimento ampliado, seguindo
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canal único de acesso a todos os serviços presta-

confiabilidade e agilidade na execução das tarefas.

dos pela PBH, com informações padronizadas e

Principais ações realizadas em 2010:

de fácil entendimento. O Portal também é uma

R
 edução em 17% do tempo de execução de

ferramenta de gestão que permite a manutenção

10 serviços realizados pela Secretaria Municipal

das informações constantemente atualizadas. Ao

Adjunta de Regulação Urbana (SMARU);

todo são 852 serviços disponíveis com uma mé-

R
 edução do tempo de atendimento ao cidadão,

dia diária de 5.112 visitas.

no Plantão Social, de três horas para 90 minutos,

Modernização do SAC WEB: O SACWEB é um

em 2009, e para uma hora, a partir de 2010.

aplicativo que registra as solicitações de servi-

R
 edução do tempo médio do fluxo de tramita-

ços, encaminha automaticamente para as unida-

ção do processo de convênio com instituições

des responsáveis pela sua execução e permite o

de educação infantil, de 45 dias para 20 dias.

acesso às informações para acompanhamento
da solicitação por parte dos cidadãos. Algumas

PROGRAMA SUSTENTADOR –
MODERNIZAÇÃO DA RECEITA E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

melhorias foram desenvolvidas como: assegurar
o registro, acompanhamento e conclusão da solicitação de serviço, permitir o retorno proativo ao

O objetivo deste Programa é aumentar

cidadão e receber avaliação do serviço prestado.

a arrecadação da PBH através da busca da eficiência na cobrança dos tributos municipais e alienação de áreas remanescentes e de outros imóveis

PROGRAMA SUSTENTADOR
MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

de propriedade da PBH.

O objetivo deste Programa é modernizar

Captação de Recursos

a infraestrutura interna das instituições municipais

Foram identificados os projetos que pos-

com a aquisição de equipamentos e sistemas de

sibilitam fontes potenciais de recursos com o ob-

gestão, através dos projetos previstos no Programa

jetivo de garantir mais recursos voluntários no Or-

de Modernização da Administração Tributária e da

çamento Geral da União – OGU e no Orçamento

Gestão dos Setores Sociais Básicos-PMAT e Progra-

Geral do Estado, e/ou através de financiamentos.

ma Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e

Em 2010, os recursos captados atingi-

Fiscal dos Municípios Brasileiros-PNAFM, visando à

ram o montante de R$ 70.964.205,57 (setenta mi-

ampliação dos controles dos processos e a maior

lhões, novecentos e sessenta e quatro mil, duzen-
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Gerenciamento do patrimônio

tos e cinco reais e cinquenta e sete centavos):
Encontram-se ainda em análise, ca-

Em 2010, foram listadas 245 áreas rema-

dastrados no Sistema de Gestão de Convênios e

nescentes que poderão ser alienadas ao proprie-

Contratos de Repasse – SICONV projetos do Mu-

tário lindeiro, após a concordância dos diversos

nicípio no valor de R$ 205.269.061,48 (duzentos

órgãos municipais interessados - SUDECAP, SMA-

e cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil,

RU, Regionais e BHTrans. A partir da classificação

sessenta e hum reais e quarenta e oito centavos).

dos processos da área de patrimônio, foi implantado o Arquivo de Referência onde serão guarda-

Concessões e Parcerias Público-privadas

dos todos os processos que, por sua importância

No ano de 2010 os estudos com vistas à es-

histórica, poderão ser objeto de consulta técnica

truturação de projetos de interesse municipal, através

para casos semelhantes. Foram recadastrados

do estabelecimento de Parcerias Público-Privadas,

cerca de 405.760 bens móveis.

tomaram um grande impulso, merecendo destaques

BH Nota 10

especiais o Projeto do Hospital Metropolitano do Barreiro, com investimentos totais previstos da ordem de

Oferece descontos no valor do IPTU a par-

R$ 200 milhões, dos quais aproximadamente R$ 150

tir da emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas

milhões serão realizados através de uma PPP, bem

(NFS-e). Todos os cidadãos de Belo Horizonte que

como o Projeto de Adequação da Rede de Atenção

contratarem serviços sobre os quais seja devido Im-

Básica à Saúde, com a construção e modernização de

posto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

147 postos de atendimento, com investimentos to-

à Prefeitura terão direito a reverter parte desse im-

tais previstos de R$ 250 milhões, a serem realizados

posto para descontos no IPTU, até o limite de 30%.

também através de uma PPP.
Com relação às concessões comuns,

OUTROS PROGRAMAS

destacam-se os projetos visando à Construção
do Novo Terminal Rodoviário do São Gabriel, com

Modernização Administrativa

investimentos totais da ordem de R$ 150 milhões

e Tecnologia da Informação

e das Estações Integradora da Pampulha e da Vila

Principais projetos desenvolvidos pela

São José, e que integram o Programa BRT – Bus

Secretaria Municipal Adjunta de Tecnologia da

Rapid Transit, que está sendo implantado na cida-

Informação em 2010, além dos integrantes dos

de, sob a coordenação da BHTrans.

Programas Sustentadores:
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Programa Nacional de Apoio à Gestão Ad-

Principais projetos e atividades realizados em 2010:

ministrativa e Fiscal dos Municípios Brasi-



leiros - PNAFM: acompanhamento e prestação

Sistema de Gestão Orçamentária

de contas, junto ao Ministério da Fazenda, com

e Financeira (SOF)

financiamento do BID - Banco Interamericano de

Sistema de Monitoramento do PPAG: Desenvol-

Desenvolvimento, dos projetos de modernização

vimento de módulo para extração de informações

de diversos órgãos da PBH.

gerenciais, utilizando nova metodologia, sobre efi-

Programa de Modernização da Adminis-

ciência e eficácia dos projetos e atividades do mu-

tração Tributária e da Gestão dos Setores

nicípio. Este módulo complementa a sistemática de
monitoramento e avaliação dos programas munici-

Sociais Básicos – PMAT: acompanhamento e

pais, com acompanhamentos mensais da execução

prestação de contas, junto ao Banco Nacional de

das metas físicas e financeiras e contribuindo com a

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,

modernização da prestação de contas do Executivo

dos projetos de modernização dos diversos ór-

aos órgãos de controle interno e externo.

gãos da PBH: Saúde, Políticas Sociais, Finanças,

Finalização do projeto Borderô Eletrônico:

Políticas Urbanas, Tecnologia da Informação e

contemplando pagamento de títulos e tributos

Controladoria Geral do Município.

com e sem código de barras. Com a implantação
deste projeto será atendida a totalidade dos paga-

Prodabel

mentos do Município totalizando 140.0000 paga-

A Empresa de Informática e Informação

mentos/ ano, bem como a implantação do módulo

do Município de Belo Horizonte (Prodabel) desen-

de gestão de títulos que irá gerar um controle efe-

volveu, em 2010, diversos projetos de incremento

tivo dos títulos recebidos pela PBH, propiciando a

da tecnologia de informação, voltados para a me-

gestão efetiva do fluxo de caixa e garantindo a con-

lhoria das mais diversas áreas da Prefeitura: admi-

tabilização dos títulos, requisito exigido pela CASP

nistrativa, orçamentária, financeira, jurídica, saúde,

(Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

educação e ações de inclusão social digital.
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CIDADE COM TODAS AS VILAS VIVAS

Produção de Moradias

Enfrentar o déficit habitacional, erradicar
áreas de alta vulnerabilidade social e aumentar os es-

A produção habitacional visa reduzir

paços verdes são objetivos que compõem a agenda

o déficit habitacional do município, ampliar a

estratégica de longo prazo da capital mineira. Com

oferta de moradias para a população de bai-

isso, estamos implementando em Belo Horizonte

xa renda e atender as demandas coletivas do

uma solução pioneira para as vilas e aglomerados,

movimento organizado e de reassentamento

visando à inclusão dos moradores na vida da cidade,

de famílias oriundas de áreas de risco, implan-

propiciando mais segurança e qualidade de vida para

tação de obras públicas e do Programa Bolsa

todos. Para isso, foram definidas ações realizadas por

Moradia.

meio dos seguintes Programas Sustentadores:

Em 2010, a Secretaria Municipal Ad-

Habitação

junta de Habitação trabalhou na construção de

Vila Viva

14 conjuntos habitacionais, que totalizam 1.357
apartamentos, tendo sido concluídos neste ano
1.102 unidades habitacionais (UH) no âmbito dos

PROGRAMA SUSTENTADOR HABITAÇÃO

programas Pró Moradia, FNHIS/OGU – Habitação
A Política Municipal de Habitação tem

de Interesse Social e de Crédito Solidário. Nos três

por objetivo promover o acesso à moradia digna

programas, em 2010, foram investidos cerca de

para a população mais carente da cidade e a ocu-

28 milhões de reais, considerando recursos muni-

pação ordenada do solo urbano.

cipais e federais.

NÚMERO DE UNIDADES
PROGRAMA

CONCLUÍDOS

EM ANDAMENTO

ORIGEM DAS FAMÍLIAS
OPH

BOLSA
MORADIA

FNHIS/ OGU

48

282

305

25

Pró Moradia 2007 / 2008

994

576

810

760

Crédito Solidário

60

487

547

0

1.102

1.345

1.662

785

TOTAL
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Programa Minha Casa Minha Vida

No ano de 2010 foram desenvolvidas

A participação de Belo Horizonte no

ações de apoio ao programa prevendo doação

Programa Minha Casa Minha Vida objetiva fomen-

de terrenos, isenção de impostos e articulação

tar a implantação do maior número de moradias

entre órgãos envolvidos.

para atender as demandas da Política Municipal

Foram viabilizadas unidades habitacionais

de Habitação considerando, em especial, as famí-

para atendimento às famílias na faixa de renda até 3

lias com rendimentos até 03 salários mínimos.

salários mínimos e de 3 a 6 salários mínimos.

NÚMERO DE UNIDADES
PROGRAMA
Minha Casa Minha Vida
(0 a 3 SM)
Minha Casa Minha Vida
(3 a 6 SM)

TOTAL

Nº UH

SITUAÇÃO

ORIGEM DAS FAMÍLIAS
OPH

BOLSA
MORADIA

1.470

Contratados

735

735

2.545

Contratados

0

0

735

735

4.015

Acompanhamento Social

mento de intervenção social dividido nas fases

Objetiva promover o acompanhamento

de Pré-morar, referente ao período de obra, e

social de famílias contempladas pelos programas

de Pós-morar, após a conclusão dos empreendi-

de produção habitacional do município, visando

mentos.

a sua inserção social através do cadastro, organi-

No ano de 2010, nos empreendimentos

zação e capacitação durante o período pré-morar

em andamento, foi realizado o acompanhamento

e pós-morar.

social de 1.324 famílias. Além disso, a Prefeitura rea-

São realizadas ações que integram um

lizou o suporte social de Pós- Morar pleiteado pelas

Plano de Trabalho Técnico Social desenvolvido

3.000 famílias residentes em conjuntos habitacio-

em três eixos: mobilização e organização comu-

nais construídos pela PBH nos anos anteriores.

nitária e condominial; educação sanitária, am-

Titulação de Moradias

biental e patrimonial, capacitação profissional e

O Programa de Regularização e Titula-

fomento ao trabalho e renda. Esse trabalho tem

ção das moradias inseridas nos conjuntos habi-

início com a pesquisa social das famílias e do en-

tacionais produzidos pelo município propicia a

torno dos conjuntos para construção do planeja-

regularização urbanística, jurídica e fundiária do
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empreendimento garantindo, à população bene-

versas ações, sob a coordenação da Companhia

ficiada, a posse legal do imóvel.

Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel).

Em 2010, a SMAHAB promoveu a regularização urbanística, com expedição da Certidão

Planos Globais Específicos (PGEs): Elaboração

de Baixa e Habite-se, de 802 (oitocentas e duas)

de planos globais com a finalidade de promover

unidades habitacionais, nos Conjuntos Laranjei-

a recuperação física, social, jurídica (regularização
fundiária) e ambiental dos assentamentos ocupa-

ras, Diamante Negro, Ipês, Camomila, Pérola, Pri-

dos por população de baixa renda, possibilitando

mavera e Vitória. Houve ainda o acordo com os

sua integração à malha urbana. Existem oito pla-

cartórios para redução de custos, resultando na

nos em andamento, beneficiando 10.662 famílias.

aplicação da lei da gratuidade de registro para ha-

Em 2010 foi entregue o Conjunto Minas Caixa, be-

bitação social em todos os processos citados.

neficiando 1.431 famílias.

PROGRAMA SUSTENTADOR VILA VIVA

Controle Urbano/Apoio Técnico a Projeto ou
Obra: prestação de assistência técnica adequa-

Este Programa tem o objetivo de me-

da ao morador de assentamentos de interesse

lhorar a qualidade de vida dos moradores dos lo-

social, visando prevenir a produção de irregulari-

cais contemplados, a partir da realização de ações

dade construtiva e de uso dos espaços públicos,

de urbanização, com obras de saneamento, cons-

coletivos e particulares, bem como diagnosticar,

trução de unidades habitacionais, eliminação de

remediar e prevenir a geração de situações de ris-

risco geológico muito alto, reestruturação do sis-

co construtivo e geológico-geotécnico. Em 2010,

tema viário, urbanização de becos, implantação

foram 141 famílias beneficiadas.

de parques e regularização de domicílios.
Controle Urbano/Vistoria Técnica: Fiscalização:

Melhorias Urbanas em Favelas

fiscalização urbanística em assentamentos de in-

Regularização urbana, ambiental e jurí-

teresse social, com orientação técnica adequada,

dica dos assentamentos, com o intuito de promo-

visando prevenir a produção de irregularidade

ver melhoria das condições de vida das popula-

construtiva e de uso dos espaços públicos, coleti-

ções das vilas, favelas e áreas de interesse social

vos e particulares, bem como identificar e prevenir a geração de situações de risco construtivo e

do município de Belo Horizonte, por meio de di-
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geológico-geotécnico. Em 2010, foram 1.443 vis-

foram entregues à população 2.481 moradias por

torias realizadas, com 101 notificações emitidas.

meio dos programas Vila Viva e Drenurbs (voltado
à despoluição ambiental).

Programa Vila Viva
Maior programa de urbanização de
aglomerados em curso no país, prevê a execu-

Bacia do Córrego
Bonsucesso

440

Aglomerado da Serra

496

Morro das Pedras

320

Vila Califórnia

16

Vila São José

1.296

ção de intervenções estruturantes para melhorar
a qualidade de vida da população, que incluem
requalificação e revitalização urbanístico-ambiental, reestruturação do sistema habitacional, regularização fundiária e ações de desenvolvimento
social. O investimento previsto nos contratos do
Orçamento Geral da União (OGU) e Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) é de cerca
de R$1,15 bilhão relativo às intervenções físicas,
remoção e reassentamentos, gerenciamento, trabalho social e regularização fundiária. Até dezembro/2010 foram investidos aproximadamente

Avenida Belém

80

Pedreira Prado Lopes

113

Vila Santa Terezinha

32

R$580 milhões. O público-alvo do programa são
168 mil moradores dos Aglomerados Morro das
Pedras, Serra, São Tomás / Aeroporto, Santa Lúcia,

Total

do Complexo Várzea da Palma e das vilas Cemig/

2.793

Alto das Antenas, Califórnia, São José, Pedreira
Prado Lopes, Taquaril, Alto Vera Cruz (Av. Santa

Ações Sociais: ações de desenvolvimento co-

Terezinha) e Belém. Em 2010, 32 comunidades

munitário e sócio-organizativo nas comunidades

foram atendidas e 45.774 domicílios beneficiados

atendidas pelo Programa Vila Viva, através de pro-

no Programa Vila Viva/PAC.

cessos educativos, de mobilização e de acompanhamento das remoções e reassentamento. Em

Alguns dos resultados de 2010:

2010, foram 11.543 famílias beneficiadas, distribu-

Moradias construídas: No período 2009-2010,

ídas da seguinte forma:
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Regularização de Domicílios: Promoção da leVila Pedreira Prado Lopes: 1.914 famílias

galização urbanística e jurídica de assentamentos
de interesse social ocupados de forma irregular

Conjunto Taquaril: 904 famílias

por população de baixa renda. No período 2009-

Várzea da Palma – Programa
Saneamento para Todos: 400 famílias

2010, foram 8.423 famílias beneficiadas.
Programa Bolsa Moradia: Visa garantir con-

Vila Califórnia: 1.120 famílias

dições dignas de habitabilidade para as famílias

Aglomerado Morro das Pedras: 580 famílias

removidas de áreas de risco ou removidas por

Av. Belém: 160 famílias

obras e ações da política habitacional, através do
pagamento de aluguel às famílias, enquanto se

Santa Terezinha: 380 famílias

viabilizam soluções para o reassentamento defi-

Vila São José: 6.000 famílias

nitivo. Em 2010, foram cerca de 1.108 famílias beneficiadas/mês.

PAC Olaria/Jatobá: cerca de 200 famílias

Orçamento Participativo
Eliminação de situações habitacionais de risco

Obras: Desenvolvimento de ações necessárias à

geológico muito alto e alto: Por meio da elabora-

execução dos empreendimentos aprovados no Or-

ção de diagnósticos de risco geológico, atualização do

çamento Participativo, relativos aos assentamentos

Plano Municipal de Redução de Risco, ações de remo-

de interesse social, ocupados em geral, por popula-

ção, execução de obras e mobilização comunitária, no

ção de baixa renda. Em 2010, foram concluídas seis

período 2009-2010, foram eliminadas 957 situações

obras e mais seis estão em andamento.

de risco geológico alto e muito alto na cidade.

Reassentamentos/Indenizações: Viabilização

Aquisição e Indenização de Moradias: interven-

de execução dos empreendimentos aprovados

ções urbanísticas do Programa Vila Viva através da

no Orçamento Participativo – OP através da re-

remoção de moradias, mediante reassentamento

moção e reassentamento de famílias ou paga-

ou pagamento de indenização que possibilite a

mento de indenização que possibilite a aquisição

aquisição de nova moradia em condições iguais

de nova moradia em condições iguais ou supe-

ou superiores às que existiam anteriormente. Em

riores às que existiam anteriormente. Em 2010,

2010, foram 1.454 famílias beneficiadas em todo

foram 43 famílias beneficiadas.

Programa Vila Viva/PAC.
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CIDADE COMPARTILHADA

A gestão pública compartilhada é uma

e distribuição do Jornal do OP com periodicidade

das marcas de Belo Horizonte. Os frutos por ela ge-

bimestral, publicação do Portal do OP na página da

rados resultam em uma grande rede colaborativa,

Prefeitura, criação do Sistema Informatizado de Ges-

em que os princípios de transparência e justiça so-

tão dos Conselhos, fortalecimento dos espaços de

cial se sustentam à base de um respeito mútuo en-

participação e a criação do Comitê Governamental

tre o Município e seus cidadãos. Por isso, agregar as

de Gestão Participativa (CGGP) com o objetivo de

mais modernas ferramentas de gestão, tornando-a

diagnosticar, coordenar e apoiar estratégias que for-

a cada dia mais eficaz e eficiente, consiste em um

taleçam a gestão participativa em Belo Horizonte.

objetivo permanente de Belo Horizonte.

Além disso, a população de Belo Horizonte também pode solicitar informações no Portal de Informações e Serviços da PBH, na Central

PROGRAMA SUSTENTADOR
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
E GESTÃO COMPARTILHADA

de Atendimento Telefônico - 156 e na Central de
Atendimento Presencial - BH Resolve.

O Orçamento Participativo é uma for-

Em 2010, como resultado de demanda

ma democrática de governar a cidade, abrindo

das Comforças (Comissões de Acompanhamento,

espaços institucionalizados para a participação

Execução e Fiscalização das Obras do Orçamento

dos cidadãos na definição de prioridades para a

Participativo) Regionais, foi criada a Comforça Muni-

aplicação dos recursos públicos.

cipal composta por representantes das Comforças

Mantendo o compromisso de gestão

das nove regionais de Belo Horizonte e da Comforça

com a participação popular, a Prefeitura de Belo

da Habitação. Além disso, os membros da Comforça

Horizonte tem buscado ampliar os canais de comu-

têm acesso aos respectivos canteiros de obras, iden-

nicação entre o poder público e a sociedade orga-

tificados com crachás fornecidos pela Prefeitura.

nizada. Para aprimorar esse modelo de gestão e as

Articulado ao desenvolvimento de estraté-

ferramentas que potencializam a transparência das

gias para ampliação dos instrumentos de comunicação

informações, foram implementadas ações como

e transparência do Orçamento Participativo foi publica-

cursos de capacitação para as lideranças, elaboração

do o Decreto 14.135, que dispõe sobre a divulgação de
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informações relacionadas ao Orçamento Participativo

Empreendimentos concluídos

e institui o Grupo Gerencial do Orçamento Participati-

em 2010 por regional

vo (GGOP) sob a coordenação das Secretarias Munici-

Barreiro; 1

pais de Planejamento, Orçamento e Informação e de

Venda Nova; 3

Centro Sul; 2

Políticas Urbanas e Programa BH Metas e Resultados.
Pampulha; 1

O Grupo Gerencial conta com a participação de todos

Nordeste; 2

os órgãos envolvidos no OP e tem a tarefa de discutir as

Oeste; 1

questões referentes às obras do Orçamento Participativo procurando solucionar os problemas apresentados

Noroeste; 3

pelas Comforças nas regionais.

Norte; 5

PRÊMIO

De 1994 até dezembro de 2010, foram

A Gestão Participativa de Belo Horizonte

concluídos 1.054 empreendimentos, sendo 1.046

é uma das finalistas no Prêmio Reinhard

do OP Regional e oito do OP Digital.

Mohn 2011 “Vitalizando a Democracia
Situação dos empreendimentos do OP

através da Participação” da Fundação
Bertelsmann Stiftung – Alemanha, com

Em andamento; 350
(25%)

resultado previsto para meados de 2011.
A PBH recebeu, entre os dias 18 e 24 de
novembro, sete pessoas da delegação
alemã que vieram conhecer e avaliar a
gestão participativa em BH.

Concluído; 1054
(75%)

Empreendimentos do OP concluídos
em 2010

OP 2011/2012

Em 2010 foram concluídos 18 empre-

No OP 2011/2012 foram registradas

endimentos. Destes, seis estão na temática de

25.871 participações e foram eleitos 1.429 delega-

Urbanização de Vilas, quatro de Educação, quatro

dos para representar as comunidades e definir as

do Social, dois de Infraestrutura. Saúde e Esporte

prioridades para a cidade. Foi constituída também a

contam com um empreendimento cada.

Comforça Regional com 281 representantes.
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Para cumprir todas as etapas do pro-

EMPREENDIMENTOS APROVADOS
NO OP 2011/2012 POR REGIONAL

cesso foram realizados diversos encontros na

Alunos por
curso

cidade: Abertura Municipal, nove Aberturas

Projeto

Curso

Regionais, 42 reuniões nas sub-regiões, nove

Barreiro

17

16,7

Caravanas de Prioridades, nove Fóruns Regio-

Centro-Sul

9

8,8

Leste

16

15,7

Nordeste

10

9,8

Noroeste

9

8,8

Norte

11

10,8

Oeste

12

11,8

Pampulha

8

7,8

Venda Nova

10

9,8

Total

102

100,0

nais e Fórum Municipal de Prioridades Orçamentárias.

Empreendimentos aprovados segundo a temática no OP 2011/2012
45
40

40
35
29

30
25

19

20
15
10
6
3

5

3

2

0
Educação

Esportes

Infraestrutura

Meio
Ambiente

A temática que apresenta maior nú-

Saúde

Social

Urbanização
de Vila

tura (29) Saúde (19), Educação (6), Esportes e

mero de empreendimentos aprovados é a Ur-

Social (3) cada e Meio Ambiente (2).

banização de Vilas (40), seguida da Infraestru-
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CIDADE SUSTENTÁVEL

O conceito de sustentabilidade am-

da legislação vigente, a Prefeitura implantou o

biental inclui questões ligadas à qualidade e for-

projeto sustentador Movimento Respeito por BH.

ma de ocupação do espaço urbano. Os principais

O combate à poluição visual é uma das ações do

desafios a serem enfrentados estão relacionados

Movimento, que tem como uma das metas dei-

à destinação e ao tratamento de resíduos sólidos,

xar a cidade mais limpa e agradável aos cidadãos

à infraestrutura básica de saneamento e ao plane-

belo-horizontinos.

jamento e desenvolvimento do espaço urbano.

Diversas ações e fiscalizações foram

No ano de 2010 foram estabelecidos, no

realizadas no ano de 2010, totalizando 209.883

âmbito da gestão municipal, aspectos relaciona-

diligências realizadas, tais como: combate a pi-

dos ao cumprimento de metas e resultados para

chações, à poluição visual, licenciamento das

a área Cidade Sustentável, envolvendo diversos

atividades econômicas, atendimento às normas

órgãos, que compõem a seguinte estrutura de

sanitárias na comercialização de alimentos, dis-

Programas Sustentadores:

posição do lixo gerado, preservação do bem pú-

Movimento Respeito por BH

blico e recolhimento de dejetos de animais em

Coleta, Destinação e Tratamento de

passeios, vias e jardins, como bota-foras clandes-

Resíduos Sólidos

tinos, pontos críticos de lixo, obstrução de vias e

Recuperação Ambiental de BH

logradouros públicos e a interdição de estabele-

Estruturação Urbana

cimentos geradores de poluição sonora.

Parques e Jardins
Manutenção da Cidade

Realizações em 2010:
5 .596 ações concluídas na fiscalização de

PROGRAMA SUSTENTADOR
MOVIMENTO RESPEITO POR BH

Engenhos Publicitários.
3 3.693 ações concluídas na fiscalização de

Com o objetivo de garantir o ordena-

Ocupações de Logradouros públicos.

mento e a correta utilização do espaço urbano,

1 6.529 ações concluídas na fiscalização de

através do cumprimento e da efetiva aplicação

Alvarás de Localização e Funcionamento.
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4.646 ações concluídas na fiscalização de

serviço regular de coleta de resíduos sóli-

Edificações.

dos domiciliares, porta a porta, em vilas e fa-

1.027 ações concluídas na fiscalização de

velas: aproximadamente 70% da população

Aparelhos de Transporte.

das vilas e favelas de BH ou cerca de 68% de

38.818 ações concluídas na fiscalização de

extensão de vias dessas áreas;

Bota-foras.

Q
 uantidade de resíduos domiciliares cole-

10.683 ações concluídas na fiscalização de

tados na cidade formal – aproximadamente

Muros e Passeios.

590.000 ton./ano;

524 autuações na fiscalização de Poluição

Q
 uantidade de resíduos domiciliares cole-

Sonora.

tados em vilas e favelas – cerca de 42.000
ton./ano;

PROGRAMA SUSTENTADOR
COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Coleta Noturna
Entre os meses de maio e julho de 2010,

Este Programa tem o objetivo de oti-

todos os bairros da região Centro-Sul, localizados

mizar e aumentar a capacidade de prestação de

fora do perímetro da avenida do Contorno, sofre-

serviços de limpeza de vias e coleta domiciliar no

ram alteração do turno da coleta domiciliar, pas-

município de Belo Horizonte, bem como viabilizar

sando de diurno para noturno, visando à obten-

novas alternativas tecnológicas para destinação,

ção de maior agilidade e qualidade na prestação

tratamento, beneficiamento, processamento e/

da coleta domiciliar.

ou reaproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, visando à melhoria do meio am-

Limpeza de vias, compreendendo os

biente e da saúde pública.

serviços de varrição, capina e limpeza de bocas de lobo

Coleta de resíduos sólidos

E m 2010, cerca de 577.000 km de sarjetas

domiciliares

das vias de Belo Horizonte foram atendidos

Percentual de cobertura da prestação do

com o serviço regular de varrição;

serviço regular de coleta de resíduos sóli-

E xtensão de vias capinadas: aproximada-

dos domiciliares, porta a porta: 95% da po-

mente 12.500 km de vias/ano;

pulação de BH;

Q
 uantidade de limpezas em bocas de lobo:

Percentual de cobertura da prestação do

cerca de 499.000 unidades/ano;
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Quantidade anual de cestos coletores de

ton./ano;

resíduos leves ampliados: 140 unidades. No

Q
 uantidade total de recicláveis coletados no

total, a cidade possui cerca de 10.500 des-

sistema ponto a ponto (Locais de Entre-

ses equipamentos, contendo adesivos com

ga Voluntária ou LEV) e doações – cerca de

mensagens educativas referentes à limpeza

2.000 ton./ano.

urbana.

Todo o material reciclável recolhido pela

Quantidade de cestos coletores de resíduos

SLU nessas modalidades é encaminhado para os

leves substituídos: aproximadamente 940

galpões das cooperativas e associações parceiras

cestos, que foram danificados ou desapare-

do programa.

ceram no período de 2007 a 2010.

Foi concluída a capacitação, por meio
do Plano Técnico de Trabalho Social – PTTS, de

Coleta diferenciada nas unidades de

cerca de 280 catadores, visando à melhoria da

saúde

capacidade de gestão dos empreendimentos e
Os resíduos comuns são encaminhados,

comercialização dos materiais processados.

via estação de transbordo da CTRS/BR-040, à CTR/
Macaúbas e os resíduos infectantes são aterrados

PROGRAMA SUSTENTADOR
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE BH

em célula específica na CTRS/BR-040. Em 2010 foram coletados pela SLU cerca de 10.600 ton./ano
de resíduos nas unidades de serviços de saúde

O Programa Drenurbs, de Saneamento

sob sua responsabilidade.

e Recuperação Ambiental, está tendo continuidade em Belo Horizonte com a execução de obras

Resíduos de construção civil

nas bacias dos córregos Engenho Nogueira e

Quantidade de Resíduos da Construção

Bonsucesso, que incluem a infraestrutura de dre-

Civil – RCC destinada às Estações de Re-

nagem, de combate a inundações e de esgota-

ciclagem em 2010 – aproximadamente

mento sanitário.

136.500 ton./ano.
Principais Atividades:

Coleta seletiva dos materiais reciclá-

Bacia Hidrográfica do Córrego do Nado

veis - papel, plástico, metal e vidro

(Sub-bacias dos córregos Lareira e Mari-

Quantidade total de recicláveis coletados no

bondo) - Valor: R$ 50,21 milhões (financia-

sistema porta a porta – cerca de 4.600

mento) - Regional Venda Nova: Com popu55

lação estimada de 90 mil pessoas, a área possui

veis. A bacia é grande contribuinte para inun-

vasto histórico de inundações, registradas na

dações na avenida Tereza Cristina, com graves

Carta de Inundações de Belo Horizonte. O em-

prejuízos humanos e materiais.

preendimento está inserido no Programa e Re-

O montante captado será utilizado

cuperação Ambiental de Belo Horizonte (Dre-

no tratamento de fundo de vale dos dois cór-

nurbs), conforme diretrizes do Plano Diretor de

regos, com construção de bacia de detenção

Drenagem do Município.

de cheias no córrego Olaria, próximo à Via do

Bacia Hidrográfica do Córrego Bonsucesso

Minério.

- Valor: R$ 46,35 milhões (OGU) - Regional

Córrego do Leitão – Avenida Prudente de

Barreiro: A obra está sendo realizada dentro

Morais - Valor: R$ 31,77 milhões (OGU) -

do Programa Drenurbs, com recursos do Ban-

Regional Centro Sul: Apontado como uma

co Interamericano de Desenvolvimento (BID).

das cerca de oitenta manchas de inundação

A bacia de detenção de cheias e as unidades

da Capital, o córrego do Leitão, que corre sob

habitacionais serão entregues à população no

a avenida Prudente de Morais, ainda requer in-

final deste ano. Com os novos recursos serão

tervenções para minimizar a possibilidade de

possíveis tratamentos de fundo de vale que in-

inundações na região.

tegram a bacia, através de melhorias na calha

O empreendimento prevê o desasso-

do curso d’água, na estabilização e recupera-

reamento da Barragem Santa Lúcia, de forma a

ção das margens, no tratamento de focos ero-

aumentar a capacidade de amortecimento de

sivos, na implantação de interceptores e com-

cheias. Mais de 100 mil pessoas serão beneficia-

plementação de redes coletoras de esgotos, na

das diretamente.

implantação de via para ampliação da coleta de

Córrego do Túnel/Camarões - Valor: R$

resíduos sólidos, e a implantação e revitalização

104,21 milhões (financiamento) - Regional

de equipamentos de uso social. O empreendi-

Barreiro: O empreendimento prevê o tratamen-

mento beneficiará 42 mil habitantes.

to do fundo de vale do Córrego Camarões; cons-

Bacia Hidrográfica dos Córregos Olaria e

trução de bacias de detenção de cheias, sendo

Jatobá (complementação) - Valor: R$ 29,29

uma de área seca; tratamento urbanístico das

milhões (OGU) - Regional Barreiro: Com re-

áreas remanescentes. Estão previstas remoções e

cursos garantidos dentro do PAC Drenagem, o

reassentamento de famílias, bem como desapro-

empreendimento está em fase de cadastro para

priações de áreas e imóveis.

remoção de famílias e desapropriação de imó56

da bicicleta como veículo de transporte em Belo

PROGRAMA SUSTENTADOR
ESTRUTURAÇÃO URBANA

Horizonte. Em 2010, houve o lançamento do edital de licitação de 117 km de projetos cicloviários,

O objetivo deste Programa é assegurar

sendo 33 km já contratados e 84 km em fase de

o desenvolvimento urbano ordenado, por meio

análise de proposta.

do monitoramento e da avaliação da dinâmica
urbana, e a consequente adequação da legisla-

PROGRAMA SUSTENTADOR
PARQUES E JARDINS

ção urbanística, com a participação da população
organizada em seus diversos segmentos. Pretende, também, promover a melhoria das condições

O programa tem como objetivo melho-

urbanísticas, ambientais e econômicas da cidade,

rar a qualidade ambiental, da informação, da in-

por meio da revitalização de espaços urbanos

fraestrutura e do uso dos equipamentos públicos

de importância simbólica para Belo Horizonte. O

oferecidos pela Prefeitura nos parques e necrópo-

público-alvo deste Programa são os usuários, mo-

les da cidade. As ações incluem a implantação de

radores e comerciantes do Hipercentro, Savassi,

novos parques, recuperação e ampliação de ou-

Lagoinha e Barro Preto.

tras áreas.
A Fundação de Parques Municipais em

Principais Ações:

parceria com a Belotur e convênio com o Ministé-

Revisão de Legislação Urbanística em 2010:

rio do Turismo, está desenvolvendo o estudo para

Códigos de Posturas – abril/2010

criação do Parque da Serra do Curral. Durante o

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do

ano de 2010 foram concluídas as seguintes eta-

Solo - jul/2010

pas: elaboração de plano geral de diretrizes para

Plano Diretor – Jul/2010

implantação do parque, incluindo levantamento

Pedala BH: Entre as atividades de planejamento

de dados (documentação, legislação, planos e

e de projetos realizadas em 2010 estão a valida-

projetos existentes), descrição e histórico de cada

ção da rede cicloviária planejada, consolidando-a

uma das áreas que compõem o parque; relató-

por regional da PBH, por meio de vistoria in loco,

rio sobre aspectos ambientais e restrições legais

com documentação fotográfica e relatório de vis-

para ocupação da área, incluindo mapeamento

toria, totalizando 365 km.

ambiental e desenvolvimento de proposta con-

O Programa Pedala BH tem por objetivo

ceitual e museológica.

geral estimular e promover facilidades para o uso

Durante o ano de 2010, os avanços no
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projeto de criação do Parque Serra do Curral estiSOLICITAÇÕES TAPA-BURACO 2010

veram relacionados à elaboração de previsão de

Extensão
da malha
viária (km)

Pedidos
Tapa-buraco
2010

Barreiro

457

866

Corpo de Bombeiros sobre ações para garantir se-

Centro-Sul

433

1.020

gurança aos visitantes.

Leste

374

793

Além disso, foi realizada licitação para

Nordeste

492

697

contratação de projetos complementares (dre-

Noroeste

606

1.983

Norte

354

317

Oeste

452

1.019

Pampulha

480

2.528

Venda Nova

413

1.597

4.061

10.820

público, despesas de manutenção e propostas

Regional

de operacionalização do Parque e discussão com

nagem, contenção, incêndio, entre outros),
contratada empresa para implementação de
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e concluída a execução das placas de

Total Belo
Horizonte

sinalização do parque, que serão instaladas em
momento oportuno.

Limpeza de Bocas de Lobo
A Prefeitura promove, durante o ano, inúmeras ações para evitar as enchentes. Entre elas está

PROGRAMA SUSTENTADOR
MANUTENÇÃO DA CIDADE

a limpeza das bocas de lobo. Na capital mineira existem 74.070 bocas de lobo. Cerca de 500 mil limpezas

O Programa tem o objetivo de garantir

nesses locais foram realizadas em 2010 com a retirada

a preservação, bem como manter e melhorar os

de aproximadamente 300 toneladas de resíduos. Fo-

serviços de manutenção da infraestrutura urbana

ram 577.373 quilômetros de sarjetas limpas no ano.

de Belo Horizonte, por meio dos serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Poda de árvores
A poda preventiva de árvores, com a elimi-

Disque Tapa-Buracos

nação de galhos secos ou doentes que apresentam

Desde julho de 2010, a Operação Tapa-

riscos de queda ou ameaçam estruturas urbanas, é

-Buraco passou a ser incorporada pelo BH Resolve

outro serviço de manutenção realizado pela Prefeitu-

– Central de Atendimento Telefônico 156 da Pre-

ra de Belo Horizonte e que recebe várias solicitações

feitura.

durante todo o ano. Em 2010, foram cerca de 27 mil
solicitações atendidas em toda a cidade.
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REALIZAÇÕES NO PERÍODO - JANEIRO/2010 ATÉ DEZEMBRO/2010
Total de
solicitações

Solicitações
atendidas dentro
do prazo

Demanda
atendida fora
do prazo

Solicitações
pendentes
dentro do
prazo

Poda de árvore

30.168

21.419

7.547

1.202

Tapa- buraco

12.263

8.952

3.311

0

Serviço

Ampliação do Programa Agente Comunitário

OUTROS PROGRAMAS

de Limpeza Urbana

Limpeza urbana

De maio a dezembro de 2010, o Pro-

As ações de limpeza urbana contem-

grama Agente Comunitário de Limpeza Urbana

plam os serviços de coleta domiciliar, coleta se-

– ACLU – foi ampliado, passando de aproximada-

letiva de materiais recicláveis, limpeza de vias,

mente 80 para 106 km de vias de vilas e favelas

tratamento e disposição final ambientalmente

contempladas com os serviços de coleta domici-

adequada dos resíduos sólidos gerados.

liar e limpeza de vias (varrição, capina e limpeza
de dispositivos de drenagem), com a utilização

Principais atividades desenvolvidas em 2010:

da própria população residente na execução dos

Outros tipos de serviços de coleta

serviços, resultando atualmente em vinte vilas/

Quantidade de resíduos recolhidos em lo-

favelas beneficiadas pelo programa.

cais de deposições clandestinas – cerca de
140.000 ton./ano;

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da

Quantidade anual de animais mortos cole-

BR-040 - manutenção do aterro sanitário

tados nas ruas da cidade: cerca de 16.400

Ao longo do ano foi dada continuidade ao

carcaças.

processo de manutenção e monitoramento do aterro sanitário da BR-040, podendo-se destacar a ins-

Ações de combate à dengue
Em 2010, a SLU notificou 9.130 proprie-

talação de 10 novos poços de monitoramento,

tários de lotes vagos. Desse total, 1.330 foram

sendo 6 multinível e 4 simples, de câmara única (R$

autuados e 348 lotes foram limpos pela SLU. Em

63.197,00), para monitoramento das águas subterrâ-

2010 a SLU limpou 101 áreas públicas num total

neas. Esses poços se juntaram à rede de 17 poços já

de 712.011 m².

existentes na área do aterro. Foi concluído também o
processo licitatório para realização de análises físico59

-químicas e bacteriológicas de águas superficiais,

Principais atividades realizadas em 2010:

subterrâneas e de líquidos lixiviados, cujo monitora-

Plantel de peixes do Aquário: Expedições de

mento foi reiniciado no mês de maio (R$ 236.000,00).

coleta e captura de peixes para povoamento dos
tanques do aquário. É uma atividade permanen-

Unidade de Compostagem e Coleta de Orgânicos

te, tendo como parceiros Codevasf, Cemig, Copa-

Em 2010 foram coletadas cerca de

sa, e Instituto Estadual de Florestas.

4.150 toneladas de resíduos orgânicos destina-

A Zôo-botânica vai até você: Divulgação e po-

dos à compostagem.

pularização, na comunidade em geral, da ciência
por meio de exposições itinerantes que abordam

Exploração do Biogás

temas relacionados à zoologia, botânica e ao pa-

Em 2010 foi concluída a implantação da

pel da ciência para a conservação das espécies.

unidade de captação de biogás pelo Consórcio Ho-

Foram realizadas 02 exposições em 2010 com 784

rizonte - ASJA, tendo sido executada toda a rede de

participantes aproximadamente.

poços de captação de biogás, estação de aspiração

Atividades com a Comunidade do Entorno:

e de queima e subestação de geração de energia.

A FZB trabalha com projetos de relacionamento
com diversas comunidades do entorno, além das

Usina de reciclagem de entulho / BR 040:

atividades de educação ambiental aplicadas com

No programa de reciclagem de entulho

esse público. Interface mantida com o Curumim

da construção civil, foram recebidos cerca de 50.000

Salesiano, com o Centro de Referência Popular

ton./ano de entulhos da construção, gerados em vá-

(Cerpop) e Escola Municipal Anne Frank.

rias obras públicas e particulares. Foram produzidos

Expedição Coruja: O objetivo é mostrar aos visi-

agregados reciclados para utilização em várias obras

tantes o comportamento de animais de hábito no-

da PBH, entre elas PAC Morro das Pedras, Aglomera-

turno durante visitas realizadas à noite, aumentar o

do da Serra, obras na regional Noroeste, Norte, Ven-

conhecimento e interesse das pessoas pela fauna,

da Nova, Nordeste totalizando, 8.538 ton./ano.

divulgar o trabalho de bem-estar animal desenvolvido pelo Zoológico e promover o turismo técnico-

Zôo-Botânica

-científico. Este projeto é uma parceria da Sociedade

A Fundação Zoo-Botânica de Belo Ho-

de Amigos da FZB-BH com a Master Turismo.

rizonte (FZB-BH) tem a missão de contribuir para

Pesquisa Científica: O Jardim Zoológico da FZB-

a conservação da natureza, realizando ações de

-BH disponibiliza seu acervo faunísitico a diversas

educação, pesquisa e lazer.

Universidades e Instituições de Pesquisa. Além de
60

produzir informação científica e popular, a oportu-

Lagoa da Pampulha, com avaliação de con-

nidade contribui para a formação de novos pesqui-

taminação por bactérias e metais pesados.

sadores e profissionais nas áreas de conservação e
Ruídos

manejo da fauna. Em 2010 foram orientados e/ou
supervisionados 28 projetos de pesquisa no DJZ/

E laborado relatório-diagnóstico sobre ruído

FZB-BH.

“de fundo” em BH, a partir do banco de da-

Produção de Mudas: Produção de mudas de es-

dos do Programa Disque Sossego.

pécies arbóreas para arborização viária e recupeQualidade do ar

ração de áreas degradadas, produção de espécies
ornamentais para paisagismo e produção de espé-

F inalizada, em conjunto com a BHTrans, a

cies ameaçadas para a conservação da biodiversida-

montagem e instalação das duas cabines e

de. Em 2010, foram distribuídas aproximadamente

inauguração de duas Estações de Monito-

13.000 (treze mil) mudas arbóreas para as unidades

ramento da Qualidade do Ar, localizadas no

da Prefeitura para plantio em Belo Horizonte.

Centro Mineiro de Referência em Resíduos
(CMRR), na região Leste, e no Instituto Na-

Meio Ambiente

cional de Meteorologia (Inmet), na avenida

A Secretaria Municipal de Meio Ambien-

do Contorno, região Central.

te (SMMA) executa as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangen-

Programa de Recuperação e Desenvolvi-

do o controle e a fiscalização ambiental. Em 2010,

mento Ambiental da Bacia da Pampulha –

foi mantido um conjunto de programas já con-

PROPAM Resultados de 2010:

solidados e foram desenvolvidos novos projetos

Circuitos de percepção ambiental: 149;

visando uma maior eficácia dessa política.

S eminários com lideranças comunitárias e
associações: 30;

Monitoramento ambiental

O
 ficinas de educação ambiental para a bacia

Água

da Pampulha: 149;

Monitoramento da água dos córregos

Público atendido: 4.983 pessoas.

afluentes à Lagoa da Pampulha, num total
de 51 pontos, com frequência trimestral e

Fiscalização Ambiental

avaliação de 32 parâmetros;

Atividades de controle ambiental:

Monitoramento semestral dos peixes da

P
 rograma Disque Sossego (controle da po61

luição sonora), com 2.705 diligências fiscais,

Concurso Cidade Jardim: concurso que elege

523 autuações e sete interdições de estabe-

anualmente as áreas verdes públicas mais bem cui-

lecimentos poluidores.

dadas da cidade. Objetiva incentivar e homenagear

Programa Operação Oxigênio (controle da

os parceiros do Programa Adote o Verde e os pró-

poluição atmosférica veicular) com 5.672

prios setores da PBH envolvidos nas atividades de

veículos vistoriados e 137 autuações.

manutenção das praças, parques e canteiros cen-

Além disso, foram realizadas 1.415 diligências

trais de avenidas de Belo Horizonte, promover me-

fiscais em atendimento às reclamações de

lhorias nas áreas passíveis de participação no evento

degradações ambientais (poluição atmos-

e incentivar a celebração de novas parcerias.

férica, hídrica, do solo, danos à flora e etc.)

Inventário da Arborização Viária: inventário de

e 3.724 diligências para subsidiar o licen-

todas as árvores dos logradouros públicos da cidade,

ciamento prévio de empreendimentos de

contemplando o levantamento de dados sobre as

pequeno porte, o licenciamento ambiental

características físicas e estados fitossanitários de cada

e monitoramento de empreendimentos de

espécime arbóreo e de seu entorno e a criação e im-

impacto, com 677 autuações.

plantação de Sistema de Informações Geográficas,
passível de atualização permanente por cada um dos

Gestão Ambiental

órgãos envolvidos. Objetiva melhoria do planejamen-

Programa BH Verde: programa de cadastra-

to do manejo e do aprimoramento desta vegetação.

mento e caracterização das áreas verdes públicas

A ser efetuado em parceria técnica e financeira com a

municipais, objetivando a identificação e indica-

CEMIG e a Universidade Federal de Viçosa (UFV). Pre-

ção de ações de preservação e aprimoramento

visão de conclusão: 2012. Avanço em relação a 2009:

destas áreas. Mantém banco de dados georrefe-

Termo de Referência elaborado, coletas de preços

renciados sobre as áreas, que possibilita a elabo-

realizadas e avanços nas negociações para a contrata-

ração de diagnósticos e propostas de interven-

ção dos serviços. Custo previsto, conforme convênio

ções para melhoria das mesmas.

de parceria entre PBH e CEMIG: R$ 3 milhões.

Programa Adote o Verde: programa de parce-

Mapeamento e avaliação das ocorrências de

rias com a sociedade para a manutenção das áre-

quedas de árvores: levantamento, caracteriza-

as verdes públicas municipais. Avanço em relação

ção e mapeamento das ocorrências de quedas

a 2009: cerca de 200 novos convênios de adoções

de árvores na cidade, visando a elaboração de

celebrados, totalizando 398 áreas adotadas em

diagnósticos e a proposição de ações preventivas

dezembro de 2010.

com relação a estas ocorrências.
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Programas e projetos relacionados à promo-

iii. CEA Norte, no Parque N. S. da Piedade

ção da Educação Ambiental:

iv. CEA Pampulha, funcionamento atre-

a) O
 ficinas de Educação Ambiental: atividades

lado ao Programa de Recuperação e

internas, de curta duração (3 horas), com

Desenvolvimento Ambiental da Ba-

30 vagas cada, abordando temas variados.

cia da Pampulha − PROPAM

Exemplos: Agenda 21; História Ambiental;

 Ecoteca: biblioteca especializada em temas

Aspectos Naturais e Intervenções Humanas;

ambientais, que disponibiliza, para consultas

Uso dos Recursos Naturais; Poluição Sonora;

e empréstimos, acervo constituído de livros,

Participação Popular e Cidadania; Recursos

periódicos e videoteca, aberta a toda a po-

Hídricos; Saneamento; Unidades de Conser-

pulação.

vação; Consumo Responsável; etc.

 Semana do Meio Ambiente: Ciclo de pales-

b) Travessias Urbanas, Visitas Orientadas e Circui-

tras – Gestão Pública Municipal em Meio Am-

tos Ambientais Regionais: atividades externas,

biente – parceria com a universidade FUMEC

de curta duração (4 horas), com 40 vagas cada,

e o Shopping Cidade.

realizadas em diversos locais e instituições da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, utili-

Atividades de Educação Ambiental: Centro

zando-se do Expresso Ambiental, ônibus equi-

de Extensão em Educação Ambiental da SMMA

pado com TV, vídeo e som.

– Sala Verde:
4 9 oficinas e palestras de Educação Ambien-

c) C
 entros Regionais de Educação Ambiental –
CEA’s: seu funcionamento é baseado em um

tal, gerando 147 horas de atividades;

“Programa Integrado de Educação Ambien-

1 .575 vagas ofertadas, preenchidas por 672

tal” e na reprodução local das atividades ofe-

participantes.

recidas pela Sala Verde da SMMA e/ou na in-

Parques Municipais

corporação de novas ações fundamentadas

A Fundação de Parques Municipais (FPM)

em peculiaridades e demandas específicas

tem como política de atuação promover a preser-

de cada região da cidade. Existem atualmen-

vação do meio ambiente e garantir infraestrutura

te quatro CEA’s, sendo eles:

de qualidade em suas unidades: 69 parques, cinco

i. CEA Barreiro, no Parque Roberto Burle

Centros de Vivência Agroecológica (CEVAEs), quatro

Marx

cemitérios municipais e uma capela-velório. Além

ii. CEA Venda Nova, no CEVAE Serra Ver-

de administrar e manter essas unidades, a FPM tam-

de (novo)

bém promove programas de educação e manejo
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ambiental, atividades de lazer, esporte, cultura e ci-

nadas à infraestrutura e ao manejo dos parques.

dadania. Ao estimular a frequência do público em

Estas ações, além de objetivar a proteção dos

seus espaços, a FPM busca garantir a apropriação,

recursos naturais e infraestruturais das unidades

valorização e preservação dessas áreas públicas,

da FPM, têm o intuito de aprimorar as condições

conciliando o respeito à natureza e a convivência

destes espaços de atendimento aos usuários pro-

harmônica da população.

porcionando momentos de lazer e sensibilização

Parcerias foram desenvolvidas para

para o valor do meio ambiente natural.

concepção, elaboração e execução de projetos
de pesquisa, prestação de serviços, edição de

Plano de Manejo

materiais e, principalmente, para a realização de

Instrumento de planejamento e gestão dos par-

eventos. Destacamos o aumento de Medidas

ques, o documento visa nortear o trabalho de

Compensatórias e Termos de Ajustamento de

diagnóstico e caracterização dos parques e con-

Conduta que possibilitaram a revitalização e/ ou

tribuir para a correta e efetiva implementação

reforma de diversos parques e o incremento do

do plano. Os planos de manejo promoverão a

programa “Adote o Verde”.

preservação e conservação das áreas verdes e a

Parques foram reformados e entre-

integração dos parques com as comunidades vi-

gues à população com cara nova, como o Par-

zinhas e com seus usuários.

que Roberto Burle Marx, Julien Rien, Mata das BorProdução de mudas

boletas, Orlando de Carvalho Silveira e Vencesli
Firmino, infraestruturas de lazer foram instaladas,

No setor de produção de mudas foi de-

novo Centro de Educação Ambiental (CEA Barrei-

senvolvido o programa Sistema de Controle de Pro-

ro, no Parque Roberto Burle Marx) foi construído.

dução e Movimentação de Mudas que tem como

As datas comemorativas foram celebradas com

objetivo organizar a produção, otimizando o apro-

programações lúdicas e de sensibilização para o

veitamento das mudas no paisagismo dos parques.

público das unidades administradas pela FPM.
Promoção da Consciência Ambiental
Principais atividades realizadas em 2010:

A FPM promoveu durante o ano de 2010,

Revitalização dos parques

em parceria com outros órgãos da PBH, instituições

A FPM, com o apoio de suas divisões e

privadas, ONGs, voluntários e outros, diversas ações

seções operacionais, promove e executa ativida-

e eventos nos parques municipais de Belo Horizon-

des de manutenção e demais melhorias relacio-

te. A FPM organizou e apoiou atividades de entre64

tenimento, sensibilização ambiental, esporte, lazer,

de Belo Horizonte a FPM contribui para a valori-

cultura e saúde em várias datas comemorativas para

zação e preservação do espaço público, estimula

a população da capital (oficinas, trilhas ecológicas,

a socialização cidadã e colabora para a qualidade

jogos pedagógicos, apresentações culturais, etc). Os

de vida da população.

eventos realizados por terceiros também foram de
Estudos Científicos nos parques

extrema importância para a ocupação dos parques,
oferecendo à população várias atividades.

Merecem destaque entre as ações de
cunho científico realizadas nas unidades da FPM

Lazer e esporte nos parques

os estudos desenvolvidos por pesquisadores,

Espaços propícios para convivência social,

na sua maioria alunos vinculados a instituições

os parques de Belo Horizonte, considerados patrimô-

científicas. No intuito de acompanhar o desen-

nios ambientais, oferecem à população opções de la-

volvimento das pesquisas, atestando sua quali-

zer e para a prática de esportes. Por meio de diversas

dade e buscando facilitar o seu desenvolvimento

parcerias, a Fundação de Parques Municipais também

a FPM solicita aos pesquisadores que cadastrem

desenvolve políticas públicas que propiciam condi-

seus projetos junto à Diretoria de Planejamento

ções necessárias para a consolidação do esporte e do

e Monitoramento que emite um parecer sobre a

lazer como direitos sociais, garantindo o acesso da po-

proposta. Concluídas as pesquisas, seus resulta-

pulação brasileira (criança, adolescente, jovem, adulto,

dos são arquivados na FPM, ficando disponíveis

idoso, pessoas com deficiência e com necessidades

para consulta.

educacionais especiais) a eles. Bons exemplos são o

Em 2010 foram feitas 29 solicitações de

Programa Segundo Tempo, Vida Ativa e Recrear,

desenvolvimento de pesquisas junto às unida-

todos da Secretaria Municipal de Esportes.

des da FPM. A maioria delas teve como objeto
de pesquisa os Parques Mangabeiras e Lagoa do

Arte e cultura nos parques

Nado. Os principais temas estudados foram a flo-

A Fundação de Parques Municipais

ra e a fauna, mas foram também propostos pro-

(FPM) também está comprometida com a pro-

jetos de pesquisa relacionados à infraestrutura e

moção de arte e cultura. Durante todos os me-

à acessibilidade.

ses de 2010 algum parque ou CEVAE da cidade
recebeu ou promoveu atividades como teatro,
dança, música, brincadeiras e oficinas. Através da
manutenção de atividades artísticas nos parques
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CIDADE DE TODOS
A cidadania consiste em um conjunto

ma de inclusão social cujo modelo de gestão

de direitos e deveres do indivíduo, fundamen-

baseia-se na descentralização, territorialidade,

tando-se na lei de igualdade a todos. Uma so-

articulação e integração intersetorial dos di-

ciedade justa e igualitária prevê a adoção de

versos órgãos e entidades afins. Com esse de-

políticas sociais de inclusão, bem como polí-

senho, o BH Cidadania busca garantir maior

ticas de qualificação profissional e geração de

resolução e acessibilidade dos bens e serviços

renda para seus habitantes.

públicos sociais às populações inscritas nos in-

Para que esses objetivos possam ser

dicadores de vulnerabilidade social.

alcançados, foram definidos os seguintes Pro-

Criado em 2002, sua implantação

gramas Sustentadores:

ocorreu nas nove regionais da cidade, em áreas

BH Cidadania e o SUAS

identificadas por meio de indicadores sociais,

Direito de Todos

entre os quais o Índice de Qualidade de Vida

Programa de Atendimento ao Idoso

Urbana (IQVU) e o Índice de Vulnerabilidade So-

Qualificação, Profissionalização e

cial (IVS), gerando o Mapa de Áreas Prioritárias

Emprego

para Inclusão Social.

Promoção do Esporte

O BH Cidadania inaugurou em Belo
Horizonte um novo sistema de gestão das políticas sociais, integrando as ações das secre-

PROGRAMA SUSTENTADOR
BH CIDADANIA E O SUAS

tarias adjuntas de Assistência, Abastecimento,
Esportes e Direitos de Cidadania, Educação,

BH Cidadania

Saúde e Fundação Municipal de Cultura, de

O Programa BH Cidadania desenvolve

acordo com os princípios da intersetorialida-

ações nas áreas de maior vulnerabilidade social

de, e atuando com foco na família e não no

do município de Belo Horizonte. É um progra-

indivíduo, isoladamente.
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P
 lantio alternativo;

Diferente de programas temáticos, o
BH Cidadania não concentra atividades em um

U
 MEI - Unidade Municipal de Educação

único pólo específico de atuação. Sua principal

Infantil;

função é articular as ações das diversas políti-

E ducação fundamental (inclusão e per-

cas instituídas pelo gestor municipal com o

manência);

objetivo de organizá-las nos territórios, favore-

E ducação de jovens e adultos (elevação da

cendo a articulação intersetorial e garantindo

escolaridade);

a presença e a intervenção do Poder Público

Q
 ualificação profissional;

Municipal, mediante a oferta de serviços à po-

P
 rograma de Inclusão digital – Telecentros

pulação de áreas socialmente críticas.

e Pontos de Internet Municipal (PIM);
T ransferência de renda (Bolsa Família e

Principais atividades desenvolvidas pelo BH Ci-

Bolsa Escola Municipal);

dadania:

A
 tividades desportivas voltadas para o

Identificação de situação de risco e orien-

público-alvo dos Programas Esporte Es-

tação familiar: CRAS – Centro de Referên-

perança, Caminhar, Vida Ativa e Superar,

cia da Assistência Social

desenvolvidos pela SMAES.

O
 ficinas de socialidade;
S ocialização infanto-juvenil;

Em 2010, os cadastros totalizaram

S ocialização de jovens;

39.805 famílias em situação de vulnerabilidade

G
 rupos de convivência de idosos;

social nos 27 Espaços BH Cidadania já implan-

A
 tenção básica à saúde e PSF – Programa

tados e com efetiva atividade, conforme mapa

de Saúde da Família;

a seguir:

A
 cademia da cidade;
O
 ficinas de saúde bucal;
O
 ficinas de cultura;
P
 onto de Leitura;
E ducação para o consumo;
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Programa BH Cidadania:
Localização dos núcleos consolidados até 2010
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FAMÍLIAS CADASTRADAS NAS ÁREAS DO BHC ATÉ 2010
Regional

Barreiro

Centro-Sul

Leste

Nordeste

Noroeste

Norte

Oeste

Pampulha
Venda Nova

Início das
Atividades

Vila

Famílias cadastradas

Independência

2002

2.277

Petrópolis

2007

1.771

Vila Cemig

2009

680

Santa Rita

2002

1.704

Vila Fátima

2009

690

Marçola

2010

7

Alto Vera Cruz

2002

2.054

Mariano de Abreu

2006

2.485

Taquaril

2009

1.330

União

2002

1.976

Paulo VI

2006

2.376

Senhor dos Passos

2002

1.765

Pedreira Prado Lopes

2006

3.096

Vila São José

2007

2.883

Coqueiral

2009

1.035

Vila Califórnia

2009

870

Conjunto Felicidade

2002

2.433

Providência

2008

1.575

Brasilina Maria de Oliveira

2010

565

Zilah Spósito

2010

532

Vila Biquinhas

2010

342

São Jorge II e Cascalho

2002

1.989

Havaí

2009

549

Santa Rosa e Real II

2002

1.258

Novo Ouro Preto

2007

643

Confisco

2009

848

Jardim Leblon

2002

2.072

Total

39.805

Fonte: GPBH/ SMPS
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Processo de Expansão

socioeducativos e sociofamiliares, voltados para

Hoje as 27 unidades do BH Cidadania, ins-

a inclusão e promoção dos usuários da Políti-

taladas em imóveis próprios, alugados ou cedidos

ca Municipal de Assistência Social, nos níveis de

por terceiros, estão em plena e efetiva atividade. No

abrangência local, regional e municipal; contri-

projeto de governo da gestão 2009/2012, consta a

buir para a implementação do Sistema Munici-

expansão do programa para um total de 40 núcleos,

pal de Assistência Social, por meio de ações de

com estimativa de atendimento até 2012 de 72.000

planejamento, gestão de serviços de base local,

famílias. A perspectiva de criação de novos espaços

regional e municipal, monitoramento e avaliação

do BH Cidadania no município exigirá esforços dos

de resultados. Além disso, visa também, estabe-

gestores do programa para atender às necessidades

lecer diretrizes e normas gerais para efetivação

de planejamento e estruturação de todo o projeto

de projetos de combate à pobreza e de qualifica-

de expansão e georreferenciamento.

ção profissional, a serem executados em âmbito

As novas unidades são selecionadas de

municipal, no que se refere à preparação para in-

acordo com o Mapa de Inclusão Social, o Mapa de

clusão no mercado de trabalho dos usuários dos

Vulnerabilidade em Saúde, critério de distribuição

programas, projetos, serviços e benefícios da Polí-

regional, indicadores do Programa Bolsa Família,

tica Municipal de Assistência Social.

áreas vulneráveis de grandes intervenções urbanas e outros índices pertinentes à aplicação das

Centro de Referência da Assistência Social –

políticas sociais.

CRAS
Equipamento físico, instalado em áreas

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

vulneráveis do município, que desenvolve tra-

A Política de Assistência Social no Mu-

balho social de caráter continuado tendo como

nicípio de BH têm como objetivo a promoção e

finalidade o fortalecimento da função protetiva

a proteção social de indivíduos e/ou famílias que

das famílias. No Centro de Referência da Assistên-

se encontram em situação de vulnerabilidade e

cia Social são executados os seguintes serviços:

risco sociais

Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família – PAIF e o Serviço de Convivência e Fortale-

Proteção Social Básica

cimento de Vínculos.
Realizado: 30 CRAS em funcionamento com

A Proteção Social tem por objetivo
estabelecer diretrizes de ação para os serviços

150.000 famílias referenciadas em 2010.
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SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2010
Ações

Público atendido

Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS)/
BH-Cidadania

São equipamentos que têm como função o caráter preventivo
150.000 famílias referenciadas. Total de equipamentos: 30
unidades.

ProJovem Adolescente

Realização de atividades grupais que visam o fortalecimento da
convivência familiar e comunitária e contribuem para o retorno ou
permanência dos adolescentes na escola. 1.100 jovens atendidos.

Grupos de Convivência para
Idosos

Realizam ações de promoção e prevenção destinadas às pessoas
acima de 60 anos, 4.567 idosos atendidos.

Serviço de Formação
Profissional

Disponibilização de vagas de qualificação nível básico aos Usuários
do SUAS-BH, a partir de 16 anos, e de demais políticas sociais
cadastradas no SINE realizados na rede própria – Qualificarte e rede
conveniada.
3.990 cidadãos qualificados.

Casa de Brincar

Crianças de até seis anos de idade. 5.850 crianças atendidas.

Socialização Infanto-juvenil
– 6 a 14 anos

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. 11.397 pessoas atendidas.

Serviço de Proteção Social à
Pessoa com Deficiência

Pessoas com deficiência física, intelectual/mental, auditiva, visual
e múltipla e suas famílias, que estejam em situação de risco e
vulnerabilidade social. 7.589 atendimentos

Serviço de Intermediação
de Mão de Obra de Pessoas
com Deficiência - Prometi

Encaminhamento de pessoas com deficiência às vagas de emprego
captadas junto empresas parceiras. 3.522 jovens atendidos

Serviço de Apoio à
Economia Solidária

Realização de oficinas de formação para o trabalho, acompanhamento
técnico aos empreendimentos. 305 ex-moradores de rua atendidos

Serviço de Promoção do
Adolescente Trabalhador

Profissão futuro – desenvolvimento profissional do adolescente com
acompanhamento, por meio de experiência no ambiente de trabalho.
150 jovens atendidos.

Serviço Regional de
Atenção Básica a Família

Acompanhamento às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
5.175 famílias atendidas.

Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado
a Família e Indivíduos

Grupos de familiares com crianças, adolescentes, idosos e pessoas
com deficiência em situação de direitos ameaçados ou violados. 3.129
pessoas acompanhadas.

Plantão Social

Atendimento social a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
social, realizando entrevista, orientação, informação, encaminhamentos
e possibilidade de concessão dos seguintes benefícios: cesta básica,
segunda via da carteira de identidade, certificado de reservista, CPF,
certidão de nascimento, casamento e óbito, sepultamento, auxílio
pós-gestação múltipla, mudança, fotografia, passagens intermunicipal
e interestadual, lanche para viagem e Cartão BHBus para pessoas
com deficiência, Carteira do Idoso. Pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade social. 68.655 atendimentos.
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Proteção Especial

tatuto da Criança e do Adolescente – ECA,

Proteção Especial tem por objetivo es-

e stabelecer diretrizes e coordenar a execu-

tabelecer novas parcerias, articular ações com ou-

ção das ações de abrigamento para a popu-

tros órgãos municipais para:

lação em situação de risco pessoal e social

a tendimento à população em risco pessoal e

do Município,

social, definindo diretrizes e critérios de aten-

d
 efinir diretrizes e parâmetros para supervi-

dimento a crianças e adolescentes, adultos,

sionar entidades assistenciais conveniadas

idosos, pessoas com deficiência, população de

com a Secretaria Municipal Adjunta de As-

rua e famílias com problemas de subsistência,

sistência Social.

a serem executadas em nível local, regional e

A Proteção Social Especial divide-se em

municipal, de acordo com a Política Municipal

dois níveis de complexidade: Proteção Social Es-

de Assistência Social,

pecial de Média Complexidade e Proteção Social
Especial de Alta Complexidade.

c oordenar a implementação das medidas de
proteção socioeducativas previstas pelo Es-

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2010
Ações

Público atendido

Serviço Especializado de
Proteção e atendimento
Especializado a Família e
Indivíduos

Atenção especializada a grupos familiares com crianças, adolescentes,
idosos, adultos ou pessoas com deficiência em situação de ameaça ou
violação de direitos. Pessoas e famílias com direitos violados. 31.294
pessoas acompanhadas.

Serviço de Abordagem
Social

Abordagem às pessoas em situação de rua: crianças, adolescentes em
situação de trabalho infantil e trajetória de vida nas ruas. Abordagem
Social – 974 casos acompanhados. Bolsa Moradia – 297 vagas.
Centro de referência de População de rua – 33.353 atendimentos.
Centro de Referência Criança e Adolescente – 4.850 atendimentos.

Serviço de Proteção
a adolescentes em
Cumprimento de Medida
Socioeducativa de
Prestação de Serviços à
Comunidade e Liberdade
Assistida

Atendem adolescentes, autores de ato infracional, encaminhados
pelo Juizado da Infância e da Juventude para cumprir a Medida
de Prestação de Serviços à Comunidade ou a Medida de Liberdade
Assistida. Adolescentes de 12 a 21 anos, em cumprimento de medidas
socioeducativas. 2.279 adolescentes atendidos na Liberdade
Assistida- LA. 2.106 adolescentes atendidos na Prestação de
Serviços a Comunidade _PSC
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SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 2010
Ações

Público atendido

Acolhimento Institucional
para crianças e
adolescentes

Destinado a oferecer proteção integral a crianças e adolescentes
em situação de risco pessoal e ou social, com medida protetiva
aplicada pelo Conselho Tutelar ou Vara da Infância e Juventude. 575
crianças e adolescentes abrigados. 52 unidades de acolhimento
institucional, sendo 39 conveniadas com a PBH.

Famílias Acolhedoras

Modalidade de acolhimento familiar, sendo alternativa ao
acolhimento institucional. 279 famílias cadastradas.

Serviço de Acolhimento
Institucional para
População de rua e
Migrante

Imóvel situado a Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta – Obra do
Orçamento Participativo – Novo. Oferece acolhimento provisório, com
estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou
grupo familiar. Capacidade de atendimento é de 400 pessoas/dia.
5.195 pessoas pernoitaram em 2010.

Acolhimento a pessoas
com deficiência

Acolhimento destinado a adultos com deficiência, cujos vínculos familiares
estejam rompidos ou fragilizados. 120 pessoas em 05 entidades.

Serviço de Apoio à
Reintegração familiar

Acompanhamento sociofamiliar de crianças e adolescentes que
estejam em situação de acolhimento institucional, objetivando a
reintegração à família de origem. 214 famílias.

Serviço de Acolhimento
Institucional para Mulheres
em situação de Rua

Oferece acolhimento institucional integral, em caráter provisório,
para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.
República Maria Maria – 30 pessoas atendidas.

Serviço de Acolhimento em
República para População
de Rua

Oferece acolhimento na modalidade de República para homens
adultos com vivência de rua, em fase de reinserção social. República
Reviver – 67 pessoas atendidas.

Serviço de Acolhimento
Institucional para Famílias

Oferece acolhimento institucional integral, em caráter provisório para
famílias em situação de vidas nas ruas. Abrigo Granja de Freitas – 106
famílias ( 528 pessoas). Abrigo Pompéia – 27 famílias (103 pessoas).

Abrigamento temporário e
albergamento

Oferece acolhimento a pessoas e famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social provenientes de áreas de risco geológico,
37.775 pessoas atendidas.

Serviço de Acolhimento a
Pessoas Idosas

Acolhimento institucional para idosos com mais de 60 anos, independentes
e/ou com diversos graus de dependência. 805 idosos atendidos.

ampliação dos programas sociais para esse seg-

PROGRAMA SUSTENTADOR
DIREITO DE TODOS

mento. Com o objetivo de valorizar as múltiplas

A Prefeitura está promovendo a inclu-

manifestações das identidades sociais e culturais

são de pessoas com deficiência na vida produ-

dos diferentes grupos étnico-raciais de Belo Ho-

tiva, social e cultural da cidade. Até agora já so-

rizonte, a Prefeitura implantou o Plano Municipal

mam 7.284 atendimentos realizados na ação de

de Promoção da Igualdade Racial.
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Direitos Humanos e de Cidadania

participação popular na gestão municipal.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Mu-

Geração de Emprego e Renda e Qualifica-

nicipal Adjunta de Direitos de Cidadania (SMADC),

ção: desenvolvimento de instrumentos de

presta serviços e elabora as políticas relacionadas

consolidação da Política Pública de Emprego

aos temas dos direitos humanos, da mulher, da

do Município.

pessoa portadora de deficiência, da igualdade ra-

Promoção e Defesa de Direitos Humanos

cial, da pessoa idosa e do consumidor.

e Cidadania: implementação de um con-

Cumprindo sua missão de promover a

junto de ações estratégicas que visam am-

gestão participativa, a Secretaria também apóia

pliar o atendimento e a orientação jurídica

os Conselhos Municipais temáticos compostos

e psicossocial às pessoas que tiveram seus

por membros da sociedade civil. Na concepção

direitos violados ou que tenham sido vítimas

de uma gestão pública eficiente, são priorizados

de violência de discriminação e ampliar a

os serviços prestados diretamente ao cidadão e

defesa de direitos, o conhecimento e a ca-

promovidas redes de parcerias entre diferentes

pacidade de organização da população em

órgãos e esferas do Poder Público, além de or-

torno dos Direitos Humanos e Cidadania.

ganizações não-governamentais e entidades da

Promoção de Ações Afirmativas: planeja-

sociedade civil envolvidas de forma direta ou in-

mento e implementação de medidas espe-

direta na proteção, defesa, garantia e reparação

ciais que visam promover a concretização

dos direitos humanos e de cidadania.

do princípio constitucional da igualdade de

As atividades relacionadas aos direitos

direitos e a neutralização dos efeitos da de-

humanos e de cidadania se consolidaram a partir

sigualdade social e da discriminação racial,

de quatro programas:

de gênero, de idade, de nacionalidade e de
compleição física.

P
 rocesso Participativo Popular: apoio à

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA – 2010
Ações
Inclusão Social e Produtiva

Público atendido/Eventos
Qualificação profissional: 2.151 pessoas qualificadas. Apoio e
Promoção da Economia Popular Solidária: 432 Grupos produtivos
atendidos.
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PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – 2010
Ações

Público atendido/Eventos

Gestão Colegiada e
Participação Social

Coordenação e participação em Fóruns Governamentais e
Conferências: 104 eventos realizados.

Educação Política em
Direitos Humanos e
Cidadania

Educação Política da Sociedade Civil e Agentes Públicos: 7.894 pessoas
participantes. Promoção de Eventos de Educação Política: 54 eventos
realizados.

Promoção e Ações
Afirmativas dos
Movimentos Sociais

Apoio às entidades e Organizações da Sociedade Civil: 376 entidades
apoiadas.

Reparação e Garantia de
Direitos

Articulação de Redes de Proteção e Defesa do Cidadão: 481 entidades
participantes. Serviço de Atendimento Integrado e Interdisciplinar:
11.603 atendimentos realizados. Atendimento ao Consumidor: 64.782
pessoas atendidas. Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de
Risco: 120 famílias atendidas.

Atendimento e Orientação
Psicossociais e Jurídicos

Atendimento e orientação às mulheres vítimas de violência de gênero:
1.250 mulheres atendidas.

idosos de Belo Horizonte.

PROGRAMA SUSTENTADOR
ATENDIMENTO AO IDOSO

De forma intersetorial, com a implemen-

Este Programa tem como objetivo quali-

tação de Políticas Públicas de Esporte, Educação,

ficar e ampliar as ações de promoção do envelhe-

Saúde, Lazer, Cultura, Assistência Social e Abaste-

cimento ativo e as ações de cuidado à população

cimento, dentre outras, promove-se a cidadania,

idosa prioritária (idosos dependentes, deficientes,

socialização e convivência intergeracional. E em

vulnerabilizados ou com direitos violentados), vi-

permanente contribuição para a melhoria da

sando aumentar o número de idosos participan-

qualidade de vida, elevação da autoestima, res-

tes do programa de promoção do envelhecimen-

gate de identidade e autonomia, protagonismo

to ativo e melhorar as condições de atendimento

e desenvolvimento físico e emocional do poten-

dos idosos necessitados.

cial criativo e afetivo. Em 2010 foram realizados
12.011 atendimentos.

Centro de Referência da Pessoa Idosa
Lian Gong

É de fundamental importância para
transformar políticas públicas em ações que re-

Aumento do número de vagas na mo-

sultem em assistência efetiva e permanente aos

dalidade de ginástica chinesa que desenvolve a
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vitalidade, combate o estresse e previne várias

sênior, dançam e participam de eventos e pa-

doenças associadas ao envelhecimento. Já exis-

lestras promovidos pelo programa. Seu objeti-

tem 2.691 vagas para praticantes de Lian Gong

vo é proporcionar uma maior integração social

na cidade.

e melhoria da qualidade de vida entre os idosos, por meio da convivência e prática de ativi-

Campanha de Enfrentamento à Vio-

dades físicas e de lazer.

lência Contra a Pessoa Idosa

O Vida Ativa tem atividades para mais

A mediação entre partes anula conflitos

de 500 pessoas abrigadas nas 18 instituições de

e resgata laços afetivos, razão pela qual a CDPI

longa permanência (asilos) conveniadas com a

reúne pessoas idosas vítimas de violência e seus

Prefeitura e oferece apoio a outros 6 grupos de

familiares agressores. Em 2010 foram 1.600 parti-

idosos, que reúnem 350 pessoas.

cipantes.
PROGRAMA SUSTENTADOR
QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO
E EMPREGO

Projeto Casa Segura do Idoso - Kit
Segurança em domícilio
Este projeto visa oferecer aos idosos

Tendo como objetivo principal o acesso

uma ambientação mais adequada, segura e

de jovens e adultos ao mercado de trabalho for-

confortável e que lhes dê mais autonomia além

mal, a Prefeitura de BH já disponibilizou mais de

de uma vida com qualidade e dignidade em

65 mil vagas em diversas modalidades de qualifi-

sua própria residência através da adaptação

cação. Assim, viabilizou o acesso a variado leque

dos banheiros.. Estão sendo realizadas visitas

ocupacional nas áreas da informática, alimenta-

aos 800 idosos selecionados para definição das

ção, saúde, segurança, serviços, indústria e cons-

residências que atendam os critérios para a ins-

trução civil. Só no período 2009-2010 foram mais

talação do Kit. Estas visitas estão a cargo do Ur-

48 mil vagas.

bano Regional e Nasf.

Vida Ativa
O Programa Vida Ativa tem como público alvo as pessoas acima de 50 anos. Em 27
núcleos regionalizados, o programa atende,
mensalmente, pessoas que praticam ginástica
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VAGAS DISPONIBILIZADAS ATÉ 2010
Responsável
ABASTECIMENTO

DIREITOS DE CIDADANIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TRABALHO E EMPREGO

Modalidade

Realizado até
2010

Qualificação Inicial Básica.

500

Atualização.

600

Atualização.

727

Ações Formativas de Apoio.

262

Qualificação Inicial Básica.

416

Qualificação Inicial Básica.

4.965

Atualização.

245

Atualização.

1.272

Qualificação Inicial Básica.

3.173

Cursos Técnicos.

505

Requalificação.

959

Bolsa Família.

7.709

Promimp.
BELOTUR
PRODABEL

259

IMDC.

2.447

Atualização.

5.417

Qualificação Inicial Básica.

1.145

Ação Formativa de Apoio.

657

POLÍTICAS SOCIAIS

Voluntariado Civil.

AMAS

Jovem Aprendiz.

0
50

Elevação de Escolaridade.
EDUCAÇÃO

6.000

Cursos Técnicos.

0

Ação Formativa de Apoio.

23.000

Programa Projovem Urbano.
URBEL

5.600

Requalificação.

0

TOTAIS

65.908

Esse trabalho tem sido realizado por

nhamento psicossocial via BH Cidadania/

meio de parcerias desenvolvidas com vários

Centro de Referência da Assistência Social

agentes:

(Cras). Em fase de aprovação do Termo de

S erviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Cooperação e Plano de Trabalho.

(Senai): Visa a oferta de 200 vagas do Progra-

Instituto Mineiro de Desenvolvimento

ma de Aprendizagem Social, destinado aos

(IMDC): A parceria, firmada em setembro

jovens de 16 a 24 anos que terão acompa-

de 2010, tem como objetivo disponibilizar
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cursos de qualificação social e profissional

com mão-de-obra dos qualificandos e material

gratuitos nas estruturas coordenadas pelo

ofertado pelos parceiros.

Programa BH Cidadania e escolas municipais, sob supervisão e acompanhamento do

Programa Municipal de Qualificação Emprego

Programa Municipal de Qualificação, Em-

e Renda e BH Cidadania

prego e Renda.

A parceria tem como objetivo proporcionar quali-

P
 retende-se alcançar até 4.535 moradores

ficação social e profissional, utilizando os espaços

de áreas de vulnerabilidade atendidas por

BH Cidadania, para a oferta de mais um ativo à

20 Espaços BH Cidadania/Cras e alunos do

população em situação de vulnerabilidade social

Programa de Aceleração da Escolaridade -

do município.

Floração.

Sindicato e Associação Mineira da Indústria

A
 ssociação Mineira do Comércio Atacadis-

de Panificação (Amipão): A parceria, firmada

ta, Varejista e dos Beneficiadores do Vidro

em setembro de 2010, tem como objetivo

(Amvid): A parceria, firmada em setembro de

selecionar e qualificar 60 trabalhadores na

2010, tem como objetivo selecionar e qualifi-

função de panifieiro - curso de 700 horas -

car 80 trabalhadores na função de vidraceiro

para encaminhamento às padarias filiadas à

com instalação de vidros especiais - curso de

Amipão. A entidade, através da articulação

200 horas - para encaminhamento à Amvid.

com os estabelecimentos associados para

A entidade assumiu o compromisso de con-

apadrinhamento dos alunos, irá garantir

tratar 90% dos qualificados.

uma bolsa de R$ 300,00 para cada matriculado durante a execução do curso. Além disso,

Parceria entre projetos sustentadores

fornecerá o insumo necessário para realização das aulas práticas.

Programa Municipal de Qualificação Emprego

Drogaria Araújo: Prevê a qualificação de 600

e Renda e projeto especial Família Cidadã, Ci-

trabalhadores, conforme perfil estabelecido

dade Solidária

pela drogaria, em cursos com duração mé-

A parceria, firmada em setembro de 2010, tem

dia de 25 horas e intermediação de 540 tra-

como objetivo selecionar e qualificar 50 traba-

balhadores para oportunidades de emprego

lhadores em curso de Oficial de Construção Civil

da Drogaria Araújo. Já foram qualificadas 440

- 504 horas - e a melhoria de cinco moradias em

pessoas em 2010 e, destas, 206 já foram con-

áreas de abrangência do Programa BH Cidadania,

tratadas.
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E xército Brasileiro: Inserção e reinserção

qualificação de equipamentos, fomentando prá-

no mercado de trabalho de jovens egres-

ticas esportivas e de lazer.

sos do serviço militar obrigatório, por

Programa Segundo Tempo

meio de cursos de qualificação social e
profissional em suas diversas modalida-

Visando o desenvolvimento integral

des e posterior intermediação realiza-

dos alunos da Rede Municipal de Ensino (RME)

da pelos postos do Sine da Prefeitura.

através de práticas esportivas e de lazer, o Pro-

Dos inscritos, 73 se inscreveram para con-

grama Segundo Tempo é realizado por meio de

correr a vagas de cursos técnicos, 88 se

parceria entre a Secretaria Municipal Adjunta de

matricularam em cursos de Qualificação

Esportes, as escolas da RME e o Ministério do Es-

Inicial Básica, 12 já foram empregados.

porte, com objetivo de disponibilizar 17 mil vagas

S ecretaria Municipal de Educação (SMED): A

para jovens. Hoje, 15,1 mil alunos são atendidos

parceria teve como objetivo a seleção, enca-

em 85 núcleos do programa.

minhamento e contratação de 169 pessoas
para atuação nas escolas de ensino funda-

Quadras e campos esportivos

mental diurno, como monitor do Programa

requalificados

Saúde na Escola.

Nos últimos dois anos, foram inaugurados três novos espaços esportivos e realizadas

Todas essas ações têm gerado muitos

duas reformas, com o objetivo de atender ao Pro-

resultados, entre eles a formação de 960 pesso-

grama Segundo Tempo, ao Escola Integrada, às

as por meio do Programa de Educação de Jo-

atividades da comunidade, entre outras ações.

vens e Adultos (EJA/BH), no período de 2009 e
2010, e a inserção, no mercado de trabalho, de
12.337 pessoas provenientes do cadastro Sine-BH.

PROGRAMA SUSTENTADOR
PROMOÇÃO DO ESPORTE

O objetivo deste Programa é promover
o acesso aos serviços públicos de esporte e lazer,
por meio da ampliação do atendimento e da re79

Regional

Quadras/Campos

Barreiro

Complexo Esportivo Vale do Jatobá (Novo)

Leste

Campo do Baleião
Quadra do Ginásio Poliesportivo Jair Flosino dos Reis (Novo)

Norte

Quadra do bairro Floramar (Novo)

Oeste

Campo Fundo da Colina

Em março de 2011, foram assinadas as ordens de serviços das obras escolhidas por meio do
Orçamento Participativo, para início imediato, conforme quadro abaixo:

Regional
Nordeste

Quadras/Campos
Reforma da quadra do CAC São Paulo
Ginásio Poliesportivo do bairro Jardim Vitória

Noroeste

Implantação do Centro Esportivo São Cristóvão

Norte

Implantação do Campo de Futebol Society 22 de julho

Oeste

Implantação da Reserva Ecológica do bairro Estoril

Academias a Céu Aberto

dispositivo possibilita a quitação de dívidas fiscais

Para incentivar a prática de atividades fí-

com o município e, em contrapartida, os clubes

sicas ao ar livre, três praças foram equipadas com

disponibilizam seus equipamentos para ativida-

aparelhos de ginástica no primeiro semestre de

des esportivas da Prefeitura.
A proposta é de conceder desconto no

2010: Tancredão, Parque Guilherme Lage e Con-

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

fisco.

Urbana (IPTU) para imóveis pertencentes a enti-

Implantação de política de cooperação

dades desportivas ou recreativas. O abatimento

com os Clubes Sociais, Recreativos e de

de que trata o programa será de até 30% do IPTU

Lazer

a pagar para clubes que estejam habilitados em
Com o objetivo de ampliar os espaços

programas de esportes, saúde, educação ou polí-

para a realização das atividades esportivas dos

ticas sociais promovidos pela Prefeitura, como BH

programas da PBH, em 10 de novembro de 2010

Cidadania, Superar, Segundo Tempo, Vida Ativa e

foi publicado um decreto que visa estabelecer

Escola Integrada.

uma política de cooperação com os clubes. Esse
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Principais eventos realizados:

Circuito BH de Corrida de Rua Geraldo Profe-

Caminhada pelo Envelhecimento Saudável: O

ta da Luz: O evento, realizado em duas etapas

evento que tem como foco alertar a população

durante o mês de dezembro de 2010, tem como

do município para a importância de se envelhe-

objetivo incentivar novos praticantes da corrida

cer com melhor qualidade de vida, reuniu cerca

de rua, atividade esportiva que vem ganhando

de 2,9 mil idosos participantes do Programa Vida

grande destaque. O circuito contou com a parti-

Ativa, em novembro de 2010.

cipação de 407 pessoas.

Festival Segundo Tempo: O evento é voltado

Copa Centenário de Futebol Amador Wadson

para crianças e adolescentes participantes do

Lima: A 13ª edição da Copa reuniu 156 equipes,

programa Segundo Tempo e contemplou di-

4.650 atletas e 330 jogos. Realizada entre os

versas modalidades esportivas, como atletismo,

meses de setembro e dezembro de 2010, contou

futebol, esportes de quadra e ginástica rítmica. O

ainda com a representação de Belo Horizonte

festival atendeu a 15,1 mil crianças matriculadas

em torneio internacional, realizado em El Salva-

no programa e foi realizado nos meses de abril,

dor, com uma equipe juvenil selecionada entre

julho, novembro e dezembro de 2010.

os atletas destaques na Copa.

BH em Férias: O programa envolve atividades

Festival Superar: Encontro esportivo entre as

recreativas desenvolvidas durante as férias esco-

pessoas com deficiência atendidas pelo Progra-

lares, voltadas a moradores das áreas de vulnera-

ma Superar e seus familiares, onde são realizados

bilidade atendidas pelo programa BH Cidadania,

torneios e apresentações. O festival foi promo-

sobretudo para crianças e adolescentes. O BH

vido nos meses de julho e dezembro de 2010,

em Férias foi realizado nos meses de janeiro e

com o envolvimento de aproximadamente 500

julho de 2010, com a participação de cerca de 10

alunos do Centro de Referência para Pessoas

mil pessoas em cada edição. O evento é promo-

com Deficiência.

vido intersetorialmente, com a participação de

Volta Internacional da Pampulha: Realizada

todas as secretarias temáticas ligadas à política

em um dos principais pontos turísticos de Belo

social.

Horizonte, a corrida reuniu, em dezembro de

17ª Corrida Rústica para Pessoas Portadoras

2010, cerca de 12,5 mil atletas para cumprir o

de Deficiência: A atividade reuniu 1.350 parti-

percurso de 17,8 quilômetros no entorno da

cipantes, que competiram em provas realizadas

Lagoa da Pampulha.

em frente à sede da Prefeitura de Belo Horizonte,
na avenida Afonso Pena, em outubro de 2010.
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O programa seleciona as famílias com

OUTROS PROGRAMAS

base nas informações do Cadastro Único para
Programas Sociais - CadÚnico. O Cadastro é um

Programa Bolsa-Família

instrumento de coleta de dados que busca iden-

O Programa Bolsa-Família, PBF, é um

tificar as famílias de baixa renda existentes em

programa de transferência direta de renda com

todo país. Com base nestas informações, o MDS

condicionalidades, que beneficia famílias em

seleciona, de forma automatizada, as famílias que

situação de pobreza e de extrema pobreza. É

serão incluídas no programa. O critério principal

dirigido a famílias com renda familiar por pessoa

é a renda familiar por pessoa. Em Belo Horizonte,

limitada a R$ 140,00 reais. O valor do benefício,

68.734 famílias são, atualmente, beneficiárias.

recebido mensalmente pelas famílias, depende,

Abaixo, quadro detalhado a partir das informa-

além da renda, do número e da idade dos filhos.

ções do MDS:

DADOS DO PBF EM BELO HORIZONTE
Variável

Valor

População do Município (estimativa IBGE 2008)

2.434.642

Estimativa Famílias Pobres - Perfil Bolsa-Família (Renda Per Capita
Familiar até R$140,00)

70.014

Estimativa Famílias Pobres - Perfil Cadastro Único (estimativa PNAD
2006)

158.179

Total de Famílias Cadastradas

151.317

Total de Famílias Cadastradas - Perfil Cadastro Único, em agosto 2010

121.280

Total de Famílias Cadastradas - Perfil Bolsa-Família (Renda Per Capita
Familiar até R$ 140,00) em agosto de 2010

93.787

Fonte: Site do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Disponível http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizview.asp?IBGE=3106200
acessado em 11/01/2011

Indicador
Percentual da
população alvo
beneficiada pelo
Bolsa-Família

Numerador

Denominador

Número de famílias
beneficiadas em 2010:
68.734

Estimativa do número de
famílias pobres*: 68.504

* Com base em dados do IBGE 2004
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Resultado

100,3%

Gestão dos benefícios

te aderiu ao “Programa Prefeito Amigo da Criança

Diagnóstico qualitativo do acompanha-

2005/2008” - PPAC, da Fundação ABRINQ em parce-

mento de famílias notificadas: visa a ampliação qua-

ria com o Governo Federal. O monitoramento in-

litativa das ações realizadas no acompanhamento

clui o acompanhamento e a avaliação da gestão do

das famílias e o diagnóstico dos motivos que geram

“Orçamento Criança e Adolescente” (OCA). O OCA

os descumprimentos de condicionalidades nas

é entendido como o conjunto de ações, despesas

áreas da saúde e da educação, de modo a produzir

e investimentos governamentais destinados à “pro-

ações efetivas em seu acompanhamento.

moção e proteção da infância e da adolescência”
que fazem parte do orçamento municipal.

Programa Farmácia Popular do Brasil

O OCA é calculado a partir da soma dos

O Programa Farmácia Popular do Brasil,

gastos orçamentários exclusivamente destinados

implantado em Belo Horizonte, tem como um dos

aos programas e ações direcionados para crianças

seus principais objetivos a ampliação do acesso da

e adolescentes, além de outros gastos, chamados

população aos medicamentos básicos e essenciais

“não-exclusivos”, relativos aos investimentos com

de 80% das doenças que acometem os brasileiros,

moradia, saneamento, meio ambiente e administra-

diminuindo, assim, o impacto do preço dos remé-

ção. Estes últimos são importantes porque impac-

dios no orçamento familiar. São três unidades em

tam positivamente a qualidade de vida das crianças,

funcionamento e uma unidade prestes a inaugurar.

dos adolescentes e de suas famílias. Para apuração

O usuário recebe atendimento personalizado, reali-

do OCA em Belo Horizonte, foi utilizada a metodo-

zado por farmacêuticos e profissionais qualificados

logia de cálculo proposta pela Fundação ABRINQ no

a orientar sobre os cuidados com a saúde e o uso

Programa Prefeito Amigo da Criança.

correto dos medicamentos.

Entre as tarefas previstas pelo Programa

As três unidades em funcionamento

para a apuração do OCA está a entrega à ABRINQ do

realizaram, em 2010, 89.084 atendimentos, sen-

termo de validação que é fornecido pela “Comissão

do 65% de idosos. Foram 837.266 medicamen-

Municipal de Avaliação e Acompanhamento do Or-

tos dispensados, gerando uma economia de

çamento Criança”. Mantendo a metodologia de ela-

cerca de seis milhões de reais aos usuários que

boração e acompanhamento do orçamento para a

optaram por este serviço no ano passado.

ABRINQ, consolidamos a discussão desse orçamento na LOA (Lei Orçamentária Anual) do Município,

Programa Prefeito Amigo da Criança

demonstrando que o recurso municipal é utilizado

Em 2006, a Prefeitura de Belo Horizon-

de forma transparente.
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Eixos / Sub Eixos

Orçamento Inicial

Eixo:Acesso à Educação de Qualidade

Liquidado

1.026.845.862,40

999.693.852,14

98.421.157,30

70.384.978,56

729.939.172,90

627.312.026,64

Total Geral OCA

1.855.206.192,60

1.697.390.857,34

Orçamento PBH

6.450.690.520,00

5.171.388.236,00

28,76

32,82

Eixo: Promoção de Direitos e Proteção
Integral
Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis

% PBH/OCA
SOF- Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

A partir das informações orçamentárias

te lançou o Programa Melhor Emprego, visando

dos recursos públicos aplicados na promoção e

à qualificação profissional gratuita de jovens e

proteção da criança e do contingente populacional

adultos voltados para os setores que mais geram

atendido, podemos apurar o OCA per capita. Se-

empregos em BH e sua inserção no mercado de

gundo o IBGE, a população para a cidade de Belo

trabalho formal.

Horizonte levantada no Censo 2010 é de 2.375.444

Em parceria com o Ministério do Traba-

habitantes, dos quais 997.385 são crianças e adoles-

lho e Emprego, a PBH oferece os serviços de ca-

centes (que corresponde a aproximadamente 42%

dastramento, Ações Formativas de Apoio, enca-

do total). Com isso, o município realizou um gasto

minhamento para qualificação e para o mercado

per capita OCA em 2010 de R$ 1.860,07.

de trabalho, requisição do Seguro Desemprego e
pré-seleção de candidatos através da Central de
Captação de Vagas e dos quatro Postos de Aten-

Programa de Qualificação,

dimento SINE PBH.

Emprego e Renda

Durante o ano de 2010, os Postos SINE

A PBH vem investindo no desenvolvi-

PBH realizaram 183.625 atendimentos a pesso-

mento de ações de qualificação e intermediação do

as em busca de informações e encaminhamen-

trabalho, fazendo uma ponte entre as empresas em

to para cursos e vagas de emprego. Através do

busca de profissionais e os trabalhadores em bus-

Programa Melhor Emprego foram abertas 42.578

ca de emprego. O público-alvo destas ações são

vagas de qualificação social e profissional.

pessoas com o mínimo de 16 anos e, prioritariamen-

Em relação ao mercado de trabalho for-

te, beneficiários de programas sociais.

mal, foram captadas 13.952 vagas de emprego e

Em 2010, a Prefeitura de Belo Horizon-

4.340 pessoas foram inseridas nas oportunidades
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cadastradas nos postos do SINE municipal, o que

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

representa um crescimento de 146% e 107%, res-

de Belo Horizonte, do CAE – Conselho de Alimen-

pectivamente, em relação ao ano de 2009.

tação Escolar e do Espaço de Agricultura Urbana

Faz parte, também, da política de empre-

de Belo Horizonte.

go e renda da PBH, o apoio à Economia Popular Soli-

No que tange à esfera internacional, a

dária, que é realizado por meio do Centro Público de

disseminação da Política de Segurança Alimentar

Economia Solidária-BH (CPES-BH). O Centro Público

e Nutricional praticada pela SMAAB tem chama-

é um espaço multifuncional criado para promover,

do a atenção de diversas universidades, órgãos

apoiar e agregar as diversas iniciativas no campo da

públicos e organizações não-governamentais in-

economia solidária, e onde são abrigadas e desen-

teressados em conhecer sua formatação e o fun-

volvidas um conjunto de atividades tanto de orga-

cionamento de seus programas e projetos.

nismos governamentais, quanto de organizações
não governamentais e de empreendimentos eco-

Principais Avanços da Política Municipal

nômicos solidários de Belo Horizonte.

de Segurança Alimentar e Nutricional:

Em 2010 o CPES foi responsável pelo

Início do Curso de Capacitação para diri-

atendimento especializado a 115 grupos produti-

gentes de abrigos, fornecendo informações

vos, pela divulgação, promoção e apoio a oportu-

sobre os processos de compra, distribuição,

nidades de produção-comercialização-consumo

entrega e recebimento de gêneros alimen-

solidários, entre estas a participação em eventos

tícios, legislação sanitária vigente, conserva-

e organização de feiras para fomentar a comercia-

ção de alimentos, planejamento de cardápio

lização de produtos.

e boas práticas de fabricação e higiene dos
alimentos.
Inauguração da nova sede operacional do

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Programa Banco de Alimentos.
A política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional articula e implementa pro-

Fomento à Agricultura Urbana

gramas, projetos e ações de SAN – Segurança

Promover e ampliar a produção

Alimentar e Nutricional, através de sua Secretaria

agro-alimentar urbana, mediante a imple-

Municipal Adjunta de Abastecimento - SMAAB,

mentação de programas participativos de

em conjunto com a sociedade civil.

produção de alimentos e insumos agrícolas

A participação da sociedade civil é re-

em bases agro-ecológicas sustentáveis.

presentada através do COMUSAN-BH – Conselho
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Ações

Resultados

Hortas Comunitárias

33 hortas comunitárias para auto-abastecimento e três para
comercialização, beneficiando 5.813 pessoas.

Hortas Escolares

67 hortas escolares, beneficiando 54.472 pessoas.

Pró-Pomar

187 mudas distribuídas e 22 pomares implantados.

Oficinas de Plantio em
Espaços Alternativos

25 oficinas realizadas, 1.500 mudas de plantas medicinais distribuídas
beneficiando 3.292 pessoas.

Comercialização Subsidiada de Alimentos

na cidade, com o fornecimento de mais de cinco

Promover o acesso da população a uma

mil refeições diárias em bandejão e caldos à noite.

alimentação saudável, de baixo custo e na quanti-

Atualmente a Capital possui 04 restaurantes e 01 re-

dade adequada. Em 2010 houve a inauguração do

feitório, além de atender ao Centro de Referência do

Restaurante Popular do Barreiro, a quarta unidade

Emigrante inaugurado em junho deste ano.

Ações

Resultados

Cestão Popular

13 pontos de atendimento, 264 visitas aos pontos, 51.856 quilos
comercializadas/ano, 8.543 pessoas cadastradas, 9.268 atendimentos/
ano.

Restaurante e refeitórios
populares

Quatro restaurantes populares e 01 refeitório. Totalizando de
3.669.401 refeições servidas

Assistência Alimentar e Nutricional

Ensino e;
Beneficiários das diversas entidades conve-

Assegurar assistência alimentar, mediante o acesso a uma alimentação saudável ao

niadas.

seguinte público:

Para alcançar estes objetivos, são forne-

S egmentos populacionais biologicamente

cidos gêneros alimentícios perecíveis e não-pe-

vulneráveis à desnutrição (crianças, idosos,

recíveis, suplementos alimentares; emergencial-

gestantes, nutrizes e desabrigados), atendi-

mente, cestas básicas, além de disponibilizadas

dos nos diversos programas sociais da PBH;

refeições balanceadas e promovidas ações de

A
 lunos matriculados na Rede Municipal e

combate ao desperdício de alimentos.
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ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – REDE CONVENIADA
Ações

Resultados

Abrigos e Albergues

45 pontos de atendimento; 1.596 beneficiários/dia.

Creches conveniadas

196 pontos de atendimento – 21.718 beneficiários.

Entidades infanto-juvenis/
projetos de socialização

106 pontos de atendimento –

ILPI (instituição de Longa
Permanência para Idosos)

18 pontos de atendimento - 1.562.095
beneficiados.

10.895 beneficiários.
refeições/ano; 907

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – REDE NÃO CONVENIADA
Ações

Resultados

Prevenção e combate à

100 pontos de atendimento; 2.143 beneficiários/mês; 52.863 alimentos

desnutrição

distribuídos.

Banco de Alimentos

764.985,40 quilos coletados/ano e 535.697,76 quilos de alimentos
distribuídos, beneficiando 511.445 pessoas.

Desabrigados
(Cesta Básica e Marmitex)

2.255 cestas básicas/ marmitex distribuídos.
48.530 refeições servidas/ano.

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ações
Merenda Escolar
-Escolas Municipais de
Ensino Fundamental
(PNAE).
-Unidades Municipais de
Educação Infantil - UMEI
FMME)

Resultados
Escolas Municipais: 181 pontos de atendimento.
Aluno fundamental beneficiado/ ano: 25.843.443 refeições .
Escolas integradas /ano: 14.156.080 refeições/ano.
UMEI: 57 pontos de atendimento, 13.090 crianças beneficiadas/dia;
4.474.851 refeições/ano.
Total em 2010: 44.474.374 refeições servidas.

Abastecimento e Regulação do Mercado

direta. O eixo opera em parceria com a iniciativa

de Alimentos

privada e com produtores autônomos visando à

Garantir e ampliar o acesso da popula-

venda de alimentos a baixo custo. Através desta

ção a alimentos e gêneros de primeira necessi-

rede e da divulgação periódica de pesquisa com

dade (higiene e limpeza) em condições, quanti-

os preços da cesta básica, este programa tenta

dades, preços e qualidade adequadas, mediante

contribuir para a regulação do mercado de ali-

apoio à abertura de canais de comercialização

mentos no município.
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Ações

Objetivo

“ABasteCer” e “Comboio do
Trabalhador”

20 pontos de atendimento, 41.842.656 quilos comercializadas/ ano 39 permissionários; 4.751.320 pessoas beneficiadas.

Armazém da Roça

3.206 quilos de alimentos comercializados, 386 produtores rurais de
30 associações e cooperativas de 29 municípios mineiros.

Direto da Roça

29 pontos de atendimento; 664.889 quilos comercializados/ano; 01
associação, 23 produtores e 7 municípios beneficiados.

Feira Orgânica

8 pontos de atendimento; 133.908 quilos comercializados/ano;
famílias beneficiadas/ano; 05 produtores; 03 Municípios beneficiados.

PAA - Programa de
Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar

397.542 quilos de alimentos, beneficiando a 334 produtores de 26
municípios mineiros.

Feiras Livres

59 pontos de atendimento; 86

Feiras Modelo

3 pontos de atendimento, 47 permissionários.

Mercado da Lagoinha
Mercado Distrital do
Cruzeiro

46 permissionários.

CAM - Central de
Abastecimento Municipal

325. 826 quilos comercializados/ano no setor varejista; 51 lojas;
estando 23 ocupadas. Setor Atacadista de flores : 32 produtores de 12
municípios comercializaram 356.344,00 mil unidades de flores, mudas
e plantas ornamentais.

Pesquisa Cesta básica
SMAAB

24 pesquisas realizadas; 18 inserções na mídia impressa e eletrônica.

Educação para o Consumo Alimentar

permissionários.

agentes públicos na área de alimentos. Em 2010,

Estimular a sociedade a adotar hábitos

além das oficinas e cursos, foram realizadas apre-

saudáveis por meio de ações educativas e de co-

sentações de teatro em parceria com a Secretaria

municação, além de atividades de formação de

Municipal de Saúde.

Ações

Objetivo

Orientação e Educação
Alimentar e Nutricional
destinada à população

Dados em 2010: 103 oficinas realizadas; 3.882 pessoas beneficiadas;
5 apresentações teatrais; 10 projetos de ações educativas;13.147
cartilhas distribuídas; 25.280 folders distribuídos e 6.968 livros de
atividades distribuídos.

Formação de
Manipuladores de
Alimentos da Rede
Municipal Pública e
Conveniada

18 cursos realizados; 400 pessoas beneficiadas.
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Geração de emprego e Renda, incluindo

Secretaria Nacional de Juventude, ficando em 3º

Qualificação Profissional

lugar no ranking nacional do “Prêmio Boas Práti-

Qualificar profissionalmente, na área de

cas Sociais”, o que garantiu ao município o troféu

alimentos, pessoas que precisam melhorar suas

“Cidade da Oportunidade”. Os cursos oferecidos

oportunidades de inclusão produtiva. Os cursos

pelas Escolas Modelo do Mercado da Lagoinha

contam com o apoio de entidades privadas e são

já qualificaram, de 2000 até 2010, mais de 25.000

realizados no Mercado da Lagoinha, através da

pessoas, dentre jovens da Rede Municipal de Edu-

Padaria Escola Nicola Calicchio e da Cozinha Pe-

cação de Belo Horizonte e pessoas provenientes

dagógica Josefina Costa.

de Belo Horizonte, interior de Minas Gerais e ou-

O projeto Pão Escola foi premiado pela

tros Estados Brasileiros.

Ações
PMQR – Programa
Municipal de Qualificação e
Renda

Objetivo

Dados em 2010: 15 cursos; 950 vagas disponibilizadas
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CULTURA

Incentivar e promover a vitalidade cultu-

Dividido em três eixos (Desenvolvimento Cultural,

ral da cidade é parte fundamental da estratégia de

Institucionalidade da Cultura e Modelo de Gestão),

desenvolvimento do Município e agrega elementos

o Mapa Estratégico da Fundação aponta agora a

de inclusão social, geração de oportunidades de tra-

urgência de um novo arranjo institucional, capaz

balho e negócios e do fortalecimento da identidade

de reunir governo, sociedade organizada e a popu-

dos cidadãos com a sua cidade. Para alcançar esses

lação em geral, na promoção da cultura como um

objetivos, são desenvolvidas ações e projetos, por

dos principais ativos de desenvolvimento e de pro-

meio da Fundação Municipal de Cultura, previstos

jeção de Belo Horizonte.

no Programa Sustentador Rede BH Cultural.

Ressalta-se também a conclusão dos
planos de ação para qualificação das Unidades
Culturais da Fundação Municipal de Cultura e o

PROGRAMA SUSTENTADOR
REDE BH CULTURAL

plano de ação para requalificação das bibliotecas

O programa Rede BH Cultural reúne ini-

públicas municipais e comunitárias, que propi-

ciativas de organização e fortalecimento da cultura

ciará maior qualidade no serviço prestado e am-

na cidade, buscando viabilizar mecanismos de pla-

pliação das ações junto às comunidades onde se

nejamento e o desenvolvimento de políticas partici-

encontram inseridos.

pativas, ampliação e qualificação de espaços e usos

Na realização da política cultural muni-

da cultura e incentivo à produção cinematográfica.

cipal, a FMC conta com uma rede de atendimen-

Merece destaque a elaboração do Planejamento Es-

to nas nove regionais da cidade e atualmente é

tratégico da Fundação Municipal de Cultura - FMC,

composta por 29 unidades culturais. As unidades

desenvolvido em 2010, com a consultoria da Funda-

culturais têm programação variada que abrange

ção Dom Cabral, experiência que trouxe um melhor

as diversas áreas e linguagens artístico-culturais.

entendimento do ambiente institucional, além de

São exposições, apresentações artísticas, festivais,

ter propiciado o estabelecimento de diretrizes, ins-

concursos, exibições, lançamentos, consultas a

trumentos, modelos e indicadores que nortearão o

acervos, além de atividades formativas, como pa-

processo de planejamento para os próximos anos.

lestras, seminários, cursos e oficinas.
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vos sob a sua guarda, sobretudo com a realização

OUTROS PROGRAMAS

de diversas ações expositivas em seus espaços des-

Fomento e Incentivo à Cultura

tinados à preservação da história e memória cultural

Este Programa reúne iniciativas de pro-

da cidade, como o Museu de Arte da Pampulha, o

moção da diversidade cultural de Belo Horizonte,

Museu Histórico Abílio Barreto, o Centro de Cultura

por meio da implementação de mecanismos de

Belo Horizonte e o Espaço Cultural Casa do Baile.

fomento e incentivo, voltados à qualificação técnica, ao fortalecimento das manifestações cultu-

Promoção e apoio ao desenvolvimento

rais e à dinamização e ampliação da produção e

cultural
Pretende-se, com as ações desse progra-

circulação dos bens e serviços da cultura.
No ano de 2010, entre as ações implan-

ma, propiciar condições para o desenvolvimento

tadas pela FMC relacionadas ao fomento e incen-

das expressões artístico-culturais, favorecer a

tivo à cultura, teve destaque o projeto de moder-

apropriação do conhecimento e da produção, as-

nização das bibliotecas, apresentado e aprovado

segurar um cenário de crescimento e valorização

junto ao Ministério da Cultura. Este projeto visa

da cultura, no âmbito da cidade e de seu entorno

à modernização e à democratização do acesso à

metropolitano, e contribuir para o fortalecimento

leitura de 07 (sete) unidades culturais da Funda-

da política pública cultural do município.
No ano de 2010, a FMC atuou fortemente

ção Municipal de Cultura.

no fomento às artes, quer seja por meio de realização

História, Memória e Patrimônio

de editais e concursos, quer via formação artística.

Cultural de Belo Horizonte

Merece destaque o Festival Internacional

Este Programa visa à guarda, preserva-

de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte que em sua

ção e promoção dos bens culturais representati-

edição de 2010 obteve um público total de 165.000

vos da memória e história da cidade. As ações de

pessoas. O evento esteve presente em palcos, ruas,

preservação e difusão do acervo cultural coloca-

praças, parques e espaços alternativos das nove re-

das em prática em 2010, tiveram como principais

gionais de BH, reafirmando a política de descentra-

unidades o Arquivo Público da Cidade de Belo

lização do FIT. Foram vários grupos internacionais

Horizonte e os dois Museus – Museu de Arte da

(11 países) e nacionais – das regiões Sul, Nordeste,

Pampulha e Museu Histórico Abílio Barreto.

Centro-Oeste, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e grupos de Minas –, além da apresentação de

Neste Programa a FMC também cumpriu

dez grupos locais, escolhidos por edital.

o objetivo de comunicação das informações e acer91

Outros Festivais

do canto coral e no universo musical.

Festival Estudantil de Teatro (Feto): Tem

Mostra CineBH 2010: com uma programação

como objetivo contribuir com a arte-educação,

totalmente gratuita de filmes e vídeos inéditos,

o desenvolvimento cultural, a formação de pú-

oficinas, debates e workshops com profissionais

blico e a inclusão sociocultural nas artes cênicas,

brasileiros e estrangeiros, o evento é uma pro-

por meio da construção de redes colaborativas.

moção da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio

Foram oferecidos 22 espetáculos para os pú-

da Belotur, com patrocínio da Petrobras, Contax

blicos infantil, infanto-juvenil e adulto, debates,

e incentivo das Leis Municipal e Federal de In-

palestras, análises de espetáculos e circuito de

centivo à Cultura. O objetivo da Mostra CineBH

encontros. Apresentou 15 espetáculos em várias

2010 é tornar-se uma das principais janelas do

modalidades. 907 estudantes se inscreveram, um

cinema brasileiro independente para o mercado

crescimento de 63,5% em relação à edição de

internacional, propondo diálogos com a produ-

2009, que teve 576 inscritos.

ção estrangeira através da exibição de alguns dos

Fórum Internacional de Dança (FID): leva co-

principais filmes lançados nos grandes festivais

nhecimento, capacitação, reflexão, integração e

internacionais.

dança para as comunidades. Realizado pela Atô-

Lei Municipal de Incentivo à Cultura

mica Artes e Joaquina Cultura e viabilizado pelas
leis federal, estadual e municipal de incentivo à

A Lei Municipal de Incentivo à Cultura

cultura, o FID tem como tema “Por uma Museo-

tornou-se um instrumento imprescindível para o

logia do Corpo que Dança”. A ideia do FID Circu-

desenvolvimento da produção artístico-cultural

lando Grande BH é descentralizar e promover a

de Belo Horizonte permitindo a realização de tra-

democratização da cultura, em um trabalho de

balhos de diversos artistas e produtores de todas

continuidade, que acontece ano após ano. Cer-

as áreas do fazer artístico. Em 2010, foram abertas

ca de 7 mil pessoas tiveram a oportunidade de

as inscrições referentes ao edital 2010/2011 que

conhecer o universo da dança contemporânea.

contou com 843 projetos inscritos.

Festival Internacional de Corais (FIC): tem o

No conjunto das atividades de suas uni-

objetivo de proporcionar a integração, o incentivo

dades, a FMC, em 2010, viabilizou a realização de

e o fortalecimento de laços entre corais regionais,

106 projetos, com 157.449 atividades que atende-

nacionais e internacionais. A programação do even-

ram a 771.004 pessoas nas diferentes faixas etá-

to inclui também palestras e oficinas direcionadas a

rias, abrangendo todas as regionais administrati-

crianças, adolescentes e adultos interessados na arte

vas de Belo Horizonte.
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INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

A Prefeitura desenvolve ações para tor-

A Administração Municipal tem se em-

nar realidade a integração das prefeituras das ci-

penhado na construção compartilhada de po-

dades conurbadas com a capital e também com

líticas e ações que favoreçam a integração e o

os demais municípios que compõem a RMBH.

desenvolvimento metropolitano, em articulação
com as iniciativas das instâncias de gestão metropolitana. São duas as linhas de atuação: a primei-

PROGRAMA SUSTENTADOR
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REDE
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ra, relativa à promoção de ações de governança
colaborativa entre Belo Horizonte e outros muni-

No atual contexto de metropolização,

cípios da RMBH e que se realiza, principalmente,

marcado pela multiplicidade e sobreposição das

através das atividades relacionadas à Rede 10; a

articulações intermunicipais, a gestão metropoli-

segunda, relativa ao apoio à gestão metropolita-

tana retoma sua importância e demanda novas

na, através da participação e acompanhamento

formas de relacionamento institucional. Nesse

das iniciativas das instâncias do novo arranjo me-

sentido, encontra-se em andamento um proces-

tropolitano, assim entendidas aquelas relaciona-

so de reforço da integração metropolitana, tendo

das à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

sido criadas novas instâncias e estabelecidos im-

Regional e Política Urbana – SEDRU, à Agência de

portantes instrumentos de gestão metropolitana

Desenvolvimento Metropolitano, ao Conselho

que vêm incrementar a integração e a colabora-

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano

ção entre os 34 municípios que compõem a Re-

e à Assembléia Metropolitana.

gião Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH e

Integração Metropolitana: Rede 10

destes com o Estado. O objetivo geral é procurar
formas compartilhadas de solução de problemas

A Rede 10, instituída em 2009, congre-

comuns, canalizar esforços na viabilização das po-

ga os 10 municípios da área conurbada da RMBH

tencialidades e dos recursos técnicos existentes

(Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem,

visando contribuir para a melhoria das condições

Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará,

de vida da população metropolitana.

Santa Luzia e Vespasiano) e tem como objetivo
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principal fomentar a articulação entre esses mu-

trução de uma política comum, comparti-

nicípios através de instrumentos diversos de go-

lhando as diferentes potencialidades dos

vernança colaborativa. O intuito é racionalizar es-

municípios. Uma das prioridades é a imple-

forços e compartilhar recursos técnicos, políticos

mentação de ações comuns voltadas para a

e financeiros para induzir o desenvolvimento in-

merenda escolar, principalmente no que diz

tegrado da RMBH e contribuir para melhoria das

respeito à sua padronização e à otimização

condições de vida da população metropolitana.

da logística afeta à sua produção, aquisição

Uma das contribuições da Prefeitura Municipal de

e distribuição.

Belo Horizonte consiste no suporte estratégico e

Elaboração de Projeto de Lei (PL 1208/2010),

operacional à Rede 10.

que Ratifica o Protocolo de Intenções subscrito pelo Executivo para a criação do Con-

Entre os avanços obtidos em 2010 registram-se:

sórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde;

T ransferência de tecnologia desenvolvida

o PL 1208/201 foi aprovado em 2º turno pela

pela Prefeitura de Belo Horizonte para a

CMBH em 13/12/2010. Os Municípios en-

emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Ser-

volvidos são Belo Horizonte, Caeté, Ribeirão

viços - NF-e e a Declaração Eletrônica de

das Neves, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e

Serviços Financeiros - DES-IF pelos demais

Nova Lima.

municípios. Após assinatura de convênio e

 Instituição, em parceria com a Agência de

captação de recursos junto à União, foram

Desenvolvimento Metropolitano, do pro-

iniciados os procedimentos de implantação

grama “Agenda Limites”, com o objetivo de

do sistema. Os municípios envolvidos são

identificar conflitos existentes nas áreas de

Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Santa Lu-

fronteira entre os municípios e construir me-

zia e Vespasiano.

canismos para implementar ações para a sua

E laboração e implantação de projeto comum

solução.

de inclusão digital com recursos do PrograApoio à gestão metropolitana

ma Federal TELECENTRO.BR, envolvendo os
municípios de Belo Horizonte, Contagem, Ri-

O ano de 2010 constituiu-se em marco

beirão das Neves, Betim, Santa Luzia, Sabará,

referencial para o planejamento metropolitano

Nova Lima, Brumadinho, Ibirité.

em função do processo de elaboração do Plano

I nstituição do Fórum de Segurança Alimentar

de Desenvolvimento Integrado da RMBH - PDDI.

e Nutricional da Rede 10, com vistas à cons-

A Prefeitura de Belo Horizonte participou ativa94

mente de todas as oficinas, seminários e reuniões
técnicas integrantes do processo, tendo, inclusive, criado um grupo de trabalho envolvendo as
diversas secretarias e órgãos da Prefeitura para
acompanhamento das atividades (Decreto nº
13.886, de 13/02/2010 – Grupo de Trabalho de
Planejamento Metropolitano – GTPM-RMBH).
Em 2010 foram transferidos recursos do Município - R$ 568.219,00 - para o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, através de convênio
com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, com o objetivo de
contribuir para as etapas de elaboração do PDDI
e estudos complementares. A conclusão do PDDI,
inicialmente prevista para dezembro de 2010, foi
transferida, pelo Governo do Estado, para o início
de 2011.
Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano foram também utilizados
para a contratação de um diagnóstico da malha
ferroviária metropolitana, considerando perspectiva de sua ampliação e utilização para transporte de passageiros, segundo plano de mobilidade
metropolitana decorrente do PDDI.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA EM 2010
O presente relatório visa demonstrar a execução orçamentária e financeira do Município de Belo
Horizonte, durante o exercício de 2010, assim como as ações executadas pela Secretaria Municipal
de Finanças.

Execução orçamentária da Receita
O total da receita arrecadada em 2010 somou R$5.349.446.381,93, contra R$4.825.925.739,42
arrecadados em 2009, perfazendo um acréscimo de 10,85%. Assim, evidenciou-se que a arrecadação municipal em 2010 manteve sua performance crescente, de acordo com o quadro abaixo:

Receitas

Arrecadação 2010

Arrecadação 2009

Crescimento 2010 –
2009 - %

Correntes

5.135.676.497

4.444.966.017

15,54%

De Capital

193.891.579

350.493.477

-44,68%

Intraorçamentárias

277.199.051

253.952.806

9,15%

(257.320.746)

(223.486.561)

15,14%

5.349.446.382

4.825.925.739

10,85%

Deduções do Fundeb
TOTAL

As Receitas Correntes, cuja arrecadação

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

em 2010 correspondeu a 96,00% da arrecadação

Indicador
E Fonte

total, somaram R$5.135.676.497,17, represen-

Índice Percentual

tando um incremento de 15,54% em relação ao

IGP-M (FGV)

11,32%

arrecadado em 2009. Esse desempenho é mui-

IGP-DI (FGV)

11,31%

IPCA (IBGE)

5,91%

IPCA-E (IBGE)

5,79%

ICV (DIEESE)

6,91%

IPC (USP/FIPE)

6,41%

to superior a variação acumulada, em 2010, dos
principais indicadores econômicos apurados no
país pelos diversos institutos de pesquisa.

96

Mediante esse desempenho, manteve-se a tendência superavitária do resultado do orçamento corrente, que em 2010 importou em R$509.666.381,97, destinados integralmente ao financiamento das Despesas de Capital.
A evolução da arrecadação das Receitas Tributárias também apresentou resultado positivo
e bastante superior aos indicadores de preço e de nível de atividade do país. Entre as receitas próprias, o IPTU apresentou uma expansão nominal de 22,27%, o ISSQN uma expansão de 15,81%, e o
ITBI apresentou 35,90% de expansão no ano de 2010 em relação a 2009, conforme quadro abaixo:

Receita
RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de 2010

Receita de 2009

Crescimento 2010 –
2009 - %

1.694.807.911

1.430.455.191

18,48%

IPTU

527.947.854

431.775.951

22,27%

ISSQN

653.743.596

564.476.348

15,81%

ITBI

209.659.871

154.276.653

35,90%

IRRF

173.604.562

150.392.652

15,43%

TAXAS

129.852.029

129.533.588

0,25%

Em 2010, manteve-se um significativo esforço fiscal do município na gestão do resultado
primário, o que pode ser comprovado pela expressiva evolução da situação superavitária. Enquanto
no exercício anterior apurou-se um superávit de R$25.134.123,53, em 2010 verificou-se um superávit
de R$215.241.332,22.
A arrecadação da Dívida Ativa Tributária em 2010 somou R$175.735.078,41, significando
um expressivo aumento de 37,03% em relação a 2009. Esse resultado se deve, em grande parte, às
Diretrizes de Modernização da Administração Tributária instituída em janeiro de 2007 pela Lei 9.303,
que ampliou a eficiência da fiscalização tributária e introduziu as Metas Tributárias desempenhadas
pelos servidores integrantes da área de tributação, que continuou apresentando resultados positivos no exercício de 2010.

Execução orçamentária da Despesa
A execução da despesa, no exercício de 2010, alcançou a cifra de R$5.377.967.631,59, representando um acréscimo de 7,78% em relação ao exercício anterior.
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As Despesas Correntes totalizaram R$ 4.626.010.115,20, aumentando 14,17% em relação a 2009.
Dentre as Funções de Governo que experimentaram os maiores incrementos, vale destacar: Ciência e Tecnologia: 81,46%; Comércio/Serviços e Trabalho: 42,16%; Cultura/Desporto e Lazer: 21,96%; Educação: 21,12%;
Legislativa: 12,47%; Saúde: 11,18%; Previdência Social: 8,72%; Saneamento e Gestão Ambiental: 7,62%.
Os maiores volumes de recursos continuaram a ser destinados às Funções Saúde,
que respondeu por 31,37% do total dos gastos do exercício; e Educação, cuja aplicação em
2010 correspondeu a 18,98% de toda a despesa realizada.
Em 2010, o gasto total com investimentos (obras, instalações, materiais permanentes, equipamentos e outros) somou R$ 599.734.207,46, representando a expressiva cifra de 11,15% do orçamento.
Do total de recursos em investimento em 2010, R$509.666.381,97 foram financiados pelo superávit do
orçamento corrente, ou seja, 85% dos investimentos foram financiados com recursos próprios.

Função

2009

2010

Valor (R$)

%

1.517.573.285,28

30,41%

1.687.266.314,54

31,37%

EDUCAÇÃO

842.916.253,84

16,89%

1.020.939.939,26

18,98%

ADMINISTRAÇÃO

371.914.244,81

7,45%

397.898.819,58

7,40%

PREVIDÊNCIA SOCIAL

362.901.225,48

7,27%

394.542.836,86

7,34%

SANEAMENTO/GESTÃO
AMBIENTAL

432.648.337,15

8,67%

465.615.309,94

8,66%

ENCARGOS ESPECIAIS

279.650.397,17

5,60%

322.789.243,51

6,00%

ASSISTÊNCIA SOCIAL

154.252.127,44

3,09%

155.567.068,00

2,89%

LEGISLATIVA

89.194.802,56

1,79%

100.319.422,25

1,87%

TRANSPORTE

97.229.524,51

1,95%

97.697.681,34

1,82%

642.359.338,59

12,87%

478.973.293,59

8,91%

CULTURA/DESPORTO E
LAZER

45.749.096,80

0,92%

55.793.924,69

1,04%

SEGURANÇA PÚBLICA

53.862.874,70

1,08%

47.400.250,76

0,88%

6.337.521,88

0,13%

6.670.597,58

0,12%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

36.789.003,55

0,74%

66.758.409,82

1,24%

COMÉRCIO E SERVIÇOS/
TRABALHO

55.791.273,14

1,12%

79.313.117,72

1,47%

498.756,62

0,01%

421.402,15

0,01%

4.989.668.063,52

100%

SAÚDE

HABITAÇÃO/URBANISMO

DIREITOS DA CIDADANIA

AGRICULTURA
TOTAL
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Valor (R$)

5.377.967.631,59

%

100%

Demonstrativo das Despesas – 2010
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
1,27%

PESSOAL E
ENCARGOS PESSOAIS
37,56%

SUBVENÇÕES SOCIAIS
6,61%

SERVIÇOS DE TERCEIROS
23,66%

APOSENTADORIAS/
REFORMAS/PENSÕES
6,88%
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO/
FINANCIAMENTO/TRANSPORTE
1,81%
MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,63%

DEMAIS DESPESAS
5,32%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2,51%
OUTROS INVESTIMENTOS
2,117%

OBRAS E INSTALAÇÕES
9,04%

INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1,17%
DESPESAS
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,33%

SENTENÇAS JUDICIAIS
1,10%

Foram destinados a obras recursos da ordem de R$ 486.015.345,66, ou seja, 81,04% da soma dos
investimentos, executados através de programas de fundamental importância para a população, como o Vila
Viva, o maior programa habitacional, de intervenção social e de urbanização do país, que tem como foco as
vilas e favelas de Belo Horizonte, mudando cada vez mais a realidade dos seus moradores; o Gestão e Operacionalização da Política Educacional, programa que abarca a ampliação da oferta da educação infantil, o funcionamento das escolas em tempo integral, implantação do kit escolar, além de lazer, esporte e cultura para a
comunidade dentro da escola; e o Rede Assistencial, programa que tem por objetivo a inclusão social através
do atendimento à população de baixa renda de Belo Horizonte.
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Limites Legais
No exercício de 2010, foram obedecidos os limites legais de gastos concernentes às aplicações em
educação, saúde e pessoal, no que respeita as disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF e outras legislações específicas,
No Ensino foram aplicados 30,26 % da receita de impostos e transferências de origem tributária para uma exigência legal de 30%; na saúde foram 19,44% também da receita
de impostos e transferências de origem tributária para uma exigência constitucional de 15%
e os gastos com pessoal foram limitados a 42,16% da Receita Corrente Líquida (RCL) para um
limite prudencial estabelecido na LRF de 51,30%.
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