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SAÚDE 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

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

social dos seus moradores. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), atua 

para garantir aos cidadãos o acesso qualificado e universal a esses serviços. O grande desafio é o 

aprofundamento das práticas do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), para que 

seja oferecido à população um atendimento de saúde resolutivo, humanizado, integral, contínuo, de 

qualidade e em tempo oportuno.  

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realizou em 2016 várias ações, dentre elas as 

desenvolvidas pelos seguintes Programas Sustentadores: 

· Hospital Metropolitano; 

· Saúde da Família; 

· Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado; 

· Gestão e Regionalização da Saúde; 

· Recomeço. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR HOSPITAL METROPOLITANO    

 

O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) teve a primeira etapa das obras 

concluída em 2013. Com investimentos de R$ 180 milhões, a segunda etapa, iniciada em janeiro de 

2014, está sendo executada por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Em dezembro de 2015, a 

primeira etapa do HMDCC entrou em funcionamento. Nessa primeira fase começou ser ofertado o 

serviço de pronto atendimento. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Leitos de internação em operação 39 80 

Leitos de CTI em operação 81 10 

TOTAL DE LEITOS EM OPERAÇÃO 47 90 

 

· A partir de setembro de 2016, o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) 

passou a contar com R$1,250 milhão /mês do Governo Federal, ampliando os leitos de 

internação de 39 para 80 leitos e os de CTI, de 8 para 10 leitos. 

· Em dezembro de 2016, entraram em funcionamento as quatro salas (2 em uso e 2 de retaguarda) 

de cirurgias, como também a área de exames por imagens, com capacidade de até quatrocentas 

cirurgias por mês e a realização de exames diagnósticos por imagem, inclusive para atendimento 

a rede. 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR SAÚDE DA FAMÍLIA      

 

O objetivo desse programa é aumentar a qualidade dos serviços da atenção primária de saúde 

prestados à população, a partir da estratificação das condições de risco, intensificando e expandindo 

as ações de assistência, promoção e vigilância a saúde e prevenção de agravos. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Equipes Saúde da Família (ESF) 513 578 588 588 

Potencial de Cobertura das ESF 79,06% 83% 86,57% 86,67% 

Visitas domiciliares realizadas pela ESF (em milhões) 4.355.211 4.852.378 3.729.419 4.885.676 

 

3.1 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

O objetivo do NASF é desenvolver ações assistenciais em apoio aos profissionais da atenção 

primária e atendimento da população com foco na promoção da saúde, na alimentação e na 

nutrição, além de práticas corporais, atividades físicas e assistência farmacêutica. O NASF é 

formado por profissionais de diversas áreas, entre fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e educadores físicos, 

                                                 
1 No Balanço 2015 constavam seis leitos de CTI e 2 leitos de emergência, mas o correto são 10 leitos de CTI. 
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além da integração de homeopatas e acupunturistas. Esses profissionais dão suporte para as Equipes 

de Saúde da Família (ESF). 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 58 60 59 

Atividades coletivas realizadas 18.310 26.640 126.3722 

Participantes das atividades coletivas 199.195 304.593 NT3 

Atendimentos individuais realizados 79.115 97.771 88.942 

 

3.2 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Centros de Saúde (CS) / Unidades Básicas de Saúde (UBS) 145 147 148 150 

 

· Parceria Público Privada (PPP) da Saúde: contrato assinado em março de 2016, que prevê a 

construção de77 Centros de Saúde: 55 para substituir Centros de Saúde existentes e 22 novas 

unidades, elevando de 150 para 172 o número de Centros de Saúde na capital. 

3.2.1 Centros de Saúde: novas unidades em funcionamento em 2016 

CENTRO DE SAÚDE REGIONAL 

Camargos Oeste 

Padre Tiago Pampulha 

 

3.2.2 Centros de Saúde: novas sedes (substituição de unidades antigas) em 2016 

CENTRO DE SAÚDE REGIONAL 

São Geraldo Leste 

São Francisco Pampulha 

 

3.2.3 Centros de Saúde: Em Obras em 2016 

CENTRO DE SAÚDE REGIONAL 

Barreiro de Cima Barreiro 

Nossa Senhora de Fátima4 Centro-Sul 

 

                                                 
2 Em 2016 foi alterado o sistema de lançamento dos dados, do sistema Fênix diretamente para o Sisrede, o que ampliou o registro 
das atividades em função do melhor acesso ao Sistema. 
3 Em 2016 houve mudança do sistema de registro de produção (E-SUS), não havendo, até o fechamento desse relatório, 
disponibilidade de dados. 
4 Obra paralisada em janeiro de 2016. 
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Centros de Saúde Implantados até 2016 

 

 

3.3 Centro de Referência em Reabilitação (CREAB) 

Os CREAB destinam-se ao atendimento de pacientes nos programas de ostomia, órtese e prótese, 

usuários de cadeiras de rodas, amputados usuários de cadeira de banho e pessoas com paralisia 

cerebral. Além de atender pessoas em processo de reabilitação, o CREAB atende crianças com 

deficiência. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Centro de Referência em Reabilitação (CREAB) 3 3 3 4 
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· Creab – CS: Inaugurada nova sede em abril de 2016. 

· Creab – VN: Inaugurado em dezembro de 2016. 

· Creab – B: Obra paralisada em julho de 2016, com previsão de retomada em 2017. 

3.4 Equipes de Saúde Bucal (ESB) 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) 195 300 300 300 

Consultas odontológicas realizadas 295.628 391.804 450.764 402.259 

Tratamentos dentários concluídos 55.795 112.428 121.123 140.821 

Próteses confeccionadas 60 3.413 5.939 8.9155 

Exodontias realizadas 28.282 43.636 46.620 43.424 

Primeiras consultas realizadas 71.844 142.714 169.228 146.485 

Escovações supervisionadas 179.620 1.074.785 1.274.403 nd6 

 

3.5 Tratamento do Tabagismo 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Centros de Saúde que oferecem o tratamento para o tabagismo 5 48 150 150 

Centros de Saúde que oferecem o tratamento intensivo para o tabagismo 5 48 97 123 

 

3.6 Disque Saúde da Criança 

· Programa que visa o aconselhamento em saúde para crianças e adolescentes por meio de uma 

central de atendimento composta de médicos e enfermeiros, utilizando sistema especializado de 

suporte à decisão, com protocolos baseados nas melhores evidências científicas, validados pela 

SMSA, visando o correto relacionamento da rede SUS-BH e fortalecendo o vínculo com as 

Equipes de Saúde da Família. 

· Em agosto de 2016 foi publicada a licitação para a contratação dos serviços. E em novembro de 

2016 já foi realizada a prova de conceito para avaliar o sistema de teleorientação em contratação. 

                                                 
5 Fonte: SAI/CTSBucal/Geas/SMSA 
6 Em 2016, houve mudança do sistema de registro de produção (E-SUS). O registro passa a ser de atividades realizadas e não de 
participantes. Em 2016 foram realizadas 83.441 atividades de escovação supervisionadas. 
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3.7 Transporte em Saúde 

O transporte em saúde atende usuários eletivos e aqueles que entram na rota intrarrede (Unidades de 

Pronto Atendimento, Hospitais e Centros de Saúde), em situações que impedem ou dificultam a 

deambulação ou limitem a mobilidade do usuário. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Transportes realizados / ano 79.592 83.464 

 Veículos em operação 77 77 

 

3.8 Academias da Cidade 

As academias da Cidade são locais para a prática da atividade física ministradas por profissionais 

habilitados em Educação Física, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

incentivando as atividades físicas e promovendo a saúde. As atividades são direcionadas para 

pessoas maiores de 18 anos, e os espaços contam com infraestrutura adequada para a prática de 

exercícios físicos. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Academias da Cidade 8 53 63 76 

Usuários cadastrados 4.140 25.062 22.535 19.602 

Professores cadastrados 24 154 176 170 

 

3.8.1 Academias da Cidade – Novas Unidades em 2016 

ACADEMIAS DA CIDADE REGIONAL 

Petrópolis Barreiro 

Bairro das Indústrias Barreiro 

Oswaldo Cruz7 Centro-Sul 

Santa Rita de Cássia Centro-Sul 

Alto Vera Cruz Leste 

Jardim Vitória Nordeste 

São Marcos Nordeste 

Conjunto Betânia Oeste 

CRAS Vista Alegre Oeste 

Parque Jacques Cousteau Oeste 

Dom Bosco Noroeste 

Novo Ouro Preto Pampulha 

Jardim Alvorada Pampulha 

                                                 
7 Antiga Academia da Cidade JK. 
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3.8.2 Academias da Cidade – Com Projeto Finalizado em 2016 

ACADEMIAS DA CIDADE REGIONAL 

Bonsucesso Barreiro 

Floramar Norte 

Cachoeirinha Nordeste 

Camargos Oeste 

 

3.8.3 Academias da Cidade – Com projeto em andamento em 2016 

ACADEMIAS DA CIDADE REGIONAL 

Diamante/Olaria Barreiro 

Vila Monte São José Centro-Sul 

Aarão Reis Norte 

Conjunto Jardim Filadélfia Noroeste 

Conjunto Betânia Oeste 

Vista Alegre Oeste 

Santa Mônica Venda Nova 
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Academias da Cidade Implantadas até 2016 
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3.9 Atenção à Saúde da Mulher e da Criança 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Consultas de pré-natal / ano 70.468 122.339 112.588 89.655 

Consultas de puerpério / ano 7.576 12.372 11.465 8.686 

Exames preventivos do câncer de colo de útero / ano 105.412 110.181 99.417 249.818 

Mamografias / ano 77.462 76.308 163.242 134.307 

Taxa de óbitos menores de 1 ano por mil nascidos vivos. 11,6 10,7 10,1 n.d8 

Casos de óbito materno registrados no ano. 14 20 9 12 

Taxa de óbito materno por 100.000 nascidos vivos. 51,4 62,3 28,3 n.d9 

 

3.9.1 Campanha de Vacinação da Influenza 2016 

PÚBLICO 
POPULAÇÃO A 

VACINAR 

POPULAÇÃO 

VACINADA 

COBERTURA 

VACINAL (%) 

Crianças de seis meses a quatro anos 127.232 103.262 81,2% 

Gestantes 23.720 15.675 66,1% 

Puérperas 3.899 4.994 128,1% 

 

3.10 Ações Educativas em Relação à Saúde Sexual e Reprodutiva dos Adolescentes 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Encontros em Escolas Municipais para ações educativas 
em relação à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes 

114 162 92 610 

Total de participantes dos encontros 2.250 4.125 4.434 14.250 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Dado consolidado de 2016 não disponível. 
9 Dado consolidado de 2016 não disponível. 
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3.11 BH Saúde On-line  

Lançado em dezembro de 2014, o BH Saúde On-line permite aos usuários da Rede SUS-BH o 

acesso a resultados de exames pela internet, em até 48 horas. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Centros de Saúde com postos de coleta de 
material biológico 

148 148 148 150 

Exames realizados 3.363.367 6.019.719 6.308.058 6.559.332 

Exames visualizados pelo cidadão via internet - - 841.670 1.226.595 

 

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E 

ESPECIALIZADO 

 

O objetivo desse programa é ampliar e otimizar a rede de atenção hospitalar, ambulatorial 

especializada e de urgência do município, para assegurar o acesso, o atendimento eficiente e 

humanizado, com redução de tempo de espera de consultas e exames especializados aos usuários do 

SUS-BH, bem como o monitoramento e ajustes do projeto de cirurgias eletivas. 

4.1 Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) 

Tem o objetivo de potencializar o atendimento em saúde no domicílio em casos que não requeiram 

tecnologia hospitalar, evitando o risco de infecção hospitalar, além de maior integração do paciente 

com sua família. A equipe do SAD é multiprofissional, formada por dois médicos, dois enfermeiros 

e quatro técnicos de enfermagem. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)10 5 11 13 14 

Vidas acompanhadas11 / ano 2.382 9.942 9.807 10.190 

Desospitalizações / ano 205 1.822 2.441 1.796 

                                                 
 
11 Representa o somatório anual do número de pacientes acompanhados mês a mês. 
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4.2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

As UPAs de Belo Horizonte são unidades de urgência e emergência que funcionam 24 horas por 

dia, com capacidade de resolução de casos de complexidade intermediária entre os Centros de 

Saúde e os Hospitais. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 7 8 9 9 

Atendimentos / ano 494.122 569.929 608.988 654.79712 

Taxa de resolutividade n.d13 96,6% 97% 97% 

 

4.3 Cirurgias Eletivas 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Cirurgias Eletivas Realizadas 32.182 40.228 39.540 33.71514 

Fila da Cirurgia Eletiva de residentes em BH 33.732 14.617 12.991 18.483 

 

4.4 Novos Leitos 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Leitos SUS em BH (excluídos os leitos psiquiátricos) 5.124 5.710 5.65015 5.665 

Leitos SUS – UTI 523 729 763 767 

 

4.4.1 Novos Leitos Oriundos da Lei 9.952/10 e da Lei 10.630/13  

Com o objetivo de aumentar o número de leitos em BH, a Lei 9.952/10 instituiu a Operação Urbana 

de Estímulo ao Desenvolvimento da Infraestrutura de Saúde, de Turismo Cultural e de Negócios. 

Com o mesmo objetivo de estimular o aumento do número de leitos na cidade, a Lei 10.630/13 

flexibilizou o uso e ocupação do solo e autorizou os hospitais a superarem o limite de área 

construída em até cinco vezes. 

Os empreendimentos listados abaixo estavam em processo de licenciamento em 2016 e todos 

deverão garantir, para usufruir dos benefícios da Lei 10.630/13, que 50% da área líquida da 

                                                 
12 Dados referentes a oito UPAs, os atendimentos da UPA HOB são computados nos atendimentos do Hospital Metropolitano 
Odilon Behrens (ver item 7.5). 
13 Informação não disponível. 
14 A diminuição do número de cirurgias eletivas em relação a 2015 é consequência da interrupção de repasses de recursos 
financeiros por parte do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde. 
15 No Balanço 2015 foi apresentado o n. 5.694, onde estavam contabilizados 44 leitos do Hospital Madre Teresa, que foram 
fechados posteriormente. 
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edificação serão para funcionamento de leitos hospitalares, enfermaria e bloco cirúrgico, e o 

percentual remanescente a setores de apoio hospitalar, entre outras obrigações.  

· Hospital Mário Pena: em novembro de 2016, o projeto estava em fase de análise da renovação de 

Licença de Operação e Licença de implantação de ampliação. 

· Hospital UNIMED Contorno: em novembro de 2016 o processo para concessão da Licença de 

Implantação estava em análise. 

· Hospital São Francisco de Assis: obteve Licença de Operação Corretiva em maio de 2016. 

· Hospital Santo Ivo / Neocenter: obteve Licença de Implantação em abril de 2016 e em novembro 

de 2016 o projeto de edificação estava em análise. 

 

4.5 Consultas e exames Especializados - Janeiro a Novembro de 2016   

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

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

n.d.16 n.d.17 50,30% 54,%18 

Consultas especializadas realizadas na rede própria 47.500 487.906 360.577 399.875 

Consultas especializadas realizadas na rede 
contratada 

75.982 1.212.567 1.065.236 1.357.928 

Total de consultas especializadas realizadas 123.482 1.700.473 1.425.813 1.757.803 

Número de exames realizados 10.405.761 14.547.648 15.048.111 17.914.740 

 

4.5.1 Agendamento de Exames 

· Em 2016 entrou em funcionamento em todos os Centros de Saúde o Sistema de Agendamento de 

Exames, processo que facilita e qualifica o trabalho na marcação de consultas nas Unidades de 

Saúde, uma vez que a entrada da solicitação é realizada pelo próprio profissional médico 

solicitante. 

 

 

                                                 
16 Informação não disponível. 
17 Informação não disponível, pois em 2012 o indicador era de agendamentos em até 30 dias. 
18 Dado apurado até novembro de 2016. 
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5 PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

O objetivo desse programa é aumentar a efetividade das ações de saúde no município de Belo 

Horizonte, considerando as desigualdades locais e diferentes riscos de saúde como instrumentos de 

priorização da atuação. Vale destacar que no ano de 2016, foram realizadas 4,5 milhões de 

consultas nos Centros de Saúde da capital. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Consultas de pré-natal / ano 70.468 122.339 112.588 90.334 

Consultas de puerpério / ano 7.576 12.372 11.465 8.686 

Consultas odontológicas / ano 295.628 391.804 450.764 402.259 

Academias da Cidade – Alunos inscritos / ano 4.140 25.062 22.535 19.602 

Exames preventivos do câncer de colo de útero / 
ano  

105.412 110.181 99.417 249.818 

Mamografias / ano 77.462 76.308 163.242 120.697 

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

248.542 279.874 270.624 269.820 

Cirurgias Eletivas Realizadas 32.182 40.228 39.540 33.715 

UPAs – Atendimentos / ano 494.122 569.929 608.988 654.797 

SAMU - Atendimentos telefônicos recebidos / ano 531.163 675.051 640.076 757.461 

SAMU - Atendimentos realizados c/ deslocamento 
de ambulância / ano 

77.508 102.769 96.937 107.329 

SAD - Vidas acompanhadas / ano 2.382 9.942 9.807 10.190 

SAD - Desospitalizações / ano 205 1.822 2.441 
1.796 

 

 

5.1 Rede SUS – BH 

TIPO DE UNIDADE 2008 2012 2016 

Atenção Primária à Saúde    

Centros de Saúde (CS) / Unidades Básicas de Saúde (UBS) 145 147 150 

Academias da Cidade 8 53 76 

Atenção Especializada / Rede Complementar    

Unidades de Referência Secundária (URS) 5 5 5 

Centros de Especialidades Médicas (CEM) 4 9 9 

Centro Metropolitano de Especialidades Médicas 1 1 1 

Centro de Reabilitação (CREAB) 3 3 4 
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TIPO DE UNIDADE 2008 2012 2016 

Centro Municipal de Oftalmologia (CMO) 1 1 1 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 1 3 4 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)19 2 2 2 

Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas Parasitárias 1 1 1 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 1 1 220 

Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) 7 7 8 

Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (CERSAM-AD) 1 1 3 

Centro de Referência em Saúde Mental Infantil (CERSAMI) 1 1 2 

Centro de Convivência 9 9 9 

Centro Municipal de Imagem 1 1 1 

Núcleo de Cirurgia Ambulatorial / Hospital Dia 1 1 1 

Atenção às Urgências e Emergências    

Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturna 1 1 1 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 7 8 9 

Unidade de Resgate SAMU 1 1 1 

Rede de Apoio ao Diagnóstico    

Laboratórios Distritais 5 5 5 

Laboratório Central 1 1 1 

Laboratório DST 1 1 1 

Laboratório de UPA 7 7 821 

Vigilância em Saúde    

Laboratório de Bromatologia 1 1 1 

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais 1 1 1 

Laboratório de Zoonoses 1 1 1 

Centro de Controle de Zoonoses 1 1 1 

Central de Esterilização de Cão e Gato 3 3 4 

Unidade Móvel de Castração 1 1 1 

Centro de Atenção à Saúde do Viajante - 1 1 

Apoio à Assistência    

Farmácia Distrital 9 9 9 

Central de Esterilização 8 8 8 

Rede Hospitalar    

Hospital Metropolitano Odilon Behrens22 1 1 1 

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro   1 

TOTAL 241 298 334 

 

                                                 
19 Tem a função de suporte técnico e científico das ações de saúde do trabalhador. Suas atividades são articuladas aos demais 
serviços da rede SUS, de forma integral e hierarquizada. 
20 CTA/Centro-Sul/ Rua dos Carijós 
21  A UPA Nordeste utiliza o laboratório do HOB. 
22 Decreto no 16.336, de 30 de maio de 2016, alterou o nome do hospital de Hospital Municipal Odilon Behrens para Hospital 
Metropolitano Odilon Behrens. 
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5.2 Disponibilização dos Medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), com Contrato de Fornecimento Vigente nos Centros de Saúde    GEMED 

A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e 

promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos 

é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), como preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Em Belo Horizonte a REMUNE é atualizada 

periodicamente pela Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, e visa facilitar o acesso à lista dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo 

Sistema Único de Saúde. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Atendimentos nas farmácias dos CS / ano 3.559.490 4.223.134 4.109.988 3.692.704 

Atendimento nas farmácias de outras unidades / ano n.d23 44.232 73.429 101.890 

Número de medicamentos fornecidos (itens) 311 380 385 385 

Farmacêuticos 42 119 129 134 

Percentual dos medicamentos da REMUME 
disponibilizados nos Centros de Saúde n.d24 n.d25 76,56% 68,30% 

 

5.3 Orientação para reduzir Riscos à Saúde nos Setores Produtivos e de Serviços      

· Em junho de 2016 foi lançada a cartilha “Orientações da Vigilância Sanitária para Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI)”. Em consonância com a Portaria SMSA/SUS-BH Nº 

0012/2015, a cartilha busca orientar o trabalho das ILPIs, considerando a necessidade de 

garantir a população idosa os direitos assegurados na legislação em vigor, bem como a 

prevenção e redução dos riscos à saúde aos quais ficam expostos os idosos residentes nas 

instituições para idosos.  

5.4 Controle da Dengue 

O trabalho de combate à dengue realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte é referência em todo o 

País. Cerca de 1.200 Agentes de Combate a Endemias (ACE) fazem o monitoramento constante da 

presença de focos do mosquito Aedes aegypti nos imóveis da capital. Somente em 2016 os ACEs 

                                                 
23 Informação não disponível. 
24 Informação não disponível. 
25 Informação não disponível. 
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realizaram mais de 6 milhões de visitas a imóveis incluídos no mapa de risco para dengue. Os 

ACEs informam e orientam a população sobre os cuidados para se evitar a propagação do mosquito 

da dengue. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Agentes de Combate a Endemias (ACE) 737 1.353 1.400 1.216 

Visitas domiciliares nos imóveis incluídos no mapa de 
risco para dengue 

3.819.589 4.394.785 4.701.246 6.259.867 

Ovitrampas instaladas 37.517 39.596 84.03126 82.987 

Pesquisas larvárias 101.640 103.206 183.31127 93.826 

 

· Em março de 2016 a PBH, por meio da SMSA e o Sindicado das Escolas Particulares de Minas 

Gerais (Sinep-MG), lançou cartilha para escolas com orientações sobre o combate ao Aedes 

aegypti. 

· Proteção às gestantes: em março a PBH adotou medida para proteger as gestantes do mosquito 

Aedes aegypti. Foram instaladas, de março a dezembro, 701 telas de proteção com inseticida em 

janelas de residências onde residiam gestantes. A prioridade foi para grávidas que moravam em 

locais de confirmação de circulação do zika vírus e que estavam no primeiro ou segundo 

trimestre de gestação. 

· Reforço no atendimento: em 2016, durante a epidemia de dengue, o atendimento foi 

regionalizado em unidades específicas que contaram com infraestrutura de atendimento 

assistencial e de apoio laboratorial, além de unidade de internação específica para manejo rápido 

do quadro. Foram instalados seis Centros de Atendimento a Dengue (CAD): Pampulha, Venda 

Nova, Barreiro, HOB, Nordeste e na Unidade de Reposição Volêmica (URV), coordenados pelo 

Complexo Assistencial do HMOB. As unidades CAD e URV atenderam 43.339 pacientes com 

grande eficácia de resolução. 

 

 

 

 

                                                 
26 No Balanço 2015 os dados informados pela SMSA estavam incompletos. 
27 No Balanço 2015 os dados informados pela SMSA estavam incompletos. 
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6 PROGRAMA SUSTENTADOR RECOMEÇO       

 

O objetivo do programa é construir respostas intersetoriais que proponham soluções 

interdisciplinares ao enfrentamento do uso de drogas por meio de ações estruturantes de tratamento, 

de prevenção, de reinserção social, em consonância com a atual política sobre drogas. 

6.1 Centros de Referência em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas (CERSAM-AD) 

Os Centros de Referência em Saúde Mental, que compõem os serviços da Rede SUS-BH têm como 

objetivo oferecer um espaço de cuidado aos pacientes que fazem uso abusivo de álcool e outras 

drogas, além de promover a articulação dos diversos atores e instituições envolvidos com o cuidado 

específico do paciente. No CERSAM-AD os pacientes recebem atendimento psicoterápicos, 

psiquiátricos e orientação familiar. Além disso, participam de oficinas e de atendimentos 

individuais e de grupo. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas 
(CERSAM-AD) 

1 1 3 3 

 
Centro de Referência em Saúde Mental Infantil  

1 1 1 2 

 

· CERSAM-AD – Noroeste: em 2016, a obra do CERSAM-AD avançou e encontra-se em fase de 

finalização. 

· CERSAMI-AD – Nordeste: em dezembro de 2016 foi inaugurado o CERSAMI, que também 

atende crianças e adolescentes usuárias de álcool e drogas. 

6.1.1 Reinserção   

Dentro do seu Programa Recomeço, de enfrentamento do problema da dependência química no 

município, a PBH trabalha há vários anos na prevenção, na assistência social e no tratamento dos 

indivíduos que necessitam dessa atenção. Para complementar esse trabalho, a PBH iniciou, no 

segundo semestre de 2105, a oferta de capacitação profissional, oportunidade de trabalho e de 

emprego para propiciar a reinserção social de dependentes químicos, em tratamento nos CERSAM-

AD. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vagas ofertadas 21 288 

Inscrições 13 322 

Frequência 4 81 

· Em 2016 foram oferecidos diversos cursos de capacitação utilizando os espaços do Mercado da 

Lagoinha e parques municipais. 

6.1.2 Política sobre Drogas – Prevenção  

· Em junho de 2016, ocorreu a “Semana de Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras 

Drogas”, com o intuito de mobilizar e sensibilizar os diferentes atores sociais para ações voltadas 

para a prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas. O objetivo foi de promover a 

saúde e a melhoria da qualidade de vida da capital. Em alusão à realização dos Jogos Olímpicos 

e buscando valorizar iniciativas voltadas para a promoção de uma vida saudável, a semana foi 

intitulada “Maratona da Prevenção às Drogas: a Vida em 1º lugar!”, com uma agenda integrada 

de atividades em vários pontos da cidade28. 

6.1.3 Unidade de Acolhimento de Adultos 

· Em 2016, no período de janeiro a setembro, passaram pela Unidade dezesseis moradores. Com 

uma capacidade máxima de dez pessoas, a média mensal de ocupação foi de seis moradores. 

6.1.4 Equipes de Consultórios de Rua  

Trata-se de serviços prestado pela Atenção Primária da SMSA que oferece cuidados no próprio 

espaço da rua, preservando o respeito ao contexto sociocultural dos que nela se encontram bem 

como o diálogo intersetorial com a Rede, servindo de ponte facilitadora ao acesso dos usuários a 

outros serviços. As equipes de consultórios de rua são compostas por Educador Social/Assistente 

Social, Enfermeiro, Psicólogo e Redutor de Danos. Belo Horizonte possui quatro Consultórios de 

Rua implantados  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Consultórios na Rua – Atendimentos / ano 11.700 52.945 35.92429 

                                                 
28 A Semana de Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas é organizada anualmente, pelo Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte (CMPD-BH), a partir de uma ampla parceria entre órgãos da Prefeitura de Belo 
Horizonte, do Governo Estadual e de organizações da sociedade civil. 
29 Redução no número de atendimento em relação a 2015 é decorrente do tempo dedicado em 2016 aos processos de replanejamento 
do trabalho entre as equipes e da finalização de convênio para disponibilização do serviço de transporte para as equipes. Também 
contribui para essa redução a dinâmica de ocupação dos territórios pela população de rua, o fluxo de usuários aumenta ou diminui 
a partir de fatores locais, e os usuários do serviço podem migrar para áreas não cobertas por equipes de Consultório de Rua. 
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6.1.5 Núcleo de Atendimento às Medidas Socioeducativas e Protetivas (Namsep)30  

O Núcleo tem o objetivo de promover o atendimento integral e a proteção social do adolescente 

autor de ato infracional, visando à garantia dos seus direitos de sujeito e pessoa em condição 

peculiar de desenvolvimento. Com uma equipe técnica formada por profissionais das áreas de 

Assistência Social, Educação e Saúde, o Namsep é responsável pelo acolhimento de adolescentes 

com determinação judicial, para o cumprimento de medidas socioeducativas e/ou protetivas. Integra 

a estrutura de funcionamento do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 

Infracional (CIA), que também reúne uma equipe interinstitucional composta por juízes de Direito, 

promotores de Justiça, defensores públicos e membros das polícias Civil e Militar, com vistas a 

apurar, agilizar e conferir maior efetividade ao cumprimento das medidas socioeducativas e 

protetivas aplicadas ao adolescente.  

ADOLESCENTES 

INSERIDOS 
ENCAMINHADOS 

ANO QUANTIDADE SMSA SMAAS SMED 

2012 2.702 460 16,96% 1.928 71,46% 314 11,58% 

2015 3.509 181 5,23% 2.953 83,92% 375 10,84% 

2016 5.111 195 3,82% 3.097 60,59% 1.819 35,59% 

 

6.2 Outros Resultados Relevantes  

· Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (CMPD): até novembro de 2016, aconteceram 

dez plenárias ordinárias e duas extraordinárias. Ainda em 2016, o Bloco da Prevenção ao 

Uso/Abuso de Álcool e outras Drogas desfilou durante o Carnaval; houve blitz educativa alusiva 

ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, em parceria com o Programa de Controle do Tabagismo 

da SMSA; e ainda aconteceu a Semana de Prevenção: Largada da Prevenção e Revezamento da 

Prevenção. 

· Casa de Bebês31: em dezembro de 2016 foi inaugurada a Casa de Bebês, uma nova unidade de 

acolhimento institucional para bebês de zero a um ano. O detalhamento da iniciativa encontra-se  

no Capítulo Cidade de Todos. 

                                                 
30 O projeto do NAMSEP está previsto pelo Decreto no 14.994, art. 3o, inciso V, que cria o Programa Recomeço, com o nome de 
Grupo Técnico para Acompanhamento de Projetos de Proteção Social da Criança e do Adolescente (GTA). A evolução da 
concepção do produto sugeriu a alteração do nome para Núcleo de Medidas de Proteção e Socioeducativas da Prefeitura de Belo 
Horizonte (NAMSEP), buscando melhor caracterização dos serviços prestados. 
31 Projeto viabilizado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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7 OUTROS PROGRAMAS   

7.1 Saúde do Trabalhador 

O Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) tem a função de suporte técnico e 

científico das ações de saúde do trabalhador. Suas atividades são articuladas aos demais serviços da 

rede SUS, de forma integral e hierarquizada. Existem duas unidades em Belo Horizonte, uma no 

Barreiro e a outra na Regional Centro-Sul. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

CEREST – Atendimentos ano – Total 3.926 3.689 3.835 

CEREST – Consultas médicas / ano 1.728 1.308 1.367 

CEREST – Consultas de enfermagem / ano 1.048 1.190 1.248 

CEREST – Consultas de fisioterapia / ano 692 692 745 

CEREST – Consultas de assistência social / ano 274 181 165 

CEREST – Patch Test / ano 184 318 310 

7.2 Centro de Atendimento ao Viajante 

Criado em janeiro de 2012 para atender moradores da capital e turistas que passam pela cidade, o 

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante tem como objetivo orientar viajantes sobre doenças 

transmissíveis e oferecer informações sobre medicações, vacinações pendentes, vacinas 

recomendadas e/ou exigidas. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Viajantes atendidos / ano 7.215 13.755 18.355 

Doses de vacinas aplicadas 1.392 19.032 16.813 

 

7.3 Ações Desenvolvidas pela Vigilância à Saúde  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Controle Ético da População de Cães e Gatos – cirurgias 
de esterilização animal / ano 

4.205 18.333 17.773 20.281 

Adoções  Realizadas nas Feiras de Adoção e no Centro 
de Controle de Zoonoses – atos de Adoção / ano 

n.d32 426 796 675 

Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos - animais / ano 231.377 190.963 231.210 256.758 

Controle da Leishmaniose Visceral – domicílios 
borrifados / ano 

76.439 80.282 55.29633 5.54034 

Controle da Leishmaniose Visceral – cães examinados / 
ano 

163.090 202.896 20.659 21.987 

Vigilância Sanitária – fiscalizações / ano 53.268 51.996 41.769 44.163 

                                                 
32 Informação não disponível. 
33 No Balanço de 2015 foi apresentado o n. 54.461, porque ainda havia dados pendentes. 
34 A redução do número de domicílios borrifados é consequência de dois fatores: i) no 1º semestre de 2016 houve remanejamentos 
das equipes de Combate à Leishmaniose para o enfrentamento à epidemia da Dengue; ii) a partir de junho/16 o Ministério da Saúde 
deixou de repassar ao município o inseticida para borrifação. 
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7.4 Ações Desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Atenção Primária – visitas domiciliares / ano 4.355.211 4.852.378 3.729.419 4.885.676 

Acolhimentos 1.328.445 1.440.724 1.621.191 1.276.252 

Número de encaminhamentos para especialidades 210.057 165.865 162.259 214.895 

Número de solicitação de exames 538.408 289.238 666.098 637.548 
Ações exclusivas dos ACS 7.164.714 8.430.282 9.396.031 6.844.346 
Lian Gong – alunos inscritos / ano 2.100 10.000 11.700 8.731 
Programa Saúde na Escola – Alunos Atendidos / ano 3.353 98.460 103.835 97.085 
Programa Saúde na Escola – Alunos que participaram em 
ações de educação em saúde 

3.353 102.009 106.425 112.530 

Atenção Primária – Programa de homeopatia, acupuntura e 
medicina antroposófica – atendimentos / ano 

24.347 26.790 30.631[6] 34.010 

 

7.5 Hospital Metropolitano Odilon Behrens 

Em 2016 o complexo assistencial do HOB ampliou e reformou suas instalações na área da urgência 

com uma nova unidade de urgência pediátrica, área de atendimento para as urgências odontológicas 

e acomodações para atendimento de urgência para adultos em consultórios, sala de medicação, com 

observação mais adequada aos processos assistenciais.  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

  Atendimentos assistenciais / ano 238.427 255.700 266.256  309.400 

Atendimentos realizados no setor de urgência e emergência / 
ano35 

156.999 164.604 169.528 221.492 

Atendimentos ambulatoriais realizados / ano 81.428 91.096 96.728 87.908 

Cirurgias realizadas / ano 6.182 11.060 12.590 12.237 

Partos realizados / ano 2.581 2.445 2.725 2.628 

 

 

                                                 
35 Inclui os atendimentos realizados na UPA HOB. 
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EDUCAÇÃO 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), 

vem desenvolvendo suas ações para garantir a todos os estudantes o acesso à educação de 

qualidade. Além dos investimentos na infraestrutura dos prédios escolares e na formação 

continuada dos profissionais da educação, a Prefeitura incrementou a oferta de serviços aos 

estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso 

foi feito, por exemplo, por meio dos cursos e oficinas artísticas oferecidos pela Escola Livre de 

Artes (ELA) e pelo Atendimento Educacional Hospitalar.   

Buscou-se, ainda, a permanente integração com as famílias dos estudantes da Rede, em uma ação 

transparente do acompanhamento do desempenho dos estudantes e da frequência escolar. Para 

alcançar esses objetivos, a Prefeitura realizou em 2016 várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores: 

· Expansão da Educação Infantil; 

· Expansão da Escola Integrada; 

· Melhoria da Qualidade da Educação. 

Em 2016, muitas das ações decorrentes dessa estrutura de Programas Sustentadores foram 

efetivadas, demonstrando o esforço da Prefeitura em avançar na gestão do processo educacional, 

com o seguinte investimento médio, por aluno: 

 VALOR / MÊS (R$) VALOR / ANO (R$) 
Ensino Infantil – Umei 610,56 7.326,73 
Ensino Fundamental 567,65 6.811,82 

 

2. PROGRAMA SUSTENTADOR EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este Programa tem como objetivo ampliar o número de vagas para o atendimento a crianças de zero 

a seis anos na Rede Municipal de Educação (RME) e Rede Conveniada. 
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2.1. Evolução do Quantitativo de Equipamentos de Educação Infantil da RME 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) 40 67 126 129 
Escolas de Educação Infantil 13 13 13 13 
Salas de Educação Infantil 26 26 15 14 
Creches Conveniadas de Educação Infantil 196 193 191 193 

· Em 2016, três novas UMEIs foram implantadas: Piratininga  (Venda Nova), Monte Azul 

(Norte) e Navegantes (Venda Nova).  

· Outras duas UMEIs estavam com as obras paralisadas em função de pendências com as 

empresas contratadas: Jardim Montanhês (Noroeste) e Vila São José (Pampulha). 
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UMEIS implantadas até 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
28 

 

  

2.2. Evolução do Número de Vagas por Regional 

Em 2016, o número de vagas para a educação infantil municipal totalizou 75.591, sendo 51.889 na 

rede própria (que inclui 129 UMEIs, 13 Escolas de Educação Infantil e 14 salas de Educação 

Infantil nas Escolas de Ensino Fundamental) e 23.702 na rede conveniada. 

 
2008 2009-2012 2013-2016 TOTAL GERAL 
QTD NOVAS AMPL. NOVAS AMPL. QTD VAGAS1 

UMEIS 
Barreiro 6 3 1 10 2 19 7.095 

Centro-Sul 3 6 1 2 22 11 3.770 

Leste 2 2 0 3 0 7 2.505 

Norte 7 2 0 11 1 20 7.520 

Nordeste 7 3 1 11 3 21 7.522 

Noroeste 4 4 2 4 1 12 3.616 

Oeste 4 1 0 5 1 10 3.406 

Pampulha 3 3 1 9 13 15 6.325 

Venda Nova 4 3 0 7 2 14 5.266 

Sub total 40 27 6 62 13 129 47.025 

OUTROS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Escolas Infantis 13 13 13 13 3.751 
Salas Educ..Infantil 26 26 14 14 1.113 
Creches 196 193 193 193 23.702 
TOTAL GERAL 75.591 

 

2.3. Evolução do Número de Vagas por Faixa Etária 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Evolução das Vagas em Tempo Integral para Crianças de Zero a 
Três anos, na Rede Própria e Conveniada 

11.670 13.202 17.8564 18.178 

Evolução das Vagas para Crianças de Quatro e Cinco anos, na 
Rede Própria e Conveniada 

22.375 25.578 46.0025 47.212 

Evolução das Vagas em Horário Integral para Crianças de Quatro 
e Cinco anos na Rede Própria 

455 415 7146 845 

 

2.4. Outros Resultados Relevantes 

· Creches Conveniadas: em maio de 2016, o valor per capita repassado para as creches sofreu 

reajuste de 6,4%. No ano, foram destinados mais de R$ 93 milhões, além do fornecimento de 

alimentação e kits escolares para crianças de três a seis anos.  

                                                 
1 Para o quantitativo de vagas nas UMEIs considera-se a capacidade física instalada, e não matrículas efetivas. 
2 No Balanço 2015 foi informado que apenas uma Umei na Centro-Sul havia sido reformada/ampliada. Foram duas até 2015: as 

Umeis Vila Santa Izabel e Marta Nair Ribeiro. 
3 No Balanço 2015 não foi informado que uma Umei na Pampulha havia sido reformada/ampliada: a Umei Castelo foi reformada 

em 2012. 
4 Dado publicado no Balanço de 2015 foi corrigido pela SMED  
5 Dado publicado no Balanço de 2015 foi corrigido pela SMED 
6 Dado publicado no Balanço de 2015 foi corrigido pela SMED 
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3. PROGRAMA SUSTENTADOR EXPANSÃO DA ESCOLA INTEGRADA 

 

O Programa tem como objetivo expandir a oferta de vagas na Escola Integrada para estudantes do 

ensino fundamental regular diurno, garantindo atenção e desenvolvimento integral às crianças e aos 

adolescentes. 

A Escola Integrada caracteriza-se por ser uma política pública de extensão do tempo educacional e 

das oportunidades de aprendizagem para crianças e adolescentes do ensino fundamental. 

3.1. Escola Integrada 

Em 2016, 173 Escolas Municipais (EMs) e uma EM Polo de Educação Integrada atenderam ao 

Programa Escola Integrada, disponibilizando 1.692 monitores com 48.182 participantes. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
EM que atenderam ao Programa  53 169 173 173 
EM Polo de Educação Integrada que atenderam ao Programa - - 1 1 
Participantes do Programa Escola Integrada 15.009 66.482 62.406 48.182 
Monitores que atenderam ao Programa n.d7 2.376 2.384 1.652 

Vagas no Programa em escolas localizadas em área de risco n.d8 11.258 18.917 14.679 

 

3.2. Escolas Reformadas / Ampliadas em 2016   

Para atender a demanda de ampliação do Programa Escola Integrada, desde 2009 várias Escolas da 

RME foram reformadas e/ou ampliadas. Em 2016 destacam-se as seguintes escolas 

reformadas/ampliadas : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Informação não disponível. 
8  Informação não disponível. 
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ESCOLA MUNICIPAL REGIONAL 
Pedro Nava Barreiro 
União Comunitária Barreiro 
Vinícius de Morais Barreiro 
Marconi Centro-Sul 
Maria das Neves Centro-Sul 
Padre Guilherme Peters Centro-Sul 
Secretário Humberto Almeida Norte 
Professor Milton Lage Nordeste 
Professora Maria Modesta Cravo Nordeste 

 Honorina de Barros Noroeste 
Prefeito Aminthas de Barros Oeste 
Aurélio Pires Pampulha 
Dom Orione Pampulha 
Santa Terezinha Pampulha 
Carlos Drummond de Andrade Venda Nova 
Mário Mourão Filho Venda Nova 

 

3.3. Escola Aberta 

O programa consiste em um conjunto de ações direcionadas à comunidade em que as escolas da 

Rede Municipal estão inseridas, ofertando, além de atividades de lazer, esporte e cultura, 

oportunidades de qualificação profissional, por meio de oficinas e cursos. 

Em 2016, 173 EMs e uma EM Polo de Educação Integrada ofereceram o Programa Escola Aberta, 

que contou com 3.502.806 participações da comunidade. Também participaram das atividades do 

Programa Escola Aberta nos finais de semana 25 bibliotecas escolares. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

EM que ofereceram o Programa Escola Aberta 85 170 173 173 

EM Polo de Educação Integrada que atenderam ao Programa - - 1 1 

Bibliotecas escolares em funcionamento no Programa (abertas 
nos finais de semana)9 

- - 16 25 

Participações da comunidade no Programa Escola Aberta 605.112 1.385.963 3.173.248 3.502.806 

 

 

 

 

                                                 
9  Iniciado em 2015. 
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3.4. Escola nas Férias 

Destina-se a ofertar atividades pedagógicas, esportivas e culturais para crianças e adolescentes 

durante as férias escolares, fazendo da escola um espaço de convívio social também nestes períodos 

do ano: janeiro e julho. Em 2016 o programa contou com a participação de 46.376 estudantes 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Participações de estudantes no Programa Escola nas Férias 8.700 76.928 103.691 46.376 

 

3.5. Programa “BH para Crianças” 

Oferece transporte aos alunos e professores para visitar museus, teatros, cinemas, fábricas, galerias 

de arte, emissoras de rádio, TV, jornais, parques, equipamentos públicos de saneamento e outros 

espaços culturais da cidade. O programa busca ampliar o horizonte de formação dos alunos ao 

experimentar a cidade como espaço de formação de identidades, saberes e culturas. 

Em 2016, o Programa BH para Crianças realizou 637.354 atendimentos a estudantes. 

3.6. Manutenção de Convênios com Instituições 

O convênio socioeducativo tem como objetivo a ampliação do tempo da criança na escola 

(Programa Mais Educação - MEC), no contraturno do ensino fundamental regular. Para a 

implementação desse projeto, a SMED buscou parceria junto a instituições privadas que já 

desenvolviam o trabalho socioeducativo para as crianças e adolescentes do município. 

Em 2016 foram atendidos 6.980 estudantes, oriundos da rede municipal e estadual de educação, em 

45 instituições conveniadas com a SMED, no âmbito do Programa Escola Integrada. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Estudantes atendidos por meio do convênio socioeducativo
10

 8.670 7.055 6.980 

Instituições Conveniadas 69 56 45 

 

3.7. Rede Pela Paz 

O Programa tem como foco principal a função de formar, elaborar e executar políticas públicas de 

aprimoramento do clima escolar, por meio de ações relacionadas à construção de uma cultura de 

                                                 
10  Convênio assinado em 2011. 



  
32 

 

  

paz sustentável, à mediação de conflitos, à prevenção e ao combate à violência escolar. Por meio de 

articulação com diferentes órgãos governamentais e da sociedade civil, o Programa investe em 

ações de atuação em rede, intensificando a relação escola-comunidade. Monitora permanentemente 

as ocorrências e eventos que incidem diretamente sobre o clima escolar, realizando intervenções 

conjuntas com as escolas em caráter preventivo ou na busca de soluções frente à identificação de 

riscos. 

· Plano Municipal de Segurança Escolar e Observatório do Clima Escolar: em 2016,     as 

dezoito escolas-piloto entregaram seus planos, com diversas ações já realizadas e previstas. 

Várias formações foram realizadas junto às direções, corpo docente e gestores da educação, 

além de encontros e reuniões com os estudantes, familiares, Guarda Municipal e outros 

parceiros. Ainda em 2016 foi realizado o XXXV Fórum Família-Escola, cujo tema foi "Cultura 

de Paz: Clima e Convivência Escolares".  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Número de Escolas que participaram do Plano de Convivência Escolar e da instauração das Câmaras de 
Mediação de Conflitos (priorizando a Justiça Restaurativa como meio de resolução) 

18 18 

Encontros Agentes Juvenis da Paz realizados 6 1 

 

3.8. Oferta de Ensino de Música 

O ensino de música nas escolas municipais, anteriormente oferecido somente através de oficinas de 

musicalização, teve um grande avanço a partir de 2013, quando passou a serem oferecidas vagas em 

escolas de ensino de música. Em 2016 foram oferecidas 1.840 vagas em escolas de músicas 

credenciadas pela SMED. 

Em 2016 foram 14 escolas participantes do projeto Cantatas, que são momentos de encontro e 

valorização dos talentos de estudantes, professores e monitores e revela a importância da música 

nos processos de formação humana. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Vagas ofertadas em escolas de música credenciadas pela SMED  - 1.840 1.840 
Oficinas de Musicalização realizadas no Programa Escola Integrada 155 1.221 1.108 
Escolas participantes das Cantatas  - 38 14 
Média de estudantes envolvidos em cada Cantata realizada - 30011 300 

 

                                                 
11  No Balanço 2015 o número informado pela SMED, 450, estava equivocado. 
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3.9. Outros Resultados Relevantes 

· Observatório da Adolescência (OBA) e Núcleo da Adolescência Cidadã (NAC): Constituem-

se como ferramentas pedagógicas para participação dos estudantes adolescentes no programa. 

Visa criar estratégias e canais de planejamento e execução de atividades didático-pedagógicas no 

Programa Escola Integrada. Em 2016 foram dezesseis escolas envolvidas, mas as atividades são 

estendidas às demais. 

4. PROGRAMA SUSTENTADOR MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

O objetivo desse programa é aumentar a qualidade do ensino municipal, garantindo a todos os 

estudantes acesso, permanência, a habilidade de ler e escrever aos oito anos, as competências 

básicas dos cálculos matemáticos e resolução de problemas até os dez anos com equidade de 

gênero, raça e classe social. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas. 

4.1. Reforço Escolar em Língua Portuguesa e Matemática12  

O Reforço Escolar na Rede Municipal de Educação de BH se organiza por meio do Programa de 

Intervenção Pedagógica (PIP), das Oficinas de Reforço Escolar do Programa da Escola Integrada e 

de turmas flexíveis.  

O PIP tem por objetivo reduzir a defasagem dos alunos com dificuldade de aprendizagem em 

leitura/escrita e matemática (primeiro, segundo e terceiro ciclos), com aulas específicas no turno e 

contraturno escolares. Em 2016 foram atendidos 3.357 alunos em Língua Portuguesa e 1.257 alunos 

em Matemática. 

As Oficinas Pedagógicas do Programa Escola Integrada têm como objetivo ampliar a oferta 

educacional, por meio de atividades educativas em Português e Matemática, com a proposição de 

contemplar as diferentes áreas do conhecimento. Em 2016, um total de 41.815 alunos participaram 

das oficinas de Reforço Escolar de Português, Matemática e Para Casa. 

Nas turmas flexíveis, os estudantes são reorganizados durante alguns horários ou dias por semana 

para trabalhar com pares diferenciados, de acordo as capacidades que foram desenvolvidas durante 

                                                 
12  Programa criado em 2009. 
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o mês e a necessidade de reforço para aqueles estudantes que não conseguiram alcançar 60% da 

média nas avaliações de Português e Matemática. Em 2016 foram atendidos 6.519 alunos. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Alunos atendidos em Língua Portuguesa pelo PIP13 9.199 4.320 3.537 

Alunos atendidos em Matemática pelo PIP 5.120 2.080 1.257 

Estudantes atendidos nas oficinas do Programa da Escola Integrada 
de Reforço Escolar de Português, Matemática e Para Casa 

n.d14 43.061 41.815 

Alunos atendidos por Turmas Flexíveis15 - 764 6.519 

4.2. Formação Docente 

Em 2015, a SMED implementou a Rede de Formação, que visa o desenvolvimento de uma postura 

ao mesmo tempo crítica e propositiva do corpo docente, sempre com o objetivo de garantir a 

eficácia da política, a aprendizagem do estudante e a gestão escolar. Foram oferecidas, em 2016, um 

total de 207 turmas de formação por mês, atingindo um total de 37.466 participações. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Turmas de formação docente oferecidas mensalmente 107 165 207 
Participações nas turmas de formação docente 26.649 54.000 37.466 

 

4.3. Programa Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (aos Oito Anos de Idade) 

O objetivo do Programa é alfabetizar todos os estudantes até no máximo oito anos de idade, em 

consonância com a meta do Plano Nacional de Educação. Em 2016 foram abertas 40 turmas de 

formação do PNAIC, atendendo 1.220 Professores Alfabetizadores. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Turmas de formação do PNAIC pelo programa “Alfabetização na Idade Certa” 56 40 

Professores Alfabetizadores atendidos nas turmas de formação do PNAIC 1.362 1.220 

4.4. Ações a Respeito da Diversidade de Raça e Gênero 

Na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, as Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 

provocaram um investimento específico na formação docente e nos recursos materiais e didático-

pedagógicos especialmente relacionados à História e Cultura Africanas, Afro-brasileiras e Indígena, 

                                                 
13  Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) implantado em 2009. 
14  Informação não disponível. 
15  Programa iniciado em 2015. 



  
35 

 

  

por meio de políticas voltadas para implementação e para o enfrentamento das práticas 

discriminatórias e preconceituosas. 

O Projeto “Educação para a Diversidade” foi desenvolvido, possibilitando a formação de 5.568 

professores e gestores da Rede Municipal de Educação em 2016, em relações de gênero, questões 

étnico-raciais, enfrentamento de discriminação e racismo e educação sem homofobia. 

4.4.1. Participações de Profissionais da RME no Projeto Educação para a Diversidade 

ANO 
NÚCLEO 

ETNICORRACIAL 
NÚCLEO DE GÊNERO E 
DIVERSIDADE SEXUAL 

TOTAL 

2013 1.612 0 1.612 
2014 6.081 4.159 10.240 
2015 6.719 2.592 9.311 
2016 3.322 2.231 5.568 

TOTAL 17.244 8.509 25.763 

· Diretrizes da Educação para as Relações de Gênero: em 2016 a RME promoveu o 

“Programa Municipal de Certificação em Promoção da Igualdade Racial” da PBH e a “Década 

Internacional dos Afrodescendentes da Organização”, agenda organizada pelas Organizações 

das Nações Unidas (ONU). Também foram fortalecidas as instâncias responsáveis pela 

mobilização e formação dos diversos atores envolvidos com a implementação da política 

municipal de promoção da igualdade racial. 

· Kit de Literatura Afro-Brasileira: em 2016 foi concluído o processo de seleção e compras e 

foram entregues sete a oito obras literárias em cada Umei, creche e escola. 

4.5. Programa Família-Escola  

O Programa Família-Escola é uma importante iniciativa que mantém a diretriz da SMED de 

reconhecer e valorizar a importância da família no desenvolvimento escolar dos filhos. Tem como 

objetivo criar uma rede de diálogo e parceria entre a família, escola e comunidade para assegurar a 

permanência e a aprendizagem das crianças, adolescentes e jovens constituindo, assim, as 

comunidades educadoras. 

Em 2016 foram realizadas 450 reuniões com famílias, envolvendo 10.648 pessoas, bem como 

encontros nas escolas com professores, coordenadores pedagógicos e famílias.  

Também foram realizados 17 Fóruns Família-Escola, com 3.328 participantes, nos quais são 

convidados os pais e responsáveis legais a participarem de encontro com a Secretária Municipal de 
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Educação para, numa interlocução direta,  expor suas dúvidas, queixas e sugestões em relação às 

escolas de seus filhos. 

O Jornal Família Escola apresenta e discute temas de interesse das famílias em relação à 

Educação. É enviado às famílias dos estudantes da Rede Municipal de Educação. Em 2016 foram 

distribuídos 150 mil exemplares impressos, além da disponibilização por meio eletrônico. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Reuniões com famílias realizadas pelo Programa Família-Escola  225 650 1.070 450 

Pessoas envolvidas nas reuniões com famílias realizadas pelo 
Programa Família-Escola 

5.150 3.264 11.690 10.648 

Fóruns Família-Escola realizados 11 1 11 17 

Participantes dos Fóruns Família-Escola 2.286 976 2.800 3.328 

Jornal Família-Escola distribuídos16 n.d.17 n.d.18 2.00019 150.000 

 

4.6. Monitoramento e Acompanhamento da Frequência 

O Monitoramento e Acompanhamento da Frequência Escolar, realizado até 2008, para estudantes 

cujas famílias recebiam o Bolsa Escola Municipal ou o Bolsa Família, foi expandido, a partir de 

2009, para todos os estudantes que apresentam risco de repetência por infrequência escolar, com o 

objetivo de assegurar a presença dos estudantes em sala de aula.  

Em 2016 foram encaminhadas 82.964 cartas às famílias e agendadas 12.811 visitas domiciliares 

para verificar os motivos da infrequência dos estudantes de seis a catorze anos, visando garantir o 

direito ao acesso e permanência escolar. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Cartas enviadas às famílias para monitoramento da frequência 
escolar 

34.117 71.027 82.964 

Visitas domiciliares programadas às famílias para monitoramento da 
frequência escolar 

11.455 13.722 12.811 

 

 

 

                                                 
16 Também disponibilizado por meio eletrônico. 
17 Dado não disponível. 
18 Dado não disponível. 
19 No Balanço 2015 foi informado mil exemplares, mas não havia sido computado a edição de novembro, de mais mil exemplares. 
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4.7. Programa Saúde na Escola (PSE) 

O PSE é uma política intersetorial entre as Secretarias de Educação, de Saúde e Adjunta de 

Segurança Alimentar e Nutricional, na perspectiva da educação integral de crianças, adolescentes e 

jovens do Ensino Básico público. O PSE tem como principal objetivo, qualificar a atenção integral 

às crianças e adolescentes do Ensino Público Básico e proporcionar melhores condições de saúde e 

de aprendizagem, por meio de desenvolvimento de ações e cuidados de saúde, individuais e 

coletivos. 

Em 2016, o programa foi realizado em 173 escolas e 97.085 estudantes foram avaliados pelo PSE. 

Também foram realizadas 6.606 consultas oftalmológicas e fornecidos 2.378 pares de óculos. 

DESCRIÇÃO 200820 2012 2015 2016 
Escolas com atuação do PSE 9 169 171 173 
Estudantes avaliados pelo PSE 3.353 98.460 103.835 97.085 
Consultas oftalmológicas realizadas pelo PSE - 9.330 5.446 6.606 
Pares de óculos fornecidos pelo PSE - 2.604 2.246 2.378 

 

4.8. Dietas Especiais 

Implantada em 2009, fornece dietas especiais para atender à demanda de crianças e jovens 

portadores de doença celíaca, diabetes I e II, alergia à proteína de leite de vaca, intolerância à 

lactose, fenilcetonúria e anemia falciforme. Em 2016 foram fornecidas 214 mil refeições de dietas 

especiais, atendendo 357 alunos. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Refeições de dietas especiais fornecidas 130.706 214.20021 
Alunos atendidos com dietas especiais 277 357 

 

4.9. Projeto Arte na Escola 

O Projeto, estruturado em 2014 e implantando em 2015, tem o objetivo de levar espetáculos de 

dança, teatro infantil e teatro jovem às escolas municipais.  

Em 2016, o projeto Arte na Escola contemplou 56 unidades de ensino, com espetáculos de contação 

de histórias, apresentações teatrais, de circo e de dança, beneficiando crianças, adolescentes e 

estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), além de público da Escola Aberta. 

                                                 
20 Projeto piloto. 
21São consideradas 3 refeições dia/aluno 
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4.10. Transporte Escolar Acessível 

Implantado em 2009, a iniciativa visa atender alunos com dificuldade de locomoção; a frota de 

veículos acessíveis totalizou 49 veículos, permitindo atender a demanda de 353 alunos. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Frota de ônibus do Programa BH para Crianças 21 21 21 
Veículos de Transporte Escolar Acessível 27 48 49 
Alunos atendidos pelo Transporte Escolar Acessível (100% da 
demanda) 

294 453 353 

 

4.11. Língua Inglesa – Programa Improve Your English 

O Programa “Improve Your English”, criado em abril de 2015 por meio do Decreto 15.933, prevê 

cinco oportunidades de intercâmbio para professores de Inglês da Rede Municipal, além da oferta 

de vagas para professores no programa de treinamento do British Council, com reflexo direto no 

aprendizado de mais de 11 mil alunos da RME. Em 2016, 119 professores da RME participaram do 

treinamento oferecido pelo Programa. 

4.12. Atendimento Educacional Especializado (AEE)22 

Aos estudantes, com matrícula regular nas escolas da RME, é oferecido também um Atendimento 

Educacional Especializado, visando um suporte adicional para seu desenvolvimento e inclusão 

escolar. Este atendimento é um serviço da educação especial com foco na acessibilidade 

pedagógica, para aqueles que precisam aprender Libras ou Braille ou, ainda, dependem de uma 

comunicação alternativa ou qualquer outro recurso específico para o aprendizado. 

O atendimento acontece em 44 Salas de AEE, onde são realizadas atividades de suporte didático e 

pedagógico para os estudantes com deficiência, uma ou duas vezes por semana. Em 2016 foram 

atendidos 1.139 estudantes pelo AEE. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Salas que realizam o AEE 42 43 44 

Estudantes atendidos pelo AEE 735 1.128 1.139 

 

 

                                                 
22 Programa implantado em 2010. 
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4.13. Atendimento a Crianças Hospitalizadas 

O Atendimento Educacional Hospitalar, criado em 2014, tem como objetivo fornecer atendimento 

educacional para crianças vulneráveis, sujeitas à longa permanência hospitalar, proporcionando a 

elas e aos adolescentes do ensino fundamental, o atendimento educacional em períodos nos quais, 

por necessidade de tratamento hospitalar, não puderem frequentar as aulas. Em 2016 foram 

atendidas 208 crianças. 

O Atendimento Educacional Domiciliar, instituído em 2015, atende estudantes do Ensino 

Fundamental que apresentam atestado médico, indicando afastamento por um período superior a 

trinta dias e que se encontrem impossibilitados de frequentar a escola em virtude de tratamento de 

saúde. Em 2016 foram 25 estudantes atendidos nessa modalidade. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Atendimento Educacional a Crianças Hospitalizadas 514 208 
Atendimento Educacional Domiciliar 22 25 

 

4.14. Kit Escolar 

Em 2016 foram distribuídos 214.617 mil kits escolares, a todos os alunos da Rede Municipal de 

Educação, incluindo a Rede Conveniada, contendo lápis, caneta, borracha, régua, esquadro, cola, 

tesoura, caderno, agenda, livro de literatura e mochila. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Kits Escolares distribuídos 182.000 210.029 206.505 214.617 

 

4.15. Projeto Trajetórias Adolescentes 

Projeto criado em 2013 e reestruturado em 2014, o Projeto Trajetórias Adolescentes tem o objetivo 

de proporcionar aos estudantes do terceiro ano do terceiro ciclo do Ensino Fundamental diurno a 

imersão nos diversos campos profissionais e áreas técnicas profissionalizantes, motivando-os para o 

estudo e projeção da sua trajetória profissional. O Projeto atingiu, em 2016, 18 escolas, com 1.229 

estudantes participantes. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Escolas que tiveram o projeto “Trajetórias Adolescentes” implementado 9 18 

Estudantes do ensino fundamental diurno e do Programa EJA Juvenil 
participantes do “Trajetórias Adolescentes” 

730 1.229 
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4.16. Avaliações 

4.16.1. Prova Brasil / Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

Realizada pelo MEC, a Prova Brasil tem como objetivo avaliar a qualidade dos sistemas 

educacionais a partir do desempenho dos alunos nas provas. A Prova Brasil é realizada a cada dois 

anos, nos anos ímpares, com resultado divulgado no ano seguinte. Em 2015, 22.479 alunos da RME 

realizaram a prova. 

O Ideb representa, em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico 

dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, 

facilmente assimiláveis e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O 

indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e a 

média de desempenho na avaliação do Inep, a Prova Brasil.  

Os dados mais recentes do Ideb, divulgados em 2016, apontam que a Rede Municipal de Educação 

de Belo Horizonte superou a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) /Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

(5° ano).  Belo Horizonte atingiu 6,1 pontos – a meta era 5,9, mantendo a tendência de superação 

das metas estabelecidas desde 2009. Nos anos finais do Ensino Fundamental (9° ano), a capital 

mineira atingiu o valor de 4,8 pontos. 
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4.16.2. Proalfa / Proeb 

Compõem o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (Simave), responsável pelo 

desenvolvimento de programas de avaliação integrados. Os resultados das avaliações realizadas 

servem de base para responder às necessidades de planejamento e ação educacionais, servindo à 

realidade da sala de aula e influenciando a definição de políticas públicas para a educação em Minas 

Gerais.  

Em 2015 foram avaliadas 159 escolas e 27.522 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental 

participaram da avaliação. O resultado da avaliação de 2015 mostra que 75% dos alunos avaliados 

alcançaram o nível recomendado ou avançado, em 2008 apenas 46% dos alunos avaliados 

alcançaram esse patamar. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 

Escolas avaliadas pelo Proalfa / Proeb 164 166 159 

Estudantes participantes do Proalfa / Proeb 43.987 38.419 27.52223 

Percentual de estudantes que alcançaram os níveis recomendado e 
avançado no Proalfa.24 

46% 61% 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  A partir de 2015, a avaliação do Proeb passou a ser aplicada somente para o 7º ano, nos anos ímpares. 
24  A partir de 2015, a avaliação passou a ter quatro níveis: Baixo, Intermediário, Recomendado e Avançado. 
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5. OUTROS PROGRAMAS 

 

· Mobilização Social e Formação: em 2016 aconteceram dezoito reuniões dos colegiados, duas 

formações e o seminário “Conselhos Escolares: uma estratégia de Gestão Democrática”. 

· Plano Municipal de Educação (PME): em março de 2016 foi sancionada a Lei nº 10.917, 

aprovando o PME. O Plano estabelece 20 metas de melhoria da educação municipal a serem 

cumpridas nos próximos dez anos, além de diversas estratégias cuja implementação é de 

responsabilidade compartilhada entre os governos municipal, estadual e federal, em regime de 

colaboração, observado o âmbito específico de suas respectivas atribuições legais. 

· Conselho Municipal de Educação (CME): em 2016 foram realizadas nove reuniões, até 

outubro, onde foram discutidas a normatização de temáticas relativas à Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, Plano Municipal de Educação (PME), entre 

outras.  

· Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE): em 2016 foram realizadas sete reuniões 

ordinárias, até outubro, para tratar sobre os seguintes assuntos: prestação de contas 

SMASAN/PBH/2015, programas da Secretaria Municipal Adjunta de abastecimento e Nutrição 

(SMASAN) voltados para alimentação escolar, visitas dos conselheiros às escolas e UMEIs. 
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CIDADE COM MOBILIDADE 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Garantir a mobilidade e a acessibilidade em todo o espaço metropolitano é um dos 

principais componentes da Estratégia de Longo Prazo de Belo Horizonte. A integração 

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

são indicados como os principais caminhos para essa conquista.  

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as 

desenvolvidas pelos seguintes Programas Sustentadores, que envolvem atividades da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e da BHTRANS - Empresa de Transporte e 

Trânsito de Belo Horizonte: 

● Expansão do Metrô; 

● Implantação do Corta Caminho; 

● Conclusão da Duplicação da Avenida Pedro I; 

● Prioridade ao Transporte Coletivo; 

● Gestão Inteligente da Mobilidade; 

● Transporte Seguro e Sustentável. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR EXPANSÃO DO METRÔ 

 

O objetivo desse programa é ampliar a oferta de serviços de transporte público de maior 

capacidade, qualidade e ambientalmente sustentáveis, em corredores com alta densidade 

de demanda.   

● Em 2016, as mudanças no Governo Federal impactaram o andamento das 

negociações em curso para a assinatura do Convênio de Descentralização do Sistema 
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de Metrô da CBTU para a Metrominas, que dará competência a esta para o 

lançamento das licitações de obras e da Parceria Público-Privada (PPP). As 

negociações ainda não foram concluídas. 

● Também estão inconclusas as negociações para disponibilização dos recursos 

federais definidos pelo PAC em 2013 para, com a assinatura do citado Convênio, se 

passar à fase das licitações de obras, considerando que os projetos Básicos de 

Engenharia das Linhas 1, 2 e 3 foram concluídos em 2014, assim como os Serviços 

de Geotécnica e Sondagem. 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR IMPLANTAÇÃO DO CORTA 

CAMINHO 

 

O programa tem como objetivo reduzir o fluxo de veículos em direção à área central, 

melhorar as ligações entre os bairros, principalmente os adjacentes ao Anel Rodoviário, 

e melhorar as condições de mobilidade nos corredores do transporte coletivo, através da 

implantação das intervenções previstas no Programa de Estruturação Viária 

(VIUBS/Corta Caminho).  

● Via 710: em novembro de 2016, do total dos 213 imóveis a serem desapropriados, 

para a execução da via, 164 encontravam-se liberados e o restante em negociação 

ou em processo judicial. A principal frente de obra em 2016 foi a execução da 

interseção com a Avenida José Cândido da Silveira e implantação da Via 710 até o 

trecho do Center Minas. A previsão de conclusão da obra está prevista para 2018. 

No ano de 2016 o trecho sob responsabilidade dos empreendedores e PBH, não foi 

implantado, em virtude da necessidade do estabelecimento de um Convênio para 

viabilizar a execução das obras e estabelecer responsabilidades entre as partes 

envolvidas. O termo de convênio está em elaboração e a previsão de que as ações 

para essa obra sejam iniciadas em 2017. 

● Boulevard III - Trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Carijós e Obras de 

Complementação do Viaduto Leste: em 2016 foi concluído o tamponamento do 

Ribeirão Arrudas, entre a Rua 21 de Abril e Rua Rio de Janeiro.  

● As obras do Viaduto Leste em andamento, têm previsão de conclusão em 2017.  
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● O trecho restante de tamponamento do Ribeirão Arrudas, entre a Rua Rio de 

Janeiro e Carijós tem previsão de ser licitada no 1º semestre de 2017. 

● Adequação de Interseções da Avenida Cristiano Machado: em 2016 a PBH fez 

cessão do contrato ao Estado, que ficou responsável pelos projetos das interseções 

após cancelamento do convênio com a prefeitura. 

● Alargamento e Revitalização da Avenida Borba Gato (Antiga MG-05), 

Trecho entre a Avenida José Cândido da Silveira e o Anel Rodoviário: No 

ano de  2016 o projeto estava andamento, contudo em virtude de problemas com a 

empresa contratada para elaboração dos projetos executivos, os mesmos não 

foram concluídos. A previsão de publicar nova licitação de projetos no 1º 

semestre de 2017. 

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO DA 

PEDRO I 

 

O objetivo do programa é melhorar as condições gerais do trânsito e transporte nas 

Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha, com a redução dos tempos de viagem e 

aumento da segurança ao longo das vias, bem como permitir a travessia de pedestres e o 

acesso às áreas de embarque e desembarque no transporte coletivo com segurança. 

● Em novembro 2016, os serviços remanescentes, remanejamento de redes públicas, 

paisagismo e condicionantes ambientais estavam paralisados aguardando a 

finalização dos processos de licitação. Em janeiro de 2017, foram iniciados os 

orçamentos para reinício dos serviços faltantes para conclusão das obras. 

 

5 PROGRAMA SUSTENTADOR PRIORIDADE AO TRANSPORTE 

COLETIVO 

 

O objetivo geral do programa é oferecer serviço de transporte coletivo público de 

qualidade, reduzindo tempos de viagem, aumentando o conforto, a segurança e a 

confiabilidade nos deslocamentos dos usuários.  
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5.1 SEGURANÇA E MONITORAMENTO 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Postos de Vigilância 24 horas em Estações do BRT-Move 
Municipal 

48 48 

Vigilantes em Estações do BRT-Move 192 192 

Câmeras de monitoramento relacionadas ao transporte coletivo 533 540 

Veículos SITBUS com GPS, GPRS, câmeras de segurança, painel 
do motorista e computador de bordo instalados 

100% 
da frota 

100% 
da frota 

 

5.2 TRANSPORTE COLETIVO 

● Avenida Amazonas: em 2016 foi iniciado um estudo de implantação de faixa 

exclusiva para ônibus na Avenida Amazonas, da Praça Raul Soares até a Praça João 

XXIII, em parceria com o Estado. 

· Estação São José, BRT - Anel Rodoviário e Implantação de Faixas Prioritárias e 

Tratamento de Pontos de Embarque e Desembarque: em 29/12/2016 foi 

publicada pelo Ministério das Cidades a Portaria 632, que suspendeu a seleção de 

proposta de financiamento de mobilidade urbana, com recursos do Orçamento Geral 

da União, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

· Transporte Coletivo Suplementar: em 23 de dezembro de 2016 foi publicado 

comunicado de prosseguimento da licitação visando delegação onerosa de trezentas 

permissões para operação de quatro Redes de Serviço (RS) do Serviço Público de 

Transporte Coletivo Suplementar, com previsão de retomada no primeiro semestre de 

2017. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Média de passageiros transportados no corredor BRT-
Move Antônio Carlos1 em dias úteis 

- - 190.170 197.584 

Média de passageiros transportados no corredor BRT-
Move Cristiano Machado2 em dias úteis 

- - 68.497 70.959 

Média de passageiros transportados em dia útil por 
linhas alimentadoras da Estação Pampulha3 

- - 50.932 50.505 

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

24.394 24.234 20.025 21.203 

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

19.732 27.554 41.255 49.529 

                                                 
1 Corredor BRT-Move entrou em operação em 2014. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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Passageiros transportados por linhas alimentadoras da 
Estação São Gabriel4 

31.188 29.507 66.795 61.228 

Média de passageiros transportados no corredor BRT-
Move da Avenida Pedro II5 em dias úteis 

- - 13.087 13.912 

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo 
Convencional 

435.388.116 453.219.840 438.937.197 408.273.444 

Média mensal de passageiros transportados pelo 
Transporte Coletivo Convencional 

36.382.343 37.768.320 36.578.100 34.022.787 

Passageiros transportados por Ônibus em Vilas e 
Aglomerados 

3.792.789 6.619.436 6.377.230 5.957.155 

Média mensal de passageiros transportados por Ônibus 
em Vilas e Aglomerados 

316.066 551.620 531.436 496.430 

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

- - 165.205 161.912 

Linhas alimentadoras da Estação Pampulha - - 15 15 

Linhas alimentadoras da Estação Venda Nova - - 9 9 

Linhas alimentadoras da Estação Vilarinho 4 4 16 16 

Linhas alimentadoras da Estação São Gabriel6 10 11 31 32 

Linhas municipais em circulação no rotor Santos 
Dumont e Paraná7 

- - 10 10 

Frota total de ônibus em operação 2.829 3.029 2.960 2.951 

Viagens realizadas pelo Transporte Coletivo 
Convencional 

9.017.641 8.688.276 8.694.121 8.456.243 

Percentual de pagamento em cartão BHBUS 48% 59% 70% 72% 

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

75 84 116  138 

Painéis de informações aos usuários em pontos de 
ônibus  

- - 667 648 

Linhas de ônibus executivas  - 2 2 2 

Transporte coletivo suplementar – frota 288 283 277 276 

Passageiros transportados pelo Transporte Coletivo 
Suplementar 

31.526.528 35.817.043 31.016.007 25.890.821 

Media mensal de passageiros transportados pelo 
Transporte Coletivo Suplementar 

2.627.211 2.984.754 2.584.667 2.157.568 

 

5.3 SERVIÇO DE TÁXI  

Em 2016 foi realizada licitação para seiscentas novas permissões de pessoa jurídica, 

visando ampliar a frota para 7.500 veículos. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Frota total de Táxi em operação 6.032 5.951 6.879 7.253 

 

                                                 
4 Nova Estação São Gabriel implantada em 2014. 
5 Corredor implantado em 2014. 
6 Nova Estação São Gabriel implantada em 2014. 
7 Rotor entrou em operação em 2014. 
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5.4 ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Abrigos de passageiros de ônibus nos pontos 
de embarque e desembarque 1.352 2.079 2.331 2.377 

 

6 PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO INTELIGENTE DA 

MOBILIDADE 

 
O objetivo geral do programa é implantar mecanismos de controle operacional com 

disponibilização de informações em tempo real para usuários do transporte coletivo por 

ônibus e motoristas que circulam em Belo Horizonte, bem como aprimorar a gestão, o 

controle e a operação do transporte coletivo, do transporte de carga e do trânsito em 

geral. 

6.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO E 

TRÂNSITO VIA INTERNET, POR TELEFONE E DISPOSITIVOS MÓVEIS:  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Consultas referentes à área de conteúdo 4.340.009 3.022.743 

Consultas referentes à serviços eletrônicos 14.520.614 15.187.014 

Seguidores no Twitter (@OficialBHTRANS) 139.000 242.500 

 

6.2 CENTRO DE OPERAÇÕES DA PREFEITURA (COP-BH)  

Inaugurado em junho de 2014, o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, 

concebido com a missão de prover uma gestão eficaz e eficiente dos serviços prestados 

à população, por meio de um modelo de controle integrado dos principais serviços do 

Município, tais como defesa civil, saúde, segurança, ordenamento, mobilidade urbana, 

fiscalização, limpeza urbana e outros, tem sido um grande facilitador para a 

comunicação institucional. 

As ocorrências são detectadas durante o monitoramento constante realizado 24 horas 

por dia, sete dias da semana, tornando a equipe apta para atuar imediatamente em 

diversas situações. Ocorrências que fazem parte do cotidiano da cidade também 

recebem o apoio das equipes presentes no COP-BH, tornando tempestiva a sua solução. 
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DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 

Câmeras monitoradas 820 1.124 1.6358 

Eventos com Ações Integradas 1.3879 3.529 4.174. 

Instituições integradas no COP 1010 1411 1512 

 

Em 2016 o COP superou a marca de 1.500 câmeras disponíveis para monitoramento e 

tratou de 4.174 eventos com ações integradas, assim distribuídos por tema:  

 

EVENTO % 

Ocorrências de Trânsito 12,5% 

Manutenção Viária13 69,3% 

Infração ao Código de Posturas / Fiscalização 4% 

Outros 14,2% 

 

A maior participação das ocorrências de manutenção viária é decorrente do alto índice 

de chuvas ocorrido na cidade nos últimos meses de 2016, quando foram registrados 

valores recordes para os últimos 3 anos. 

6.3 SIU MOBILE BH  

Desde dezembro de 2015, está disponível o aplicativo SIU Mobile BH, integrante do 

SITBus, que amplia as facilidades para os usuários do transporte público por ônibus na 

capital. A ferramenta possibilita que os usuários visualizem as previsões de chegada dos 

ônibus nos pontos desejados, através de consultas em seus próprios smartphones.  

Em 2016, uma nova funcionalidade foi implantada: a “Rota”, que auxilia os passageiros 

na decisão de quais linhas poderão ser utilizadas para chegar ao seu destino. 

                                                 
8Considerando a conclusão da instalação de todas as câmeras aprovadas no OP Digital 2011. Ao final de dezembro 

de 2016, ainda estavam pendentes a instalação de quinze câmeras localizadas no Anel Rodoviário, que aguardava as 

licenças do DNIT, emitidas apenas em 16/01/2017, e outras três câmeras na Via 710, que já estavam em processo de 

instalação. 
9 O período 2014 teve início de contagem de ações em Julho. Portanto, o índice analisado contempla somente o 

contexto pós inauguração do COP-BH.  
10Empresa de Transportes de Trânsito (BHTRANS); Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH); Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil (COMDEC); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Secretaria Municipal 

Adjunta de Fiscalização (SMAFIS); Superintendência de Limpeza Urbana (SLU); Batalhão de Trânsito da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais (BPTRAN/PMMG); Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG); Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG); Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG).  
11 Passaram a integrar também: BrazilianTraffic Network (BTN); Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA); Centro Integrado de Comunicações Operacionais da PMMG (CICOp/MG); Empresa de Informática e 

Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel); 
12 Passaram a integrar o COP-BH: o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Essencial (Segurança 

Estações Move); a Prodabel deixou de integrar. 
13 As ocorrências de manutenção viária imperaram nos últimos meses de 2016, em razão do alto índice de chuvas 

ocorrido na cidade, fato histórico, maior que os índices dos últimos 3 anos. Fonte: COMDEC 
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6.4 CARTÃO DE TRANSPORTE COLETIVO  

Em abril de 2016, foi assinado o Convênio de Cooperação Técnica entre o município de 

Belo Horizonte, por intermédio da BHTRANS, e o Governo do Estado de Minas Gerais, 

por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), 

visando garantir a interoperabilidade dos sistemas de bilhetagem eletrônica, já 

implantados e a serem implantados, nas redes de transporte público do Município de 

Belo Horizonte e demais municípios que compõem a sua Região Metropolitana 

(RMBH). Tal medida confere ao passageiro a possibilidade de iniciar e terminar viagens 

em sistemas de transporte distintos utilizando um único meio de pagamento, 

independente das regras tarifárias ou das tecnologias empregadas em cada um deles. 

 

7 PROGRAMA SUSTENTADOR TRANSPORTE SEGURO E 

SUSTENTÁVEL 

 

O Programa tem o objetivo de promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde 

e garantia da vida, além de beneficiar a qualidade de vida urbana por meio de 

intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados. 

7.1 OPERAÇÃO TRÂNSITO MELHOR – MOBICENTRO 

Envolve o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia de tráfego e de 

transportes, de baixo custo e implantação imediata, para melhoria da mobilidade urbana, 

com foco na qualidade do caminhamento dos pedestres e nas condições ambientais das 

áreas atingidas. 

Em 2016, foram implantadas seis intervenções: duas no eixo do bairro Barro Preto, 

sendo uma na Rua Uberaba, entre as Ruas Alvarenga Peixoto e Gonçalves Dias e outra 

na Rua Gonçalves Dias com Avenida do Contorno; uma no eixo Afonso Pena, primeira 

fase da Praça ABC; uma no eixo Lourdes, na Rua São Paulo entre Ruas Felipe dos 

Santos e Tomaz Gonzaga; uma no eixo BRT Área Central, na Praça Primeiro de Maio e 

uma no eixo Boulevard, na Avenida Vereador Álvaro Celso.  
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Intervenções do Mobicentro realizadas no ano 8 6 

 

7.2 PROJETO VIDA NO TRÂNSITO  

O Projeto Vida no Trânsito, desenvolvido desde 2011, a partir da adesão do município a 

projeto de iniciativa do Ministério de Saúde e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), visa à redução de óbitos e lesões graves decorrentes de acidentes de trânsito. 

7.3 AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Escolas atendidas pelo programa “O Jovem e a Mobilidade” 73 227 205 

Estudantes atendidos pelo programa “O Jovem e a Mobilidade” 7.666 21.539 19.061 

Escolas atendidas pelo programa “Caravana Transitando Legal” 107 152 95 

Estudantes atendidos pelo programa “Caravana Transitando 

Legal” 
20.350 22.759 11.854 

Cursos de formação de professores 52 42 19 

Professores qualificados por cursos de formação de professores 1.223 1.274 532 

Escolas atendidas por cursos de formação de professores 48 43 18 

Escolas atendidas pelo programa “Escola Segura”14 - 21 28 

Campanhas realizadas 3 3 4 

 

● Campanha de Segurança para Motociclista: de janeiro a junho de 2016, foram 

distribuídos aproximadamente 33.250 baralhos com mensagens educativas. 

● Campanha “Pedestre Eu Respeito”: em 2016, a campanha foi realizada em quinze 

locais. 

● Campanha “BH tem espaço para todos #respeiteabicicleta”: lançada em junho de 

2016 pela BHTrans e GT Pedala BH, com apoio do Banco Itaú, promoveu blitz 

educativa e uma pedalada pela cidade com percurso de 11 km, reforçando que a 

cidade tem espaço para todos. 

● Campanha Internacional “Maio Amarelo, Atenção pela Vida”: em maio, foi 

implantada sinalização horizontal e vertical delimitando uma área de espera segura 

para motociclistas, o motobox, em quinze interseções semaforizadas da Avenida 

Cristiano Machado.  Na ocasião, monitores orientaram motoristas, motociclistas e 

                                                 
14 Programa implantado em 2014. 
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pedestres. 

7.4 FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

DESCRIÇÃO 2012 201515 2016 

Radares que fiscalizam infrações de avanço de semáforo 39 169 238 

Radares que detectam veículos que invadem as faixas exclusivas 
dos ônibus 

4 44 54 

Radares que registram o excesso de velocidade 48 89 111 

Radares estáticos para medição de velocidade 3 3 3 

Radares conjugados, controlando tanto a velocidade quanto a 
invasão de faixa 

- 5 36 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 94 310 442 

 

7.5 INDICADORES 

Evolução da Frota por Tipo de Veículo16 

TIPO DE 
VEÍCULO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Auto 901.203 989.801 1.080.762 1.156.219 1.219.375 1.278.743 1.320.212 1.372.910 1.433.876 

Moto 142.201 160.544 175.941 191.213 201.415 210.332 217.139 223.763 228.121 

Ônibus 11.281 11.622 12.145 13.254 13.672 14.097 14.355 14.188 14.126 

Caminhão 27.277 29.056 31.203 33.119 33.839 35.299 35.737 35.270 34.877 

Outros 25.297 29.102 32.330 36.060 39.034 42.154 44.772 47.582 49.978 

 

Acidentes e Vitimas de Trânsito17 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

População 2.434.642 2.452.617 2.375.151 2.385.639 2.395.785 2.479.165 2.491.109 2.502.557 

Frota 1.107.259 1.220.125 1.332.381 1.429.865 1.507.335 1.580.625 1.632.215 1.693.713 

Total de vítimas de 
acidentes18 

20.799 21.945 22.167 21.774 20.369 19.871 20.757 18.229 

Vítimas fatais19 273 288 262 217 179 170 177 150 

Vítimas não fatais 19.675 20.586 20.875 20.110 18.719 17.519 18.300 15.990 

Total de acidentes 15.719 16.377 16.822 16.294 15.260 14.145 14.965 13.299 

Total de atropelamentos 3.087 3.076 3.116 2.850 2.559 2.269 2.260 2.003 

Taxa de severidade (mortos 
por 1.000 acidentes) 

17,37 17,59 15,57 13,32 11,73 12,02 11,83 11,28 

Taxa de mortalidade por 
10.000 veículos 

2,47 2,36 1,97 1,52 1,19 1,08 1,08 0,89 

                                                 
15 No Balanço 2015 os radares foram computados de forma incorreta e não foram acrescentados todos os 

equipamentos de 2010, 2011 e 2012. 
16 Fonte: DETRAN/MG 
17 Fonte: DETRAN/MG 
18 Vítimas que morreram no local do acidente. 
19 O total de vítimas inclui as fatais, não fatais e não informadas (sobre a severidade). 
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Taxa de mortalidade por 
100.000 habitantes 

11,21 11,74 11,04 9,10 7,47 6,86 7,11 5,99 

Vítimas não fatais por 
10.000 veículos 

177,69 168,72 156,67 140,64 124,19 110,84 112,12 94,41 

Taxa de atropelamentos por 
10.000 veículos 

27,88 25,21 23,39 19,93 16,98 14,36 13,85 11,83 

 

7.6 PROJETO PEDALA BH 

Visa ampliar as rotas cicloviárias em Belo Horizonte, criando condições para estimular, 

de modo seguro, a utilização de bicicletas e sua integração nos diversos modais de 

transportes na cidade. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Km de ciclovias disponíveis 23,81 43,40 83,28 87,43 

Bicicletários / paraciclos disponíveis n.d20 64 18921 604 

Usuários cadastrados no programa “Bicicletas de Uso 

Compartilhado”22 
- - 54.482 36.959 

 

● Integração com o Transporte Público: em maio de 2016, mais uma política foi 

definida buscando incentivar o uso de bicicletas e sua integração com o transporte 

público: foi publicada a Portaria da BHTRANS no 063 que regulamentou o 

transporte de bicicletas no Sistema de Transporte Coletivo e no BRT-MOVE de Belo 

Horizonte. As regras definidas para o transporte (horários e características das 

bicicletas) foram analisadas pela BHTRANS por um Período experimental de três 

meses.   

Em setembro de 2016 foi regulamentado, de forma definitiva, o transporte de 

bicicletas no Sistema de Transporte Coletivo. 

7.7 POLÍTICA DE SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA DO ÓLEO DIESEL NO 

TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS 

Em dezembro de 2015, com o objetivo de desenvolver política de substituição gradativa 

do óleo diesel no transporte público por ônibus, em consonância com as diretrizes do 

Governo Federal e a disponibilidade da indústria, iniciou-se, em caráter experimental, a 

                                                 
20 Informação não disponível. 
21 No Balanço 2015 não estavam incluídos os bicicletários/paraciclos implantados até 2012.  
22 Programa implantado em 2014. 
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operação de duas linhas do transporte coletivo municipal com ônibus elétrico da 

empresa BYD do Brasil. 

● Em 2016 os testes foram ampliados para oito linhas do transporte coletivo 

suplementar de passageiros. 

 

8 OUTROS PROGRAMAS 

8.1 VISTORIA E INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Vistorias realizadas em Táxi 7.956 13.695 12.619 12.258 

Vistorias realizadas em Transporte Escolar 2.225 6.138 6.353 5.694 

Vistorias e inspeções realizadas em Transporte Coletivo 
Convencional 

1.362 3.910 5.621 7.219 

Vistorias e inspeções realizadas em Transporte Suplementar 1.338 1.799 1.076 1.066 

 

8.2 CARTÃO BHBUS – BENEFÍCIOS 

O cartão BHBus possui três modalidades de beneficio social aos usuários do transporte 

coletivo: 

Cartão BHBus Master: destinado aos passageiros do transporte coletivo com idade 

igual ou superior a 65 anos, permite aos idosos transpor a roleta, assegurando o acesso 

gratuito ao salão traseiro dos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Belo 

Horizonte. 

Cartão BHBus Benefício Estudantil: destinado a estudantes do Ensino Médio, para 

deslocamentos entre a residência e o estabelecimento de ensino, exclusivamente nos 

dias letivos, e é válido para os serviços de transporte público coletivo de passageiros do 

Município de Belo Horizonte. O cartão permite aos estudantes beneficiários transpor a 

roleta, assegurando uma gratuidade de 50% no Sistema de Transporte Coletivo de Belo 

Horizonte. 

Cartão BHBUS Benefício Inclusão: destinado à pessoa com deficiência física, 

auditiva, visual, mental residentes na capital e em outros 29 municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, e pessoas com insuficiência renal crônica em terapia 

renal substitutiva e que fazem tratamento nos centros de saúde da capital. Permite aos 
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seus titulares e aos seus acompanhantes, quando houver, usufruírem do benefício da 

gratuidade no Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Cartão BHBus Master  (emitidos no ano)23 9.670 27.08624 17.212 

Cartão BHBus Benefício Estudantil (estudantes beneficiados)25 7.458 11.304 9.920 

 BHBus Benefício Inclusão (emitidos no ano) 26 14.582 8.206 9.559 

 

8.3 CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL 

Essas credenciais destinam-se ao uso, no sistema viário, da rede de vagas reservadas 

para estacionamento de veículos que transportam ou são conduzidos por pessoas 

portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Credenciais de estacionamento especial emitidas 
para pessoas com deficiência física 

240 335 444 526 

Credenciais de estacionamento especial emitidas 
para pessoas com deficiência visual27 - 10 12 32 

 

8.4 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

DESCRIÇÃO 2008 2012 201528 2016 

Sinalização Semafórica em funcionamento 794 899 994 1.010 

Manutenção preventiva em semáforos 933 364 679 1.367 

Manutenção corretiva em semáforos 381 581 432 907 

 

8.5 MANUTENÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Faixas de travessias de pedestres na área central 2.129 2.141 

Faixas de travessias de pedestres na área central revitalizadas 310 124 

 

                                                 
23 Implantado em 2010. 
24 Destaca-se que em 2015 houve grande campanha de divulgação, gerando maior numero de cartões emitidos. 
25 Implantado em 2011. 
26 O controle sistemático começou a ser realizado em 2010. O valor de 2012 corresponde ao acumulado desde o 

início da disponibilização do benefício, em 2002 . 
27 Implantado em 2010. 
28No Balanço 2015 os dados estavam incompletos, pois faltavam informações das empresas que executam os 

serviços. 
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8.6 ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Vagas físicas do estacionamento rotativo 15.340 20.806 21.272 21.313 

Vagas rotativas 71.504 90.950 97.492 98.608 

Vagas destinadas a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

553 703 840 887 

Vagas destinadas a veículos de idosos29 - 167 460 548 

Vagas destinadas a motofretistas30 - - 374 396 

 

8.7 PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE BELO HORIZONTE 

(PLANMOB-BH):  

Em 2016, a Revisão Técnica do PlanMob-BH obteve muitos avanços. Foram realizadas 

mais de quarenta reuniões de trabalho, dez oficinas e cinco seminários internos que 

contaram com a participação de representantes de diversas áreas da BHTRANS e 

secretarias da PBH, além de três oficinas e dois seminários externos, com a presença de 

diversos setores e representantes da sociedade civil. Durante esse período, foram 

recebidas mais de 230 propostas de inclusão ou alteração no documento, por meio das 

oficinas, seminários e contatos por e-mail.  

                                                 
29 Implantado em 2009. 
30 Implantado em 2014. 
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CIDADE SEGURA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida de uma sociedade é influenciada por uma série de fatores e a 

segurança pública é um dos pilares centrais para a melhoria dessas condições, 

garantindo a proteção dos direitos individuais e assegurando o exercício da cidadania. 

Quanto menores os índices de violência, maior é o sentimento de segurança e bem-estar 

da população. Assim, é papel fundamental do Estado, e, consequentemente, também da 

Prefeitura, prover formas de enfrentamento e prevenção da criminalidade.  

A Prefeitura de Belo Horizonte vem atuando positivamente para desenvolver um 

ambiente mais tranquilo na cidade, seja por meio de parcerias com os governos estadual 

e federal, com entidades de classe e com representantes da sociedade civil, seja pelo 

desenvolvimento de políticas públicas, cujas ações são realizadas também por meio do 

seguinte Programa Sustentador Prevenção da Violência. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

Tem como objetivo criar uma rede municipal de prevenção social da violência, 

implementando atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura de paz e da não 

violência, conjugadas com ações sociais e de segurança urbana, visando minimizar a 

criminalidade e violência no município de Belo Horizonte. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas. 
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2.1 Implementação da Cultura de Paz, não Violência, Ética e de Solidariedade 

entre a Juventude  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Profissionais da rede de educação formados no tema “Clima 

Escolar e Cultura de Paz”  
2.8691 1.202 

Encontros de Formação dos Agentes Juvenis da Paz realizados  4 1 

 

Em maio de 2016, na ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, foi realizada reunião 

plenária ampliada do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, com participação 

de alunos da Rede Municipal de Educação, promovendo debate sobre o uso e abuso do 

tabaco. 

2.2 Programa Construindo o Futuro de Nossos Jovens  

Tem o objetivo de implementar uma rede de proteção social para adolescentes e jovens 

de Belo Horizonte, monitorada pelo Observatório de Prevenção Social. O programa 

oferece acompanhamento individual aos adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, 

garantindo aspectos de proteção, inserção comunitária, reintegração ao processo 

educacional e preparação para o mundo do trabalho, fortalecendo a convivência familiar 

e comunitária. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Pessoas em cumprimento de medidas socioeducativas 
atendidas pelo programa 2.764 2.915 

  

Em 2016, por meio de parceria da PBH com a Sub-secretaria de Atendimento às 

Medidas Socioeducativas (Suase) da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e o 

Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI-MG), foram revitalizados os 

brinquedos do Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia). A revitalização 

foi realizada por quinze adolescentes e um oficineiro de grafitagem, que participaram 

das atividades previstas no programa “Se Liga”, da Suase, que tem como objetivo 

acompanhar por um ano os adolescentes desligados das medidas socioeducativas de 

semiliberdade ou de internação em MG. 

                                                 
1 No Balanço 2015 a SMED informou o  número de 1.320. Em 2016 o número foi corrigido pela SMED para 2.869. 
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2.3 Programa de Dissuasão da Participação de Jovens em Gangues  

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Ações realizadas pela Patrulha Escolar2 nas escolas da 
Rede Municipal sobre o não uso/abuso de álcool e drogas 
e o não uso de cerol  

69 64 

 

2.4 Programa Educação para a Cidadania  

Através do Projeto Escotismo da GMBH, busca-se implantar a filosofia escoteira entre 

crianças e adolescentes moradores de vilas e bairros de Belo Horizonte, dando-lhes a 

oportunidade de identificar paradigmas positivos de cidadania e de liderança. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Projeto Escotismo Mirim3 133 409 3344 460 

Visita a quartéis5  - - 3.824 2.424 

 

Em 2016, várias ações foram desenvolvidas no Programa, dentre elas uma ação de 

combate a dengue na Regional Noroeste, em parceria com a Associação dos Reservistas 

do Exército Brasileiro, além de atividades voltadas para a educação ambiental e para o 

aprendizado e aprimoramento de técnicas escoteiras, proporcionando a percepção da 

importância de participação ativa nos grupos de trabalho e na sociedade. 

2.5 Parceria com o Programa Fica Vivo! do Governo Estadual: Conexão dos 

Programas da Prefeitura de Prevenção à Violência com o Programa do 

Estado  

Visando ampliar e qualificar as ações conjuntas realizadas entre o Programa Fica Vivo! 

e a PBH, foi pactuada, no segundo semestre de 2013, a participação da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial (SMSEG) nas reuniões do Grupo de 

Intervenção Estratégica (GIE) de Belo Horizonte. Este Grupo, de forma compartilhada, 

é coordenado pela Direção do Programa Fica Vivo! e Ministério Público Estadual e 

visa, dentre outros, compreender a dinâmica social da criminalidade referente às 

                                                 
2 Patrulha Escolar criado em dezembro de 2012. 
3 Em 2015 o projeto contou com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 
4 No Balanço 2015 foi informado o n. 321. A quantidade correta de crianças e jovens inseridas em 2015 neste 

programa foi de 334. 
5 Ação iniciada em 2013. 
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localidades onde o Programa atua. A partir desta compreensão são definidas ações 

preventivas que, por vezes, necessitam da ação do poder público municipal. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Escolas com Plano de Convivência Escolar e a instauração das Câmaras 
de Mediação de Conflitos em processo de implantação piloto6 

18 18 

Campanhas realizadas pela Patrulha Escolar7 2 4 

 

Em março de 2016 foi realizada a Campanha em Rede na região Parque do Confisco, 

com ações de sensibilização e formação dos alunos em causas sócio-ambientais-

comunitárias, sendo este engajamento uma das estratégias difundidas pelo Grupo de 

Segurança do Confisco, para prevenir a violência e estimular a convivência pacífica 

entre os jovens da região que não é atendida pelo Programa Fica Vivo. Além disso, uma 

série de outras atividades foram desenvolvidas, tais como mobilização da comunidade, 

ocupação cultural, esportiva e de lazer, eventos em parceria com órgãos públicos que 

atuam no entorno e ONGs parceiras, visando prevenção do uso e abuso de drogas, 

promoção da cidadania, da vida e da cultura de paz. 

2.6 Agentes de Suporte Familiar   

O projeto tem como objetivo atender famílias de adolescentes ou jovens vítimas de 

violência, e também àquelas que possuam algum integrante adolescente ou jovem que 

tenha perpetrado algum tipo de violência. O projeto conta com a participação de 

profissionais que realizam visitas, desenvolvem atividades relacionadas ao 

enfrentamento da violência doméstica, e estão orientados para montar uma agenda de 

discussões acerca dos problemas relacionados à violência, nas escolas municipais e com 

a comunidade. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 
Famílias referenciadas no Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) 
(encaminhadoàMsolicitanatualização) 

80.000 165.000 170.000 170.000 

Famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) 

4.0438 20.2549 14.805 23.862 

                                                 
6 Ação iniciada em 2015, com a implantação do Plano Municipal de Segurança Escolar (PlaSE).  
7 Patrulha Escolar criada em dezembro de 2012. 
8 O PAEFI ainda não existia. Dados do Serviço de Orientação Sociofamiliar (SOSF). 
9 Neste ano, foram contabilizados atendimentos e não famílias atendidas. 
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2.7 Prevenção à violência nas Escolas - Plano Municipal de Segurança Escolar 

(PlaSE)10  

Finalizado em novembro de 2014, o PlaSE tem o foco na melhoria do clima escolar, na 

garantia dos direitos fundamentais de crianças e de adolescentes, no desenvolvimento 

de uma cultura de paz, bem como no aprimoramento da formação dos educandos. O 

PlaSE estabelece diretrizes para que cada escola tenha condições de construir o seu 

próprio plano de convivência, em consonância com os objetivos do Plano. 

Em 2016 foram realizadas diversas ações com foco na prevenção à violência nas 

escolas, dentre elas, encontros, seminários, cursos de formação, palestras que abordaram 

temas como cultura de paz e clima escolar, juventude e violência, bullying e 

cyberbullying, prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas violência contra 

crianças e adolescentes, dentre outros. As atividades tiveram como público alvo 

profissionais da educação, conselheiros tutelares, estudantes e Guarda Municipal.  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Escolas com Plano de Convivência Escolar e a 
instauração das Câmaras de Mediação de Conflitos em 
processo de implantação piloto 

- - 18 18 

Guardas municipais em postos fixos de Escolas e 
Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis)  

243 350 301 161 

Escolas com presença fixa de Guardas Municipais 133 183 17811 159 

UMEIs com presença fixa de Guardas Municipais  20 53 53 - 

UMEIs com atendimento da Guarda Municipal por 
intermédio das equipes motorizadas, denominadas 
Rondas Diuturnas 

49 66 99 132 

 

2.8 Programa Rede pela Paz  

Tem como objetivo possibilitar uma intervenção de caráter político pedagógico sobre o 

problema da violência na escola e no seu entorno, participando da construção de uma 

cultura de paz e tolerância. Nesse contexto, são trabalhadas desde a formação de 

profissionais da Rede Municipal de Educação (RME) até o desenvolvimento de ações 

efetivas para a prevenção e enfrentamento da violência escolar. Integram a Rede pela 

Paz, o Programa Escola Aberta e o Projeto Segundo Tempo, entre outros. 

 

                                                 
10 Plano finalizado em novembro de 2014. 
11 No Balanço 2015 a SMSEG informou o  número de 165. Em 2016 o número foi corrigido pela SMSEG para 178. 
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DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Escolas envolvidas com a implementação do Plano de Convivência 
Escolar e a instauração das Câmaras de Mediação de Conflitos 
(priorizando-se a Justiça Restaurativa como meio de resolução)12 

- - 18 18 

Seminários realizados sobre Mediação de Conflitos, com diretores, 
coordenadores pedagógicos e representantes do Colegiado Escolar13 

1 - 2 2 

Encontros de formação dos Agentes Juvenis da Paz com a temática 
“Mediação de conflitos”14 

- - 1 - 

Monitores do Programa Escola Integrada formados para o Projeto 
Agentes Juvenis da Paz15 - - 200 72 

Participantes de Seminários e Cursos com  a temática Prevenção ao 
Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas 

- - 50016 257 

Profissionais (da educação, da Guarda Municipal e de Conselhos 
Tutelares), que atuam nas escolas municipais, qualificados nos temas 
relacionados à violência, indisciplina e cultura de paz  

417 251 2.88917 2204 

 

2.8.1 Iluminação e Videomonitoramento da Cidade  

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Câmeras de videomonitoramento instaladas no ano 133 1.055 234 18318 

Áreas/vias públicas com nova iluminação pública 31 37 132 371 

 

Em julho de 2016 foi assinado o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) para a 

revitalização da iluminação pública de Belo Horizonte. O edital, lançado em janeiro de 

2016, teve como vencedor o consórcio BH Iluminação Pública S.A., que assumiu os 

serviços de iluminação da cidade, incluindo o desenvolvimento, a modernização, a 

ampliação, a operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública, com 

prazo de concessão de vinte anos e possibilidade de prorrogação. A PPP prevê a 

substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED e a implantação de um 

sistema de telegestão, que possibilitará o controle remoto das luminárias. 

Em abril de 2016 foi concluída a substituição das lâmpadas antigas na orla da lagoa por 

lâmpadas LED. Ao todo, 1.878 novas lâmpadas foram instaladas em toda a orla, em 

suas pistas de caminhadas e ciclovias, significando melhorias na qualidade da 

iluminação pública, principalmente com relação ao aspecto de maior claridade e na 

                                                 
12 Projeto iniciado em 2015. 
13 Projeto iniciado em 2015. 
14 Projeto iniciado em 2015. 
15 Projeto iniciado em 2015. 
16 No Balanço 2015 a SMED informou o  número de 115. Em 2016 o número foi corrigido pela SMED para 

quinhentos. 
17 No Balanço 2015 a SMED informou o  número de 2.650 Em 2016 o número foi corrigido pela SMED para 2.889. 
18 Considerando a conclusão da instalação de todas as câmeras aprovadas no OP Digital 2011. Ao final de 

dezembro de 2016 ainda estavam pendentes a instalação de quinze câmeras localizadas no Anel Rodoviário, que 

aguardava as licenças do DNIT, emitidas apenas em 16/01/2017, e outras três câmeras na Via 710, que já estavam 

em processo de instalação. 
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definição de cores dos objetos iluminados. Foram investidos R$ 2,080 milhões nos 

serviços de substituição das lâmpadas. 

 

3 OUTROS PROGRAMAS 

 

3.1 Valorização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH)  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Agentes promovidos ao posto hierárquico de guarda 
municipal de classe especial 

- - 300 - 

Guardas Municipais que passaram por avaliação 
psicológica e capacitação para posse de arma de fogo 

- - 100 684 

Viaturas da GMBH em atividade (duas e quatro rodas)  41 113 129 98 

Coletes a prova de balas para uso dos guardas 
adquiridos 

108 500 609 - 

Próprios Municipais atendidos com presença fixa da 
Guarda Municipal 

485 584 56519 452 

 

· Capacitação e Reciclagem da GMBH: em janeiro de 2016 os agentes da GMBH 

iniciaram a capacitação e treinamento para utilização de arma de fogo, sendo 684 

agentes qualificados com extensa carga Teórica e prática. Todo o contingente foi 

submetido a capacitações que trabalham uso progressivo da força, primeiros 

socorros, manuseio de armas e técnicas de tiros, se submetendo a todos os 

procedimentos recomendados pela Secretaria Nacional de Segurança. Durante o ano 

foram 2.090 agentes capacitados. 

· Grupo Ronda Bike: em janeiro de 2016 foi lançado o Grupo Ronda Bike (GRB), 

que fará patrulhamento com o uso de bicicletas de pontos estratégicos da cidade. São 

doze profissionais que trabalham em duplas no período diurno. Os integrantes do 

GRB estão credenciados como agentes de trânsito e participaram de curso de 

formação que abordou temas como direitos humanos, policiamento comunitário, 

regras de circulação de trânsito e abordagens com bicicleta. 

                                                 
19 No Balanço 2015 o número informado pela SMSEG foi 590. Em 2016 o número foi corrigido pela SMSEG para 

565. 
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3.1.1 Defesa Civil  

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), parte integrante da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo Horizonte, através do Grupo 

Executivo de Área de Risco (GEAR) e do Centro de Monitoramento e Alerta de Risco 

(CMAR), implantado em 2011, executa ações de prevenção de desastres, eliminação de 

riscos e análise de eventos, com o uso de ferramentas digitais e divulgação de alertas à 

população. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

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

111 159 84 

Total de dias em alerta no ano 156 191 168 

Total de atendimentos realizados no ano pela Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 

6.209 3.38020 5.712 

Atendimentos realizados pela COMDEC no período chuvoso 4.773 2.07421 4.751 

 

3.1.1.1 Dias em Alerta a cada Mês em 2016 por tipologia 

 

3.1.1.2 Grupo Executivo para Intensificação do Combate ao Aedes 

Aegypti (GEICAEDES) 

Criado em dezembro de 2015, por meio do Decreto nº 16.182, tem como objetivo 

implementar um novo Plano de Contingências de enfrentamento da situação de 

propagação de casos das doenças causadas pelos vírus da dengue, chikungunya e zica, 

com ações específicas de prevenção e redução de riscos. O grupo de gestão integrada 

realizou cerca de 330 operações. 

                                                 
20 No Balanço 2015 o número informado pela COMDEC foi 2.951.  Em 2016 o número foi corrigido pela COMDEC 

para 3.380. 
21 No Balanço 2015 o número informado pela COMDEC foi 1.245.  Em 2016 o número foi corrigido pela COMDEC 

para 2.074. 

TIPOLOGIA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Chuva 15 14 12 2 - 3 - - 6 3 16 15 86 

Rajadas - - - - - - - - - - - 
 

- - 

Temperatura - - - - - 12 4 4 3 - - - 23 

Umidade - - - - - 3 17 20 14 5 - - 59 

TOTAL 15 14 12 2  18 21 24 23 8 16 15 168 
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PROSPERIDADE 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os principais desafios para uma Belo Horizonte mais próspera incluem a simplificação e a 

desburocratização do ambiente para a criação e o desenvolvimento de negócios, a promoção de 

investimentos produtivos privados e o estímulo ao setor de turismo. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as desenvolvidas pelos 

seguintes Programas Sustentadores: 

· Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios; 

· Promoção e Atração de Investimentos; 

· Turismo em BH; 

· Copa 2014 e Olimpíada 2016; 

· Qualificação, Profissionalização e Emprego. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO AMBIENTE 

DE NEGÓCIOS 

 

O programa tem por objetivo melhorar o Ambiente de Negócios de Belo Horizonte com foco na 

otimização dos processos de Licenciamento e Regularização. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas: 

2.1 Ampliação da Automatização do Licenciamento de Atividades Econômicas 

Tem o objetivo de disponibilizar para o maior número de empresas a emissão de Alvarás de Localização 

e Funcionamento pela Internet. Para as atividades classificadas como de baixo risco e risco médio, o 

alvará é emitido de imediato pela Internet desde 2009. Nos demais casos, é gerado automaticamente o 

requerimento para abertura de processo, por meio de protocolo no BH Resolve. 
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DESCRIÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alvarás imediatos 9.275 12.97 16.216 25.689 14.300 27.769 28.727 28.285 

Alvarás mediante 
requerimento 

7.639 5.791 9.842 5.286 755 3.863 4.013 4.052 

 

2.2 Informações Básicas para Edificação e para Parcelamento 

A fim de facilitar o acesso do cidadão às informações para edificação e parcelamento, a totalidades delas 

já pode ser retiradas pela Internet, gratuitamente; O prazo de fornecimento dos documentos, que antes 

era de trinta dias, passou a ser de 24 horas. 

 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Informações Básicas 
Emitidas 

14.1581 41.7132 57.4933 63.232 

 

2.2.1 Análise de Projetos Arquitetônicos  

· Alvará na Hora: em abril de 2016, foi lançado o programa “Alvará na Hora”, iniciativa que amplia e 

moderniza o conceito de licenciamento de edificações, tornando mais ágil a emissão do alvará de 

construção, além de incrementar a atividade de construção civil na capital. 

O Alvará na Hora foi instituído em duas etapas. A primeira, com a publicação do Decreto nº 

16.278/16, em abril de 2016, que permite que o alvará de construção possa ser emitido em até sete 

dias. A segunda etapa será implantada a partir do sancionamento do Projeto de Lei 1898/2016, que 

foi encaminhado para a CMBH em abril e, ao final de dezembro, encontrava-se pronto para 

apreciação em Plenário em primeiro turno. Após a aprovação da nova Lei, a emissão do alvará será 

imediata. É importante ressaltar que, para a emissão do documento, o projeto de construção precisa 

ter passado, anteriormente, pelos licenciamentos ambiental e urbanístico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 No Balanço 2015 a SMARU informou o número 13.329. Em 2016, o orgão corrigiu o número para 14.158. 
2 No Balanço 2015 a SMARU informou o número 41.104. Em 2016, o órgão corrigiu o número para 47.713. 
3 No Balanço 2015 a SMARU informou o número 53.266. Em 2016, o órgão corrigiu o número para 57.493. 
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% PROJETOS INDEFERIDOS POR PENDÊNCIA TÉCNICA 

MÊS 2013 2014 2015 2016 

Jan 4% 7% 5% 1% 

Fev 7% 6% 0% 7% 

Mar 5% 3% 0% 6% 
Abr 5% 4% 4% 0% 

Mai 4% 3% 3% 3% 
Jun 7% 8% 3% 7% 
Jul 10% 3% 6% 1% 

Ago 8% 5% 3% 4% 
Set 9% 9% 4% 8% 
Out 6% 2% 5% 3% 

Nov 5% 2% 3% 8% 

Dez 10% 2% 3% 5% 

MÉDIA ANUAL 7% 5% 3% 4% 

 

2.3 Desburocratização e Simplificação do Licenciamento Urbanístico e Ambiental 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Orientação de Licenciamento de Empreendimento 
de Impacto Ambiental (OLEI) protocoladas 

773 585 397 

OLEI emitidas 371 262 209 

OLEI não acatadas 265 229 116 

Empreendimentos dispensados do licenciamento 94 62 72 

OLEI concedidas no prazo máximo de dez dias 47% 57% 66% 

Licenças de Implantação Ambiental (LIs) 
concedidas no prazo máximo de sessenta dias 

- 39% 44% 

Licenças de Operação Ambiental (LOs) 
concedidas no prazo máximo de sessenta dias 

- 68% 66% 

Projetos arquitetônico protocolados com análise 
concluída no prazo máximo de 45 dias 

- 5,44% 17,39% 

 

· Certidão de Baixa de Construção: em junho de 2016 foi publicado o Decreto 16.346, por meio do 

qual a emissão de “Certidão de Baixa de Construção” de edificação residencial unifamilar passou a 

ser feita em até dez dias  após o protocolo do comunicado de término da obra e da apresentação do 

relatório fotográfico com imagens que comprovem o cumprimento de todos os parâmetros 

urbanísticos previstos, caso não existam pendências a serem sanadas. 

· Desburocratização e Simplificação do Licenciamento Urbanístico dentro da PBH: em 2016 foi 

elaborada uma proposta preliminar de revisão do decreto 14.594/11, que regulamenta o 

Licenciamento Integrado de Empreendimentos de Impacto, após a realização de diversas reuniões 

com os órgãos envolvidos para discussão da atualização desse procedimento. Dentre as inovações e 
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características da proposta do novo decreto, destacam-se: alteração e compatibilização dos prazos; 

padronização de procedimentos; publicidade dos processos; inclusão da Secretaria Municipal 

Adjunta de Fiscalização (SMAFIS) na Comissão de Interface; compatibilização dos procedimentos 

de licenciamento com o projeto de instituição da cobrança de taxas pelo serviço; agilização dos 

procedimentos de expedição de licenças; fortalecimento institucional da Comissão de Interface; 

previsão de Alvará de Localização e Funcionamento durante o licenciamento; inclusão da fase de 

Monitoramento do Licenciamento. 

· Alvará de Localização e Funcionamento: Em novembro de 2016 foi publicado o Decreto 16.484, 

por meio do qual foram estabelecidos os procedimentos para concessão do Alvará de Localização e 

Funcionamento. 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte e apoiar os 

empreendimentos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), oferecendo um ambiente 

favorável ao negócio de alto valor agregado e para as indústrias do conhecimento, atuando de forma 

estruturada e articulada com os diversos agentes econômicos nacionais e internacionais para consolidar 

a cidade como um centro de excelência em empreendedorismo. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas: 

3.1 Programa BH Negócios 

Criado em 2011, quando foi implantado um projeto piloto no Aglomerado da Serra, o Projeto BH 

Negócios, realizado pela PBH em parceira com o SEBRAE, FEMICRO e CENTROCAPE, tem o 

objetivo de divulgar e apoiar o empreendedorismo por meio da capacitação e do incentivo à 

formalização de empreendedores individuais (MEI), micros e pequenos empresários, principalmente 

aqueles que se encontram em áreas de maior vulnerabilidade social e econômica. É desenvolvido por 

uma equipe de agentes de desenvolvimento que visita e entrevista os empreendedores, até então 

informais, no próprio local onde a atividade produtiva é executada. Este trabalho preliminar é feito em 

conjunto com os CRAS, Regionais e demais parceiros, com base em um mapeamento prévio na região a 

ser explorada. 

· Em setembro de 2016, iniciou-se o projeto piloto “Educação Empreendedora” nas escolas da rede 

pública municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e SEBRAE. Trata-se de uma 
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iniciativa pioneira de qualificação de professores para serem multiplicadores de conteúdo teórico e 

atividades práticas de empreendedorismo, de forma transversal e lúdica.  

· Entre  outubro e dezembro de 2016, foram selecionados cerca de 30 expositores para os quais foi 

disponibilizado espaço de comercialização na Feira Nacional do Artesanato,  ocorrida de 06 a 11 de 

dezembro de 2016. 

Indicadores do Programa BH Negócios 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Empreendedores capacitados 1.020 1825 

Postos de trabalhos criados 281 218 

Microempreendedor Individual (MEI) formalizados 281 218 

Regionais com o programa implantado CS, VN, L e B CS, VN, L, B 

Capacitação de servidores públicos como Agentes de 
Desenvolvimentos dos CRAS, parceria coom o SEBRAE MG. 

- 12 

 

3.2 Programa Microcrédito Produtivo e Orientado 

Desenvolvido por meio do Programa Crescer em parceria com a Caixa Econômica Federal, auxilia os 

micro e pequenos empreendedores formais e informais de baixa renda, a ter acesso a crédito financeiro, 

em condições adequadas ao seu negócio, para o crescimento da sua atividade. 

Em outubro de 2016, com a mudança do Governo Federal, o convênio com a Caixa, foi rescindido por 

iniciativa da entidade. Foram iniciadas negociações com o Banco do Brasil para formalização de novo 

convênio e continuidade da ação em 2017. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Contratos de microcréditos firmados - - 15.000 8.351 

Crédito disponibilizado pelos contratos assinados 
(R$ milhão) 

- - 40 22 

Regionais com o programa implantado - B, VN 
B, CS, L, 
P,NO,VN, 

O, NO 

B, CS, L, 
P,NO,VN, 

O, NO 

 

3.3 Fortalecimento de Empresas do Setor de TI 

A Prefeitura de Belo Horizonte possui como uma de suas diretrizes de Desenvolvimento Econômico, 

apoiar, atrair e fortalecer as empresas de alto valor agregado em alguns segmentos estratégicos, dentre 

os quais se destaca o setor de Tecnologia da Informação (TI). Dessa forma, mantém parceira com a 

Fumsoft, uma instituição científica e tecnológica sem fins lucrativos que atua, desde 1992 na indução do 
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desenvolvimento da cadeia produtiva de TI em Minas Gerais, desenvolvendo ações de apoio ao 

empreendedorismo desde a sua fundação. 

Em 2016, a parceria com a FUMSOFT foi mantida  para o fortalecimento do Programa MGTI 2022, que 

tem como objetivo colocar Belo Horizonte em primeiro lugar em tecnologia da informação no Brasil. 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Empresas de pequeno e médio porte 
participantes do programa fortalecimento da 
FUMSOFT 

213 55 

 

· Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTec): em 2016, por iniciativa da UFMG, houve 

alteração no Conselho de Administração e o Município passou a ter maior atuação nessa instância. 

Em decorrência, vem direcionando para o BHTec empresas de TI e Biotecnologia que já tenham 

ultrapassado as primeiras fases de ampliação.  

3.4 Incentivo à Realização de Feiras 

· Feira de Convivência do Entorno do Mineirão: em março de 2016, começou a funcionar a Feira de 

Convivência do Entorno do Mineirão, criada com o objetivo de atender as necessidades dos 

torcedores enquanto aguardam o início das partidas e de  reduzir os diversos problemas de controle 

urbano relatados em dias de grandes jogos, como a presença de ambulantes, a venda de produtos fora 

das condições sanitárias, entre outros. Possui  96 postos de trabalho, tem as barracas instaladas em 

quatro avenidas e funciona somente em dias de jogos.  

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Apresentações de dança, música e teatro realizadas nos Espaços de Realizações de Feiras 19 55 

Feiras com apresentações realizadas 4 3 

Novos espaços de feira implantados - 1 

 

3.5 Outros Resultados Relevantes do Ano 

· Projeto Goal Belo!4: lançado em 2013, com a finalidade de promover a cidade durante a Copa das 

Confederações da FIFA 2013 e a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014TM, promovendo ações de 

negócios entre empresas nacionais e internacionais e agendas relacionadas às competições que 

evidenciaram outros segmentos de mercado. Em 2016 foi elaborado um Plano Estratégico para a 

recepção das equipes Olímpica e Paralímpica britânicas, dividido em três principais eixos: Legado 

                                                 

4 Lançado em 2013. 
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Social, Legado Econômico e Projeção Internacional de Belo Horizonte. A Prefeitura também apoiou 

o Reino Unido por meio do Programa Anfitriões da Cidade, cedendo sessenta voluntários para 

atender exclusivamente às equipes britânicas no aeroporto, hotéis e centros de treinamento e auxiliá-

los nas suas demandas. Além da seleção e coordenação destes voluntários, a PBH investiu na 

concessão de seguro de vida, vales transporte e vales alimentação para os voluntários. 

· Projeto Internacionaliza BH: em 2016, a Prefeitura seguiu como apoiadora sênior do Projeto, cuja 

coordenação foi assumida pela Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas). Foram realizadas 

diversas atividades como a entrega de padrões internacionais de serviços, bem como a realização de 

eventos temáticos de convivência com culturas estrangeiras e outras iniciativas. 

· Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecom): em 2016 foi apresentado ao 

Conselho um resumo dos assuntos tratados nas dez reuniões ocorridas das Câmaras Temáticas da 

Moda, TI, Micro e Pequena Empresa, Cooperativismo e Saúde e Biotecnologia. Na oportunidade, foi 

realizada uma apresentação sobre Operação Urbana Consorciada e também o Projeto Rota XXI, que 

visa criar um polo de economia criativa na região central de Belo Horizonte. 

· Reuniões com Entidades Representativas do Comércio e Serviços: em 2016, dando continuidade  

à determinação de manter um canal de interlocução permanente entre representantes do setor 

produtivo e o executivo municipal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e suas adjuntas 

realizaram  dezenove reuniões e atendimentos, com o objetivo de discutir dificuldades, propor 

soluções e estabelecer um diálogo que contribua para a construção de um ambiente de negócios cada 

vez mais favorável na cidade.  

· Apoio ao Cooperativismo, ao Microempreendedor Individual e às Micro e Pequenas Empresas: 

em junho de 2016, foi sancionada a Lei 10.936, de autoria do executivo, que dispõe sobre o 

tratamento diferenciado e favorecido à microempresa, à empresa de pequeno porte, ao 

microempreendedor individual e às sociedades cooperativas equiparadas nas contratações públicas. 

Com o objetivo de promover o estímulo ao empreendedorismo e contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do município, incentivando a criação de novas empresas e a regulamentação das 

informais, visa instaurar ambientes e instrumentos específicos, de forma a propriciar a 

implementação das políticas públicas municipais do tratamento diferencidado e favorecido. 

· Incentivo à Expansão de Áreas de Comércio e Serviço para além da área central:  em 2016, o 

Município se empenhou em tratar junto ao legislativo municipal e à sociedade os esclarecimentos e a 

aprovação do Plano Diretor para a Cidade. Neste mesmo período, procedeu a avaliação do Plano 
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Diretor ao Macrozoneamento para a RMBH, concluindo que os dois instrumentos de planejamento 

territorial dialogam e estão em harmonia nas especificidades afetas a cada um no âmbito de sua 

atuação (municipal/metropolitano). 

· Política Metropolitana de Atração de Investimentos: em 2016, ocorreu no Projeto “Construindo 

Ideias”, a discussão da política alimentar e sua cadeia produtiva junto aos municípios do Vetor Oeste 

da RMBH, visando o fornecimento de produtos para Belo Horizonte e a identificação das 

problemáticas que restrigem o fornecimento. O resultado desta ação consta do Plano Municipal de 

Governança Interfederativa e  Metropolitana (PMGIM). 

· Grupo Executivo de Acompanhamento do Licenciamento e Implantação de Empreendimentos 

(GEAL): em 2016, o Grupo GEAL, que tem por objetivo acompanhar o licenciamento de 

empreendimentos de impacto e de grande relavância para a cidade, examinou e acompanhou, em 

reuniões periódicas, mais de quarenta empreendimentos. 

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR TURISMO EM BH  

 

Esse programa, coordenado pela BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, tem o 

objetivo de ampliar as perspectivas de turismo de lazer, cultura e negócios em Belo Horizonte, visando 

consolidar a cidade como destino turístico no interior, nos estados vizinhos, no país e 

internacionalmente por meio de melhorias dos instrumentos e mecanismos de atração turística. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas. 

4.1 BH Receptiva  

· BH Receptiva: programa lançado em abril de 2014 com objetivo de apoiar a comercialização do 

destino Belo Horizonte, tendo como meta a formação de uma rede de serviço sólida, qualificando a 

cidade como uma cidade receptiva. Em 2016 foi criada a Rede de Atrativos Turísticos visando a 

integração e disseminação de informações turísticas com o objetivo de propriciar melhor 

atendimento. 

· Campanha de Hospitalidade5: em 2016 as ações foram ampliadas a partir de geração de conteúdos 

em mídias sociais, eventos com blogueiros e sites de viagens, objetivando geração de mídia 

                                                 

5 Campanha lançada em 2014. 
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espontânea. Também foi lançado o Projeto “Turismo na Praça”, em que atendimento especial é 

ofertado aos turistas e belo-horizontinos, em diferentes pontos movimentados da cidade, com apoio 

da Van Turística. 

· Valorização do Profissional: em 2016 expandindo a capacitação iniciada em 2015 com os guias de 

turismo, foram retomadas ações com diversos profissionais: taxistas, equipes dos atrativos turísticos e 

centros culturais, rede hoteleira, comerciantes, guarda municipal e policia  militar  atingindo um total 

de 1.175 profissionais. Além disso, foram capacitados 180 alunos que cumprem medidas 

socioeducativas da Escola Estadual Jovem Protagonista, sobre as oportunidades de trabalho no 

turismo e de uma nova inserção no mercado de trabalho.  

· #BH Tem Muito Mais: em 2016 foi lançada,  durante o carnaval, a Campanha #BH Tem Muito 

Mais. Realizada de 6 de fevereiro a 30 de março, teve o objetivo de estimular, em turistas e 

moradores, o desejo de conhecer e revisitar os atrativos da capital. 

· BH Vai Até Você: lançado em abril de 2016, o projeto tem como objetivo capacitar educadores da 

rede municipal de ensino para atuarem como multiplicadores no processo de sensibilização turística, 

valorização da cidade, preservação do patrimônio histórico e cultural, além de estimular a 

participação da comunidade no desenvolvimento do turismo sustentável de Belo Horizonte. Cerca de 

255 professores  coordenadores foram capacitados em quatro dias de curso, com carga horária de oito 

horas/dia. A iniciativa envolveu mais de 15 mil estudantes, contribuindo para a formação cidadã de 

crianças e adolescentes.  

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Downloadas do aplicativo móvel “Belo Horizonte” do Guia Ponto a Ponto para Android 4.048 2.454 

Downloadas do aplicativo móvel “Belo Horizonte” do Guia Ponto a Ponto para IOS 1.550 1.470 

 

4.2 Programa de Estímulo ao Turismo de Negócios e Eventos 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Eventos de negócios na cidade (seminários, feiras, 
congressos, conferências, entre outros) 816 768 
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4.3 Apoio a Eventos  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Eventos apoiados pela Prefeitura 117 201 82 

Valor Investido / Repassado (R$ 1.000,00) 5.602 1.095 84 

Projetos aprovados no Edital de Seleção para concessão 
de subvenção a eventos 

82 19 - 

Eventos apoiados com recursos financeiros 35 133 10 

Eventos apoiados institucionalmente - 49 72 

 

4.4 Centros de Atendimentos ao Turista (CATs)  

· CAT Mercado das Flores: Em junho de 2016 o edital para as obras de reforma foi publicado e 

suspenso, em outubro a licitação foi retomada e em novembro de 2016 as propostas foram recebidas 

e julgadas, mas devido a recursos a licitação ainda está em fase de análise ao final de 2016. 

· CAT Dino Barbieri: em 2016, por orientação da Unesco, a Praça Dino Barbieri deveria passar por 

uma restauração aos moldes do projeto original que não contemplava a edificação que seria 

restaurada para abrigar o respectivo CAT. Ao final de 2016, o novo projeto estava em elaboração 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Atendimentos realizados pelos CATs e central telefônica do 156 - 23.242 18.412 

Atendimentos realizados aos belo-horizontinos 52% 50% 35,33% 

Atendimentos realizados aos mineiros 13% 6% 9,21% 

Atendimentos realizados aos outros estados 26% 35% 45,15 

Atendimentos realizados aos estrangeiros 9% 9% 10,31% 

Demanda de atendimento para distribuição de material promocional e de divulgação 40,8% 33,9% 36,04% 

Demanda de atendimento para orientação urbana 12% 12,62% 13,93% 

Demanda de atendimento para atrativos turísticos 8,8% 11,6% 15,51% 

Demanda de atendimento para transporte urbano 12,4% 7,89% 7,82% 

Guias turísticos distribuídos nos CATs 90.000 90.000 63.000 

 

4.5 Calendário Anual de Eventos de Belo Horizonte6 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Eventos casdastrados no calendário 1.271 1.127 

Percentual de eventos técnico científicos cadastrados no 
canlendário 

64,2% 68,14% 

Eventos da agenda Cultural da Cidade 13.336 6.266 

                                                 

6 Disponível desde 2013. 
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4.6 Arraial de Belô 

O Arraial de Belô 2016, realizada entre os dias 17 de junho a 12 de agosto, ampliou sua programação. 

Além do tradicional concurso de quadrilhas, que reuniu 39 grupos de quadrilha participantes, com a 

final realizada em um grande show na Praça da Estação, a programação incluiu mais de 400 atrações 

durante 2 meses de festa na cidade. Foram mais de 60 festas juninas agregadas, um circuito 

gastronômico junino com dez restaurantes participantes, cursos e oficinas. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Participantes do evento em todas as regiões 
da Cidade 

100.000 120.000 120.000 

Grupos de quadrilha participantes 40 30 39 

 

4.7 Carnaval  

A PBH tem avançado nas ações de promoção do carnaval, por meio do incentivo dos blocos caricatos, 

escolas de samba e movimentos de bairros da cidade. A partir de 2011, o desfile das escolas de samba e 

blocos caricatos voltou para a área central, e, a partir de 2014, para a Avenida Afonso Pena. 

Em 2016, o carnaval de rua de BH contou com a participação de 214 blocos, com presença de mais de 2 

milhões de pessoas 

· Carnavalzinho: o Carnavalzinho fez parte da programação oficial do Carnaval BH 2016 e, como 

destaque, contou com a banda Osquindô que fez, além das diversas oficinas, apresentação do 

“Bailinho do Braguinha, um espetáculo musical infantil com referências circenses e vários 

personagens. Cerca de 3 mil adultos e crianças curtiram o Carnavalzinho em 2016. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Participação estimada de foliões em todas as regiões 
da cidade (em milhões) 

1,5 2 

Blocos de ruas participantes 177 214 

Postos de trabalho temporários gerados 4.700 6.000 

Investimento realizado (recursos próprios e de 
patrocinadores – R$ Milhões) 

5,5 3,5 

Visitantes do site 
www.carnavaldebelohorizonte.com.br  

354.0007 104.4518 

Banheiros químicos instalados para o evento 9.200 8.000 

Funcionários da SLU disponibilizados para limpeza 
das vias e espaços públicos (media diária) 

991 594 

Caminhões disponibilizados para limpeza das vias e 
espaços públicos, (media diária) 

81 249 

Contêineres disponibilizados 2.007 2.126 

Bocas de lobos com limpeza realizada durante o 
evento 

1.268 2.352 

Litros de água utilizados para limpeza das vias e 
espaços públicos 

- 617.000 

Litros de desinfetantes utilizados para limpeza das 
vias e espaços públicos 

- 560 

Unidades de preservativos distribuídas - 370.000 

Fiscais mobilizados para coibir o comércio irregular - 200 

Receita turística direta gerada para BH (R$ 1.000) 16.400 54.700 

Gasto médio dos turistas durante o evento (R$) 382,56 569,83 

Número estimado de turistas recebidos (1.000) 42.905 96.144 

 

Em outubro de 2016, as ações de planejamento para o Carnaval de BH 2017 foram iniciadas com a 

publicação da Portaria n.º 7.058, que instituiu a comissão especial responsável pela organização e 

planejamento do evento e pelas reuniões com os representantes dos blocos de rua, escolas de samba e 

blocos caricatos.  

4.8 Guia Turístico 

Durante o ano de 2015 foram distribuídos 120 mil guias turísticos, sendo 63 mil nos Centros de 

Atendimento aos Turistas. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Total de guias turísticos distribuídos 360.000 240.000 120.000 

Guias turísticos distribuídos nos Centros de 
Atendimento aos Turista 90.000 90.000 63.000 

                                                 

7 De novembro de 2014 à março de 2015. 
8 De janeiro de 2016 à 16 de fevereiro de 2016. 
9 Redução com relação à 2015 foi devido a otimização de recursos e ações de sustentabilidade. 
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4.9 Participação em Feiras e Eventos Locais, Nacionais e Internacionais 

Em 2016, com o objetivo de promover a cidade como destino de turismo de lazer e de negócios, ocorreu 

a participação em 23 eventos turísticos nacionais e internacionais, com a distribuição de 33 mil unidades 

de materiais promocionais. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Participação em eventos turísticos nacionais e 
internacionais 

22 25 23 

Participação do Posto Móvel de Informação 
Turística em eventos turísticos nacionais e 
internacionais 

3 4 5 

Unidades de materiais promocionais distribuídos 40.000 40.000 33.000 

 

4.10 Outros Resultados Relevantes do Ano 

· Roteiros Turísticos10: em abril de  2016 o roteiro Santa Tereza foi lançado, totalizando treze  desde 

2013, com objetivo de expandir ações de turismo de lazer e cultura, em conjunto com agentes e 

operadores de turismo para comercialização nos mercados nacional e estrangeiro, diversificando e 

segmentando a oferta da cidade. 

· Política de Apoio à Comercialização: em 2016 foi reforçado o credenciamento das agências de 

receptivo interessadas em incluir os roteiros turísticos em seus catálogos de oferta turística, a partir 

das parcerias firmadas para a realização das Caravanas Turísticas. 

· Ações para Estimular o Turista do Interior do Estado a Fazer Turismo em Belo Horizonte: em 

2016, foi realizado o projeto Caravana “Belo Horizonte, Cidade onde a Cultura Ganha Vida”, que 

consistiu em percorrer cinco cidades e realizar uma manhã de apresentações e rodadas de negócios 

com agências, empresas e entidades de cada uma delas, além de representantes da imprensa local, 

com o intuito de promover Belo Horizonte como destino turístico, fato reforçado pela conquista da 

Pampulha, que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.  

A iniciativa da Prefeitura contou com as parcerias de Belo Horizonte Visitors & Convention Bureau e 

da Secretaria de Estado do Turismo e reuniu entidades e empresas da cidade com o objetivo de atrair 

turistas mineiros para visitar e fazer negócios em BH. 

                                                 

10 Criados desde 2013. 
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As cidades visitadas foram Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga e Montes 

Claros.  

· Central de Informação Turística Integrada (CITI): Implantada em 2014, através de termo de 

parceria celebrado com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, tem por objetivo 

facilitar a prestação de serviços de informação da Rede Municipal de Turismo (RMT), a fim de se 

tornar referência na centralização da obtenção, tratamento e divulgação das informações turísticas, 

garantindo qualidade, confiabilidade e rapidez na sua disponibilização. Em 2016 foram realizadas as 

ações  de manutenção e atualização constante dos dados que integram a CITI. 

· Programa de Estímulo ao Turismo de Negócios e Eventos: em 2016 a Belotur,em conjunto com as 

entidades11 participantes dos Grupos de Trabalho Especiais optaram pela integração de todos os 

grupos em uma instância de governança ampliada denominada “Fórum do Turismo de Negócios e 

Eventos” em que os assuntos são discutidos mensalmente com o objetivo de fortalecer o segmento e 

tornar Belo Horizonte referência no mercado regional, nacional e internacional. Criou-se um plano de 

trabalho com metas e ações que serão norteadoras das ações neste segmento. Dentre as ações estão: 

estudos de sustentabilidade sócio econômica do turismo, políticas para captação de eventos, estímulo 

à cooperação técnica e parcerias, dentre outras.  

· Promoção Internacional: em 2016, a Belotur recebeu o jornalista Sérgio Leszczynski, da TV RAI, 

um dos principais veículos de comunicação da Itália. O objetivo da visita foi coletar depoimentos de 

personagens que fazem parte da comunidade italiana na cidade e geração de conteúdo para o 

programa exibido na Itália. 

· Observatório do Turismo de BH: em 2016, o monitoramento dos dados do setor teve continuidade, 

expandindo suas atribuições para o diagnóstico da economia criativa ligada ao turismo em Belo 

Horizonte. A aplicação de pesquisas em eventos culturais como o Carnaval e o Comida Di Buteco e 

em eventos técnico científicos foi concretizada em parceria com os produtores locais.  

· Centro de Convenções de Belo Horizonte (CCBH): em  agosto de 2016 foi homologada e 

adjudicada a licitação que tem como objeto a construção, montagem, operação e manutenção do 

CCBH, por meio de permuta de terreno e concessão de direito real de uso precedida de obra pública.  

                                                 

11Atualmente são 33 representantes dos setores do turismo, além de entidades e órgãos públicos, que participam dos Grupos de Trabalho 
Especiais. 
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· Mirante do Aglomerado da Serra: em 2016, em atendimento à legislação ambiental, os projetos 

para a construção do Mirante da Serra passaram por ajustes e foram concluídos. 

·  Participação em Feiras e Eventos Locais, Nacionais e Internacionais:  em março de 2016, em 

parceria com a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais, a Belotur participou  da 

feira “WTM Latin America”, em São Paulo, a principal feira do setor de viagens e turismo da 

América Latina, onde foram apresentados os atrativos e equipamentos turísticos de Belo Horizonte e 

entorno, além de divulgados doze roteiros temáticos da cidade. Além da participação na WTM, o 

destino turístico Belo Horizonte foi representado em outros dezenove eventos em Minas Gerais e na 

capital. 

· Campanha “Seu Postal Vai Viajar”: em 2016, a campanha teve sequência devido ao impacto 

positivo junto aos turistas que visitaram Belo Horizonte. Foram postados 3.368 postais, sendo 1.995 

em nível nacional e 1.373 para o exterior. 

· Eventos Internacionais: em maio de 2016 foi divulgado, em Amsterdã, Holanda, o ranking da 

International Congress & Convention Association (ICCA), no qual Belo Horizonte consta como uma 

das cidades brasileiras que mais recebem eventos internacionais, ocupando o quinto lugar no ranking, 

com dez eventos internacionais realizados em 2015, repetindo a marca do ano de 2012. Esse número 

significa aumento de mais de 300% em relação a 2014, quando BH computou três eventos. 

· Conjunto Moderno da Pampulha: em setembo de 2016, a linha alimentadora 512 - Circular Lagoa 

da Pampulha começou a circular de terça a domingo e feriados, com objetivo de fazer a conexão de 

todo o sistema convencional de transporte público de passageiros com os pontos de interesse do 

Conjunto Moderno da Pampulha.  

Em outubro,  foi lançado o Pampulha Retrô Tour, que utiliza uma jardineira Chevrolet datada de 

1957 para levar o público aos principais atrativos turísticos da Pampulha.  

 

 

 

 

 



  

80 

 

  

· Imposto sobre Serviços (ISS) – Atividades Turísticas12: 

ISS 
ATIVIDADES 

TÍPICAS 
PARCIALMENTE 

TURÍSTICAS 
TOTAL  ISS 
TURÍSTICO 

2007 16,7 18,7 35,5 

2008 21,3 20,7 42,1 

2009 21,0 24,9 45,9 

2010 27,1 25,7 52,8 

2011 31,3 29,2 60,5 

2012 32,9 42,8 75,7 

2013 36,3 29,2 65,6 

201413 37,2 9,8 47,0 

2015 58,3 15,2 73,6 

 

5 PROGRAMA SUSTENTADOR COPA 2014 E OLÍMPIADA 2016 

 

O objetivo do programa foi garantir a infraestrutura necessária para que a cidade pudesse  sediar jogos e 

eventos da Copa das Confederações da FIFA 2013, da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014TM e das 

Olimpíadas 2016, bem como articular com instituições e demais entes federados o compartilhamento de 

esforços para a execução dos projetos.  

A seguir, as principais ações desenvolvidas. 

· Revezamento da Tocha: em 14 de maio de 2016, Belo Horizonte paticipou do revezamento da tocha 

olímpica, dos Jogos Olímpicos Rio 2016TM. O ponto de partida foi o Museu de Arte da Pampulha 

(MAP). O revezamento seguiu seu trajeto pelos principais pontos da cidade, em um percurso de trinta 

quilômetros, que contou com 150 condutores entre anônimos, atletas, ex-competidores, celebridades 

e servidores da Prefeitura de BH.  

A tocha passou pelo conjunto arquitetônico da Pampulha, o estádio Mineirão, pela Praça Raul Soares, 

Praça Sete, Praça Liberdade e Praça do Papa. Dos 150 revezadores, onze eram servidores da 

Prefeitura. A Praça da Estação foi o ponto final do revezamento, onde o cantor Rogério Flausino 

acendeu a pira olímpica. No palco, ocorreram também shows da cantora Ludmilla e da banda Jota 

Quest, além da apresentação da Escola de Samba Canto da Alvorada.  

· Jogos Olímpicos: Belo Horizonte sediou dez partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos Rio 

2016, sendo seis femininas e quatro masculinas, entre elas a semifinal feminina e a disputa da 

                                                 

12 Dados consolidados de 2016 serão disponibilizados em 2017. 
13 A queda da arrecadação do ISS de 2013 para 2014 nas atividades parcialmente turísticas deveu-se a isenção do transporte público. 
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medalha de bronze masculina. Foram vendidos cerca de 170 mil ingressos e passaram pela capital 

mineira catorze seleções: Alemanha, Argélia, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Coréia do Sul, 

Estados Unidos, Fiji, França, Hondura, Nigéria, Nova Zelândia e Portugal. 

· Belo is Great: neste projeto, foi trabalhada a recepção das delegações Olímpicas e Paralímpicas 

Britânicas que ficaram hospedadas em Belo Horizonte para treinamento e aclimatação antes dos 

jogos, além de ações para exposição internacional da cidade, geração de negócios e atração de 

investimentos. Também foram planejados eventos de exibição, juntamente com outros parceiros, 

sendo a presença das equipes aproveitada para a criação de uma interação com alunos das escolas 

municipais, profissionais do esporte e a mídia. Dentra as atividades desenvolvidas, destacamos: 

· em fevereiro, encontro da Delegação Olímpica Britânica de Canoagem de Velocidade com alunos 

da Escola Municipal Senador Levindo Coelho no Minas Náutico; 

· em agosto, encontro da Delegação Olímpica Britânica de Atletismo com crianças da Rede 

Municipal e Estadual de Educação no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG); 

· em agosto, recepção da Ministra de Esporte do Reino Unido, Tracey Crouch e da Princesa Anne, 

que visitaram Belo Horizonte para conhecer as instalações da delegação britânica e os centros de 

treinamento, bem como agradecer o apoio das autoridades durante os Jogos; 

· em agosto, recepção da delegação de Dusseldorf da Alemanha, sendo assinado um protocolo de 

intenções entre as cidades; 

· em agosto, rodada de negócios voltada para o setor de biotecnologia, com a participação de 

Patrício Flores, chefe de Transferência em Biomedicina da Diretoria de Transferência e 

Desenvolvimento (DTD) da Universidade Católica do Chile; 

· em setembro, treinos abertos da equipe Paralímpica Britânica de Triatlon no Parque Ecológico da 

Pampulha. 

· Programa Anfitriões da Cidade: o programa de voluntariado da cidade selecionou e treinou  210 

voluntários para atuar na recepção e orientação dos visitantes durante as partidas do torneio de 

futebol dos Jogos Olímpicos. A equipe passou por capacitações de segurança, turismo, relações 

internacionas, dentre outras, contribuindo para criar uma imagem postiva da cidade e multiplicar a 
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cultura de voluntariado. Foram aproximandamente 4.300 horas de trabalho voluntário no período de 

dezoito dias. 

 

6 PROGRAMA SUSTENTADOR QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E 

EMPREGO  

 

Esse programa tem como objetivo fomentar a abertura de escolas profissionalizantes na cidade, bem 

como ofertar cursos de qualificação e monitoramento de egressos dos cursos, aumentando a 

possibilidade de inserção do público-alvo no mercado de trabalho formal e em oportunidades de geração 

de trabalho e renda. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas. 

6.1 Disponibilização de Vagas para a Qualificação Profissional 

· Qualificação de Oficineiros / Monitores da Escola Aberta e Escola Integrada: em 2016 foram 

disponibilizadas 58 vagas visando a qualificação/formação dos Oficineiros do Programa Escola 

Aberta e 202 vagas para os Monitores do Programa Escola Integrada.  

A qualificação é realizada através da Escola Livre de Artes, onde são trabalhados os temas teatro, 

música, artes visuais , patrimônio cultural, design popular, circo e dança, com duração de onze 

meses. 

· Cursos de Inclusão Digital:  

 

EVENTO PARCERIA PARTICIPANTES 

Formação de tutores de cursos EaD MCTIC 20 

Certificados no Programa Empreendedores do 
Futuro 

SEBRAE-MG 41 

Workshop para seleção de Ideias do Programa 
Empreendedores de Futuro 

SEBRAE-MG 74 

Encontro de Inclusão Digital no CRJ- Centro 
de Referência da Juventude 

SetraBH, UNI-
BH, Fundação 

Telefônica Vivo 
420 

Formação Pense Grande (empreendedorismo 
social) 

Fundação 
Telefônica Vivo 

20 

 

· Em setembro de 2016, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Minas Gerais (Sebrae-MG), foi realizado o Workshop para Seleção de Ideias do Programa 

Empreendedores de Futuro. O programa destina-se à captação de boas ideias de negócios de 

pessoas com mentalidade empreendedora e tem como objetivo estimular a economia local e 
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aumentar o capital empreendedor das comunidades de Belo Horizonte. Foram  certificados 41  

empreendedores. 

Foi realizado o Encontro de Inclusão Digital no Centro de Referência da Juventude (CRJ) com o 

objetivo de apresentar as diversas formas de utilização das tecnologias da informação no dia a dia, 

com a  oferta de diversas oficinas e palestras demonstrando  o uso das tecnologias de Informação e 

Comunicação a favor do cidadão. Compareceram 420 pessoas 

 

MODALIDADE DE QUALIFICAÇÃO 
VAGAS 

2013 
VAGAS 

2014 
VAGAS 

2015 
VAGAS 

2016 
TOTAL 

Qualificação Inicial Básica 2.233 2.210 2.055 1048 7.546 

Cursos de Atualização 295 328 84 130 837 

Ações Formativas de Apoio14 764 371 956 185 2.276 

Elevação de Escolaridade com Qualificação para os alunos da EJA – Floração 
da Rede Municipal de Educação 15 

4.000 4.000 0 0 8.000 

Cursos de Qualificação Profissional para estudantes da EJA Juvenil16 0 0 5.362 4900 10.262 

Ensino a Distância (EAD)17 240 100 0 0 340 

Diversos, ofertados na Escola Profissionalizante Raimunda Maria Soares   596 68 120 422 1.206 

Parceria com o Instituto Cultural Flávio Gutierrez – Cursos de Conservação de 
Bens Móveis e Monumentos Artísticos 

15 15 15 0 45 

Parceria com ArcelorMittal – Aperfeiçoamento de profissionais da área de 
construção civil 

44 140 0 0 184 

Parceria com o Instituto Yara Tupinamba e Elevadores Thyssenkrupp, no 
CAC São Paulo18 

0 0 0 340 340 

Qualificação na área de artesanato, desenvolvidos no  Centro Municipal de 
Referência do Artesanato (CMRA) 19 

248 189 255 0 692 

Desenvolvidos no Mercado da Lagoinha  (Auxiliar de Panificação Industrial; 
Auxiliar de Confeitaria Industrial, Auxiliar de Cozinha, Confeitaria Caseira, 
Processamento de Frutas, Salgadeiro, Pizzaiolo, Panificação 
Aperfeiçoamento)20  

1.750 1.775 800 021 4.325 

Programa Pão Escola – destinado a alunos da Rede Municipal de Educação22   600 900 1.275 1.125 3.900 

Curso teórico e prático em Manipulação de Alimentos com ênfase em 
Desidratação e Produção de Condimentos 23 

0 40 0 0 40 

                                                 

14 Cursos nas áreas de informática básica, idiomas básico e oficinas de preparação para o trabalho - SMAAS. 
15 Programa de elevação de escolaridade: Fortalecimento do Programa de Elevação de Escolaridade em articulação com a qualificação 
profissional, com foco nos estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Programa substituído, a partir de 2015, pelo 
EJA Juvenil. 
16 EJA Juvenil: Ensino fundamental - atende ao estudante alfabetizado (de quinze a dezoito anos), com escolaridade mínima cursada até 
quinto ano, e defasagem idade/escolaridade de pelo menos dois anos. Ela é organizada em três  módulos, com duração anual de 600h, 
para a certificação dos alunos com média igual ou superior a 60% da pontuação alcançada. 
17 EAD: Cursos de Automação Industrial, Eletroeletrônica, Controle Ambiental, Serviços Públicos, Agropecuária e Informática para 
internet, realizados pela Secretaria Municipal de Educação em Convênio com a Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG) e com a 
Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
18 Cursos de Corte e Costura I e II; Educação para o Empreendedorismo; Empreendedorismo Cultural; Artesanato com ênfase em pintura 
em tecido, madeira e bijuteria; inglês; manutenção em eletrônica. 
19 Parte das vagas abertas em dezembro de 2015 para cursos em janeiro e fevereiro de 2016: costura básica; aperfeiçoamento em costura; 
bordado com linhas e pedrarias; empreendedorismo e negócios; gestão de negócios e cooperativismo no artesanato; informática básica. 
20 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutrição. 
21 A grade de cursos de 2016 não pode ser implementada em função de restrições orçamentárias. 
22 Programa Pão Escola: Voltado ao ensino de panificação aos alunos do Projeto EJA e o Programa Municipal de Qualificação, Emprego 

e Renda, que oferece cursos profissionalizantes na área de panificação. 
23 Projeto Construindo uma Alternativa Solidária e Cidadã: iniciativa de ação complementar aos beneficiários do Programa Bolsa 

Família, que acontece no espaço da Incubadora Tecnológica e Solidária, localizada no Parque das Águas / Barreiro: capacitação aos 
beneficiários com intuito de criar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade social.  
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6.2 Qualificação para Estudantes do EJA, nos anos Finais do Ensino Fundamental e Médio  

MODALIDADE DE QUALIFICAÇÃO  
OFERECIDA PARA ALUNOS DA RME 

VAGAS 2013 VAGAS 2014 VAGAS 2015 VAGAS 2016 

Pão Escola 600 900 1.275 1.125 
 
 Floração 4.000 4.000 0 0 
 

EJA Juvenil 0 0 5.362 4.900 
 

Pronatec 72 248 0 88 
 

TOTAL  4.672 5.148 6.637 6.113 
 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS  (todas 
as modalidades)  

19.311 19.721 16.393 13.451 

% PREENCHIDO POR ESTUDANTES 
RME32 24,1% 26,1% 40,5% 45,4% 

                                                 

24 Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Programas de Gratuidade do Sistema S: para os estudantes 
do  Educação para Jovens e Adultos (EJA) nos anos finais do ensino fundamental e médio, são reservadas ao menos 25% das matrículas 
de educação profissionalizante, de forma a aumentar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

25 “Com Licença eu Vou a Luta”: Convênio da PBH, por meio da  Secretaria Municipal Adjunta de Direitos e Cidadania (SMADC), e o 

Governo do Estado de Minas Gerais, teve como objetivo promover a qualificação profissional para o acesso ao mercado de 
trabalho/atividades de geração de renda; incrementar a escolaridade e fomentar a autonomia e cidadania de mulheres com quarenta 
anos ou mais, desempregadas, de baixa escolaridade, residentes em área de grande vulnerabilidade e egressas do sistema prisional. – 
Encerrado em 2015. 

26 Qualificação da gestão e de produtos dos empreendimentos econômicos solidários: Convênio da PBH, por meio da - Secretaria 
Municipal Adjunta de Direitos e Cidadania (SMADC), e  a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República, 
teve como objetivo melhor forma de organização e gestão, além de melhor qualidade, apresentação e comercialização dos produtos – 
Encerrado em 2015. 

27 Fornecidos pela PRODABEL – atualizado até dezembro/2016. 
28 Escola Livre de Artes (ELA): Foram 2.772 alunos que concluíram os cursos de artes em 2014, e 2.324 em 2013, mas apenas 401 

receberam certificados, cujas emissões iniciaram no segundo semestre de 2014. 
29 Realizados no Poeint Barreiro. 
30 Cursos fornecidos em parceria com o SEBRAE e FEMICRO, no Programa BH Negócios. 
31 Diversos cursos realizados dentro das atividades de “Trabalho Social” da Urbel, em Vilas e Aglomerados. 
32 No Balanço 2015 os percentuais informados referentes aos anos 2013, 2014 e 2015 foram, respectivamente, 24,9%; 26,9% e 100%, 

MODALIDADE DE QUALIFICAÇÃO 
VAGAS 

2013 
VAGAS 

2014 
VAGAS 

2015 
VAGAS 

2016 
TOTAL 

Pronatec24 6.820 7.571 1.230 88 15.709 

Cursos de Cabeleireiro e Manicure 25 0 81 0 0 81 

Qualificação da gestão e de produtos dos empreendimentos econômicos 
solidários 26 

0 131 0 0 131 

Manutenção de Computadores, Redes de Computadores, Editor de Áudio e 
Vídeo; Suporte Técnico; outros 27 

404 519 470 742 2.135 

Escola Livre de Artes28 0 401 2.685 1.930 5.016 

Programa "Voluntários da Cidadania" 250 168 0 0 418 

Vendedor; Auxiliar de Departamento Pessoal; Assistente Administrativo; 
Recepcionista / Secretária com Libras; Operador de Caixa29 

0 0 0 108 108 

Gestão Financeira; Marketing e Vendas; Qualidade no Atendimento; 
Legislação Básica  sobre Micro Empreendedor Individual (MEI)30 

680 661 1.020 1825 4.186 

Cursos de artesanato, atividades em salão de beleza, corte e costura, 
confeitaria, entre outros31 

372 53 66 608 1.099 

TOTAL DE VAGAS DISPONIBILIZADAS 19.311 19.721 16.393 13.451 68.876 
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6.3 Escola Profissionalizante Raimunda da Silva  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Vagas de cursos disponibilizadas n.d.33 720 120 42234 

Munícipes atendidos com ponto de internet municipal, 
na Escola Profissionalizante Raimunda da Silva 4.155 2.840 3.138 2.458 

 

Em 2016,  foram realizadas  obras de construção do muro no entorno da unidade e a instalação de 

concertina para impedir o acesso indevido à Escola. Foram adquiridos equipamentos para modernização 

da escola, entre eles, frezzer, fogão industrial, utensílios de cozinha e móveis. 

6.4 Intermediação de Mão de Obra 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Novos inscritos no SINE 39.268 29.81335 25.691 22.323 

Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho 1.76136 4.18037 1.930 1.885 

Vagas de emprego captadas 5.78438 26.21839 11.523 6.350 

Habilitação ao Seguro Desemprego - 27.37740 22.829 20.265 

 

6.4.1 Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoa com Deficiência (Prometi)  

ANO ATENDIMENTOS 
REALIZADOS NO 

PROMETI 

PESSOAS 
ATENDIDAS 

VAGAS 
DISPONIBILIZADAS 
PELAS EMPRESAS 

CONTRATOS 
EFETIVADOS 

2013 2.851 994 212 78 

2014 3.289 949 306 99 

2015 3.884 1.071 337 94 

2016 6.528 1.655 653 130 

 

6.4.2 Programa Adolescente Trabalhador  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vagas disponibilizadas para o programa 297 150 

                                                 

33 Em 2008,  mensuração não era feita a partir de vagas ofertadas e sim nos atendimentos efetivamente realizados. Na ocasião, foram 
atendidos 229 alunos. 
34 Cursos de Assistente administrativo, espanhol básico, informática, excel avançado, ingles básico, cabeleireiro, bombons e trufas, 
decoração com balões, bolos decorados e tortas, entre outros. 
35 No Balanço de 2008, consta o número de 30.702 novos inscritos no SINE. Na elaboração deste documento, o número informado pela 
SMATE foi 29.813. 
36 No Balanço de 2008, consta o número de 6.039 trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, . Na elaboração deste documento, o 
número informado pela para 1.761. 
37 No Balanço de 2008, consta o número de 3.962 trabalhadores inseridos no mercado de trabalho. Na elaboração deste documento, o 
número informado pela SMATE foi 3.688. 
38 No Balanço de 2008, consta o número de 6.072 vagas captadas. Na elaboração deste documento, o número informado pela SMATE foi 
5.784. 
39 No Balanço de 2012, consta o número de 26.029 vagas captadas,.. Na elaboração deste documento o número informado pela SMATE 
foi 10.732. 
40 No Balanço de 2008, consta o número de 27.864 habilitações no seguro desemprego. Na elaboração deste documento, o número 
informado pela SMATE foi 27.377. 
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6.4.3 Outros Resultados Relevantes do Ano 

· Monitoramento da Gestão de Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA): em 2016, 

foram realizados 24 fóruns  com a temática de  organização da politica e formação para os 

acompanhantes nas áreas que atuam e nas áreas específicas, apontadas nos Laboratórios de 

Acompanhamento Pedagógico (LAPs), com a participação de 483 profissionais. 

· Escola Profissionalizante na Área Central: em 2016, os projetos passaram por aprovação junto ao 

Patrimônio, por licenciamento urbanístico e ambiental. 

· Escolas Profissionalizante: ao final de 2016,  a Escola Barreiro, cujo projeto foi desenvolvido pela 

FIEMG, estava em fase inicial de licenciamento urbanístico, com algumas pendências de 

documentação. 

 

7 OUTROS PROGRAMAS 

7.1 Desenvolvidos pela BELOTUR  

· Conselho Municipal de Turismo: em julho de 2016 foi publicado o Decreto 16.365, por meio do 

qual foi alterada a composição do conselho de 26 membros para 29 membros (todos com suplentes), 

sendo onze do Poder Público e dezoito da Sociedade Civil organizada. Foi realizada uma reunião 

ordinária, que instituiu suas comissões técnicas e, como principal diretriz, foi instaurado processo 

para elaboração do plano municipal de turismo, assim como a cerimônia de posse dos Conselheiros. 

Em dezembro, em comemoração aos 119 anos de BH, foi realizado o projeto Viva BH! 119, por meio 

do qual belo-horizontinos e turistas puderam desfrutar dos atrativos turísticos da cidade por meio de 

passeios turísticos gratuitos, participar de oficinas e jogos e curtir as programação dos centros culturais. 

7.2 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDE)  

Em 2016, foi elaborado pela SMADE um minucioso trabalho de identificação das regiões carentes de 

serviços bancários. O trabalho foi apresentado ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil 

(SICOOB), representando as cooperativas de crédito, para que seja avaliado o interesse de implantação 

de agências ou postos bancários nas localidades destacadas. 

· Conselho Municipal de Política Urbana (Compur): em 2016, foram realizadas doze reuniões 

ordinárias e uma reunião extraordinária.  Diversas ações foram desenvolvidas pelo Compur, entre 
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elas: apreciacões dos Relatórios de Estudos de Impacto de Vizinha (REIV); alteração de 

permissividade viária; revisão de parâmetros urbanísticos; definiçao de zoneamento; intervenção 

viária em vilas e favelas - Plano Global Específico aprovado no Licenciamento Urbanístico; 

Conferência Nacional das Cidades, etapa municipal Belo Horizonte  com eventos em  13/04/16, 

30/04/16 e 21/05/16; definição de contrapartidas de Operação Urbana Simplificada. 

7.3 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais  

· Redes de Cooperação Internacional: em 2016 a PBH teve participação em vários eventos 

internacionais, entre eles: 

· em janeiro: Global Fórum for Food and Agricultura (GFFA) sob o tema “Como alimentar nossas 

cidades – Agricultura e Áreas Rurais em uma Era de Urbanização, na Alemanha; 

· em abril: Bits & Bricks – Forum on Future Cities, com o objetivo de vislumbrar e criar um futuro 

comum para as cidades, em Cambridge, Massachusetts; 

· em junho: “Fórum Transformando a Infraestrutura da Educação: o papel dos setores público e 

privado”, em  Bogotá Colômbia;  

· em junho: Seminário Internacional sobre Modelos de Gestão de Resíduos e formas de  tratamento 

na América Latina e Caribe, em Santiago, Chile; 

· em junho: “Starting Strong – os cem  primeiros dias de implementação dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável”, em Bogotá, Colômbia;  

· em junho: Mesa Redonda Internacional para Cidades: Intercambio de Experiencias sobre 

Resiliencia, com  o objetivo de discutir as conclusões preliminares do projeto da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em Lisboa, Portugal; 

· em outubro: “3ª Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável – HABITAT III, com a participação em mais de trinta eventos em Quito, Ecuador; 

· em novembro: “Climate Summit for Local and Regional Leaders Financing the Sustainable 

Transition of Territories”, evento que ocorreu em paralelo à COP22,  em Marrocos; 
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· em novembro: “Sixth Annual Lemann Dialogue”, com a participação no painel “Administrando 

cidades, prestando serviços e confrontando desigualdades”, na Universidade de Harvard, em 

Cambridge, Estados Unidos; 

· em novembro: “XXI Cúpula das Mercocidades”, na  Argentina; 

· em novembro/dezembro: “Cúpula de Prefeitos do C40 e Prêmio das Cidades do C40 2016”, no 

México. 

· Improve your English: em 2016 o  programa ofereceu 41 bolsas de estudos para os professores de 

inglês da Rede Municipal de Ensino, sendo que o total de professores capacitados e em capacitação 

somam 68 professores.  

Em julho, oito  alunos da Rede Municipal de Ensino finalizaram a capacitação de dois anos oferecida 

pelo ICBEU em 2014. 

Em agosto  foi iniciada a capacitação de 62 professores de língua inglesa da Rede Municipal de 

Ensino, fruto da parceria com a British Council, com duração de um ano.  

· Programa Municipal de Voluntariado Internacional: Criado em 2011, proporciona a estudantes 

estrangeiros residentes em Belo Horizonte a oportunidade de conhecer as políticas públicas 

implantadas pela Prefeitura e de participar do cotidiano de algumas das áreas da administração direta 

e indireta da cidade. Em 2016 participaram do Programa 21 estudantes, provenientes de nove países. 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Voluntários internacionais participantes 19 21 

 

Voluntários de 2016, por País de Origem 

PAÍS QUANTIDADE DE 
VOLUNTÁRIOS 

Argentina 4 

Bolívia 1 

Cabo Verde 1 

Chile 1 

Costa Rica 2 

Colômbia 8 

Espanha 1 

EUA 2 

México 1 
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· Prêmios nacionais e internacionais recebidos em 2016: 

· Prêmio WWF: Hora do Planeta - Belo Horizonte foi eleita por um juri internacional a 

CapitalBrasileira da Hora do Planeta; 

· Transformative Actions Program (TAP) – concedido pelo ICLEI Governos Locais pela 

Sustentabilidade - Belo Horizonte foi escolhida, entre cem cidades do mundo, para apresentar o 

“Programa de Reducao de Emissao de Gases Efeito Estufa: PREGEE” na COP21; 

· Sustainable Transport Award - Premio Transporte Sustentavel 2015 - Concedido pelo Institute for 

Transportation & Development Policy (ITDP); 

· IV Concurso de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social – Oferecido pelo Banco de 

Desenvolvimento da America Latina  (CAF) – Menção Honrosa a Belo Horizonte pelo projeto 

Parque do Onça. 
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MODERNIDADE 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Investir na modernidade significa aumentar a eficiência da gestão administrativa, reduzindo custos 

operacionais e aumentando o controle sobre os processos. Na área de serviços, as inovações 

tecnológicas podem consistir em poderoso instrumento em favor da desburocratização, agilizando e 

reduzindo os prazos de atendimento à população. No âmbito social, um dos ganhos centrais que a 

tecnologia também pode proporcionar aos cidadãos é a inclusão digital, universalizando o uso da 

Internet.  

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as desenvolvidas pelos 

seguintes Programas Sustentadores: 

· Gestão Estratégica de Pessoas; 

· Desburocratização e Melhoria do Atendimento ao Cidadão; 

· BH Digital; 

· Modernização da Receita e Captação de Recursos. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

Este programa, gerenciado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMARH), objetiva 

valorizar e aprimorar o desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais, 

nas diversas funções da PBH, por meio de melhorias nas condições de trabalho, 

qualificação/capacitação e ampliação da Bonificação por Resultados, com foco na gestão por 

competências. 
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2.1 Programa de Bonificação por Resultados (BCMRI) 

O programa visa estimular e valorizar os profissionais de alguns cargos na PBH por meio de 

bonificação por resultados. 

Cargos com BCMRI: 

CARGOS PÚBLICOS QUANTITATIVOS1 
% REFERENTE AO QUADRO 

GERAL DA ADM. DIRETA 
(36.058 servidores) 

Agente Comunitário de Saúde 2.288 6,35% 

Agende de Combate a Endemias I 1.051 2,91% 

Agende de Combate a Endemias II 150 0,42% 

Agente Sanitário 258 0,72% 

Auditor 42 0,12% 

Guarda Municipal de 1ª Classe 1.814 5,03% 

Guarda Municipal Especial 300 0.83% 

TOTAL GERAL 5.903 16,53% 

 

2.2 Programa de Valorização do Servidor (ValorizaRH) 

Lançado em 2015, o Programa é divido em nove áreas: InovaRH; DesenvolveRH; GerenciaRH 

CuidaRH; EstagiaRH; SelecionaRH; NegociaRH; DebateRH; IntegraRH.  

Neste item serão abordados as áreas que fazem parte do Programa Sustentador Gestão Estratégica 

de Pessoas.  

2.2.1  InovaRH BH 

Lançado em 2013 com o objetivo de atrair projetos que proponham práticas inovadoras  que 

contribuam para a melhoria dos serviços públicos municipais valorizando as boas iniciativas dos 

agentes públicos, o Prêmio Inovar BH teve sua 4ª Edição em 2016, cuja premiação ocorreu em 

dezembro, no auditório do Museu Abílio Barreto. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Projetos inscritos 50 65 

Projetos premiados 7 8 

                                                 
1 O quantitativo informado refere-se ao número de servidores que constou do Relatório de Execução dos Termos de Compromissos 
da BCMRI. 
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2.2.2 DesenvolveRH 

Lançado em agosto de 2013, o DesenvolveRH visa definir diretrizes para as ações de 

desenvolvimento profissional continuado, incentivando a participação de servidores nas 

capacitações voltadas para a ampliação de seus conhecimentos e habilidades. 

· Instrutoria: em abril de 2016 foi publicado o Decreto nº 16.306, por meio do qual foi 

regulamentada a gratificação  de Função de Instrutor em Programa de Aperfeiçoamento 

Profissional.  

Em setembro de 2016, foi publicado o Edital de Instrutoria SMARH nº 001/2016, tendo como 

objeto a seleção e o credenciamento, pelo Município, de servidores da Administração Direta do 

Município de Belo Horizonte para integrar o cadastro de instrutores internos. Em dezembro de 

2016, o Edital foi homologado e foram credenciados 35 instrutores internos para ministrarem 

cursos na Escola Virtual de Governo.   

· Política de Desenvolvimento Profissional: em junho de 2016 foi publicado o Decreto 16.351 

que estabelece regras complementares para concessão da licença para aperfeiçoamento 

profissional para servidores da Administração Direta, nas formas  Integral, com ou sem 

vencimento; Parcial com vencimento e Mista. Além de atualização profissional custeada ou não 

pelo servidor. 

2.2.2.1 Capacitações Realizadas - Escola Virtual de Governo (EVG)  

CAPACITAÇÃO 
NÚMERO DE 

CONCLUINTES 
EM 2013 

NÚMERO DE 
CONCLUINTES 

EM 2014 

NÚMERO DE  
CONCLUINTES 

EM 2015 

NÚMERO DE 
CONCLUINTES 

EM 2016 

AutoCAD - 15 - - 

Informática: Básica, Corel Draw, 
Excel Básico, Excel Avançado, 
Mapinfo, Power Point, Word Básico 

249 369 372 450 

Sistema Opus: suas funções e seus 
usos 

18 91 65 39 

Multiplicadores: desenvolvendo 
habilidades em  Informática 

- - 4 - 

Arte RH - - 89 - 

Fluxo de Demandas à Câmara de 
Coordenação Geral 

- - 133 - 

Evento: Oficinas Saúde e Trabalho - 123 287 - 

Gestão da Atenção à Saúde e 
Segurança do Servidor 

55 - - - 

Qualidade no Atendimento ao 
Público 

22 142 184 - 

Comportamento no ambiente de 
Trabalho e Atendimento ao Público 

- - 347 1.276 

Multiplicadores: desenvolvendo 
habilidades no Comportamento no 
ambiente de trabalho e atendimento 

- - 13 - 
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CAPACITAÇÃO 
NÚMERO DE 

CONCLUINTES 
EM 2013 

NÚMERO DE 
CONCLUINTES 

EM 2014 

NÚMERO DE  
CONCLUINTES 

EM 2015 

NÚMERO DE 
CONCLUINTES 

EM 2016 
ao público 

Línguas – Francês e Inglês 33 - - - 

Língua Portuguesa e Redação Oficial 136 107 68 - 

Portal da Gestão 56 19 227 63 

Sensibilização para Gestão de 
Documentos 

- 40 82 44 

Evento: Orientações para o Novo 
Servidor 

1.850 1.084 515 195 

Siom 2.0    95 

Evento: RH em debate - 509 287 301 

Elaboração de Termo de Referência - 70 - - 

Introdução ao 
Gerenciamento de 
Projetos 

- 37 113 68 

Contratos administrativos e sua 
gestão: 
responsabilidades frente à lei de 
improbidade 
administrativa. 

- 28 82 43 

Planejamento e Gestão  
Orçamentária 

46 - - - 

Gestão Orçamentária e Sistema de 
Controle Interno Municipal 

- 54 60 51 

Programa de Desenvolvimento de 
Gestores Municipais 

- - 640 - 

Evento: PBH Legal - - 471 223 

Evento: E-Social - - 62 - 

Evento: Congresso Internacional de 
Gastos Públicos 

- -- 8 - 

Estágio Probatório 24 - - - 

Momento de Saúde e Segurança do 
trabalho 

- - - 254 

Inserção dos Agentes Públicos - - - 55 

Formação de Pregoeiros - - - 22 

TOTAL 2.489 2.688 4.109 3.194 

 

2.2.2.1.1 Vagas Ofertadas x Concluintes 

ANO VAGAS OFERTADAS CONCLUINTES 
2013 2.656 2.489 
2014 2.954 2.688 
2015 5.645 4.109 
2016 3.653 3.194 

 

2.2.3 GerenciaRH 

No ano de  2016, os 640 servidores que participaram do Programa de Desenvolvimento Gerencial 

em 2015 tiveram a oportunidade de participar de eventos nos quais puderam multiplicar o 

conhecimento adquirido, nas palestras do DebateRH. 
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2.2.4 Programa de Atenção Integral à Saúde, Segurança e Qualidade de Vida do Servidor 

(CuidaRH)2  

DESCRIÇÃO 2015 20163 

Investimentos da PBH no Plano de Saúde (subsídio financiado pela PBH 
na Administração Direta) 

R$18,9 milhões 
R$37.8 
milhões 

Beneficiários do Programa de Atenção Integral à Saúde, Segurança e 
Qualidade de Vida do Servidor (Plano Médico)  

57.770 50.151 

Beneficiários do Programa de Atenção Integral à Saúde, Segurança e 
Qualidade de Vida do Servidor (Plano Odontológico) 

n.d. 26.550 

Atendimentos de perícias de licença médica de tratamento de saúde, entre 
outros atendimentos realizados  

39.225 50.598 

Exames médicos periódicos realizados 5.876 2.689 

Servidores imunizados 12.719 0 

Atendimentos realizados pelo Programa Saúde Vocal 4.831 1662 

Palestras de capacitação em Saúde Vocal realizadas 23 15 

Candidatos ao cargo de professor participantes das Palestras de 
capacitação em Saúde Vocal 

1.708 485 

Oficinas de Técnicas de Saúde Vocal 4 11 

Professores participantes das oficinas de Técnicas de Saúde Vocal 60 124 

Professores municipais com indicação e treinamento para o uso de 
microfone para prevenção de agravos à saúde vocal 

129 32 

Atendimentos com consultas de enfermagem de servidor vítima de 
acidente de trabalho com exposição ao risco biológico 

91 79 

Monitoramentos de exames referentes ao acompanhamento realizado 
pelo Programa de Biossegurança 

910 566 

Treinamentos sobre acidente de trabalho com material biológico 24 3 

Servidores treinados pelo Programa de Biossegurança 160 33 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) elaborados 54 108 

Ações de monitoramento (intervenções diversas, visitas a locais de 
trabalho, atendimento ao servidor readaptado, reuniões 
multidisciplinares) realizadas 

4.398 4.624 

Palestras “Circuito de Readaptação Funcional” realizadas 10 - 

Gerentes das Unidades de Saúde dos Distritos Sanitários da Secretaria 
Municipal de Saúde participantes da Palestras “Circuito de Readaptação 

Funcional” 
261 - 

Palestras Introdutórias de Saúde e Segurança no Trabalho para 
professores 

13 
 

12 

Treinamentos de Prevenção e Combate a Princípio de Incêndio 10 3 

Diálogos de Segurança realizados 34 43 

Treinamentos em Saúde e Segurança do Trabalho 69 41 

Capacitações sobre Ações de Saúde e Segurança nas regionais 10 - 

 

2.2.4.1 Modernização da Perícia Médica 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Acompanhamentos sociofuncionais realizados 233 214 

Servidores de Acompanhamento sóciofuncionais desligados 144 294 

 

                                                 
2 Implantado em 2013.  
3 Em 2016, os números do Programa CuidaRH consistem nos atendimentos que ocorreram na própria GSST e na TEG Saúde, 
empresa terceirizada para prestar serviços de perícia médica e saúde ocupacional. 
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Em agosto de 2016, a Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho (GSST)  passou  por um 

processo importante de reestruturação de suas atividades internas, tendo como fundamento a 

transferência de parte  de suas atividades para um parceiro privado, contratado via processo 

licitatório. A medida trouxe oportunidades de melhoria nos serviços prestados, das quais 

destacamos:  

· Aumento da eficiência e da resolutividade da perícia; 

· Ampliação dos canais de agendamento (presencial, telefônico e e-mail); 

· Redução das prorrogações de posse; 

· Redução dos prazos de atendimento; 

· Redução das reclamações na ouvidoria; 

· Redução do absenteísmo; 

· Coibição de eventuais fraudes; 

· Sistema informatizado de gestão de saúde ocupacional e medicina do trabalho contendo 

agendamento, prontuário eletrônico, informações gerenciais e estatísticas. 

Em julho de 2016 foi publicado o Decreto 16.388/2016, por meio do qual foram regulamentadas as 

hipóteses de concessão de licença para tratamento de saúde ao servidor público acometido de 

doença, dispondo acerca da necessidade ou não de realização de perícia médica e padronizando os 

prazos para agendamento/apresentação de documentos junto à perícia. 

2.2.4.2 Plano de Saúde 

Em agosto de 2016 foram assinados os novos contratos de Plano de Saúde e Planos Odontológicos, 

após processo de credenciamento por meio do Edital de Chamamento Público nº 20016/001, 

publicado em janeiro de 2016. A mudança para o novo modelo de gestão do plano de saúde trouxe 

diversos  benefícios para o servidor, entre eles: 

· Garantia da abordagem integral da atenção à saúde e o atendimento das demandas dos 

servidores; 

· Maior abrangência dos diferentes perfis e interesses dos servidores. 
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De maio à agosto de 2016 ocorreu a migração dos servidores e seus dependentes, de forma 

voluntária. Houve o credenciamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e seus 

dependentes. 

2.3 Mecanismos de Controle Implantados Visando à Garantia dos Atendimentos ao 

Cidadão  

Em setembro de 2015 foi assinado contrato para implantação do ponto eletrônico. O escopo do 

projeto de gestão eletrônica de frequência objetivou implantar o registro a partir da coleta, 

apuração, tratamento de ocorrências e o registro no histórico funcional, com reflexos na folha de 

pagamento da frequência dos servidores da Administração Direta, Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e Fundações da PBH. 

Em novembro de 2016, foram publicados o Decreto de Registro de Ponto nº 16.461 e o Decreto de 

Compensação de Jornada nº16.462. No mesmo mês, foi publicada a Portaria Conjunta 

SMGO/SMPL/SMARH nº 014 contendo o cronograma de implantação do registro eletrônico de 

frequência nos órgãos e equipamentos públicos municipais. 

Em novembro de 2016, o projeto estava em andamento, destacando-se os seguintes marcos: 

· Realizado cadastro de 42.460 agentes públicos, com foto e biometria coletadas e armazenadas 

em sistema; 

· Instalados 808 relógios de pontos em 658 endereços;  

· Concluída a implantação do sistema gerenciador do ponto eletrônico; 

· Realizadas intervenções e melhorias no sistema de gestão de RH para adequação dos processos 

de RH e sua integração com o sistema de ponto; 

· Realizado projeto piloto na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação e na 

Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste, com posterior avaliação dos pilotos com 

nivelamento das funções e conceitos do sistema em laboratório para um grupo de participantes e 

avaliação dos dados e sugestões de melhorias; 

· Iniciada a elaboração da página da Gestão Eletrônica de Frequência, que armazenará todos os 

conteúdos: manuais, notícias, perguntas frequentes, vídeos, legislação e fale conosco: 

https://gestãodefrequencia.pbh.gov.br/. 
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A previsão de implantação do registro de ponto em todos os órgãos e entidades  é até abril de 

2017. 

2.4 Dimensionamento da Força de Trabalho da PBH (SelecionaRH) 

O SelecionaRH visa a captação de uma força de trabalho de qualidade. Coerente com isso, a 

Administração Direta da Prefeitura de Belo Horizonte realiza processos seletivos para provimento 

de cargos, empregos e funções. Novos agentes públicos passam a integrar o quadro de pessoal da 

PBH, propiciando a melhoria na oferta dos serviços à população. 

Em 2016, foram publicados três editais de processos seletivos: 

· Edital 01/2016: Processo Seletivo Simplificado para provimento de funções visando atender ao 

Cadastro Único e Programa Bolsa Família conduzidos pela Secretaria Municipal de Políticas 

Sociais para o enfretamento da pobreza e o alcance dos objetivos da assistência social; 

· Edital 02/2016: Processo Seletivo Simplificado para provimento de funções visando atender aos 

Programas Juventude em Movimento e Caminhar na Escola conduzidos pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer; 

· Edital 03/2016: Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do 

cargo efetivo de Procurador Municipal. 

Diante do atual cenário econômico-financeiro brasileiro, fez-se necessária uma redução com 

despesas com pessoal. Na Administração Pública do Município de Belo Horizonte houve redução 

do número de nomeações/convocações. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Nomeações/convocações realizadas 3.049 854 

Admissões realizadas 2.054 745 

Profissionais em cargos comissionados e funções 
gratificadas empossados 

1.254 958 

 

Estima-se a realização de 2 (dois) concursos públicos em 2017 na área da Educação.  

2.5 Plano de Carreira dos Médicos  

Em julho de 2016 foi sancionada a Lei no 10.948/2016, de autoria do executivo, por meio da qual 

foi reestruturada a carreira dos servidores públicos da área de atividades de medicina; foi definido o 



  
98 

 

  

procedimento de evolução profissional e instituída a nova tabela de vencimentos-base para os 

ocupantes dos cargos públicos de médico vinculados ao quadro de pessoal da administração direta e 

do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB). Destaca-se: 

· Criação da carreira com dezoito níveis e cinco classes; 

· Progressão horizontal mediante aprovação em avaliação de desempenho quantitativa e 

qualitativa; 

· Promoção vertical concedida por pontuação obtida (escolaridade, participação em atividades 

docentes, gestão, etc.); 

· Permitida movimentação entre especialidades, observados critérios; 

· Permite aos especialistas ingresso e acesso para a classe B (nível I, letra B: médico com 

título/residência). 

2.6 Avaliação de Desempenho  

Em janeiro de 2016 foi publicado o Decreto no 16.202, por meio do qual foi regulamentado o 

procedimento de avaliação de desempenho para fins de progressão profissional por merecimento e 

por escolaridade a ser aplicado aos servidores integrantes do Plano de Carreira da área de 

Atividades de Fiscalização Integrada da PBH, instituído pela Lei 10.308/11.  

Em novembro de 2016 foi publicado o Decreto no 16.470, por meio do qual foi regulamentado o 

primeiro procedimento de Avaliação de Desempenho, para fins de progressão profissional, a ser 

aplicado aos ocupantes dos empregos públicos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate a Endemias I e II. 

Também em 2016 foi aplicado o novo modelo de avaliação de desempenho aos Guardas 

Municipais, implantado por meio do Decreto 16.118 de outubro de 2015.  
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2.7 Execução de Ações de Valorização dos Profissionais da Educação   

DESCRIÇÃO 2016 

Rede de Formação4: cursos ofertados 52 

Rede de Formação: Turmas constituídas 197 

Rede de Formação: encontros realizados 749 

Rede de Formação: participações 35.901 

Gestão Escolar5: encontros realizados 10 

Gestão Escolar: participações de diretores e vice-diretores 515 

 

2.8 Educação Permanente dos Profissionais da Rede SUS 

2.8.1 Centro de Educação em Saúde (CES) 

O Centro de Educação em Saúde (CES), criado em 2004 através do Decreto 11.825, é o setor da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) responsável por planejar, organizar e implementar as ações 

de educação em saúde na SMSA SUS-BH, visando a melhoria das competências de seus 

trabalhadores para o cuidado em saúde.  

As atividades realizadas no Centro de Educação em Saúde vêm sendo ampliadas e aprimoradas ao 

longo dos últimos anos, buscando a sustentabilidade do processo de qualificação permanente dos 

profissionais do SUS-BH. Pode-se destacar: 

· Publicação da Portaria Conjunta SMSA/SMARH Nº 0001/2016, de 07 de janeiro de 2016 que 

dispõe sobre as diretrizes da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde. 

· Publicação da Portaria SMSA Nº 0023/2016, de 07 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a 

implementação da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde. 

· Aumento do número de capacitações realizadas para os profissionais da SMSA, após a 

implementação do Plano de Educação Permanente (PLANEP) passando de 9.078 capacitações 

em 2012 para 11.154 em 2015 e, em 2016, até o dia 27 de outubro, foram ofertadas 3.921 

capacitações com previsão de um total de 6.418 capacitações até o final do ano. Ressalta-se que 

no período de janeiro a junho de 2016, todas as ações de educação permanente no âmbito da 

                                                 
4 Direcionada para a capacitação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores que atuam no ensino fundamental e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Abrange docentes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do EJA. 
5 Ação de formação, integração e planejamento que tem como objetivo orientar diretores e vice-diretores em relação aos diversos 
processos de gestão escolar, de modo a consolidar, nas escolas municipais, uma educação de qualidade e uma cultura escolar 
inclusiva e participativa. 
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SMSA foram suspensas em para priorizar a assistência à população, diante da situação de 

epidemia de dengue e a transmissão de zika e chikungunya. 

· Publicação da Portaria SMSA/SUS- BH n o 001/2012, de 5 janeiro de 2012, que estabelece 

premissas, condições e critérios para a celebração de convênio com as instituições de ensino 

visando a disponibilização de cenários de práticas para a formação profissional.  

· A Portaria substitutiva a Portaria SMSA/SUS-BH nº001/2012 está aprovada pela Assessoria 

Jurídica da SMSA-PBH e aguarda discussão final com o Secretário Municipal de Saúde para 

publicação.  

· Implantação, em 2015, dos programas de residências médica (cinco vagas) e multiprofissional 

(dez vagas) da SMSA, coordenados pelo CES - Portaria Conjunta n°1 de 12 de fevereiro de 2015 

do Ministério da Educação e Ministério da Saúde e Portaria Conjunta n°1 de 14 de janeiro de 

2015 do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. 

· Adesão, em 2016, ao Projeto PETGRADUASUS que tem como proposta, desenvolver a 

Educação Permanente em Saúde (EPS) como estratégia de fortalecimento do SUS, objetivando 

qualificar os profissionais de saúde a partir da aprendizagem pela vivência e cotidiano do 

trabalho em saúde. O Projeto PET GRADUASUS, tem como proponentes a Secretaria Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte e a Universidade Federal de Minas Gerais e envolve cerca de 40 

equipamentos de saúde com a participação de 102 discentes, 27 docentes e 36 preceptores. 

· Oferta de cenários de prática para os estágios curriculares obrigatórios e para as residências 

médicas e multiprofissionais de diversas instituições públicas e privadas. 

· Estágios curriculares obrigatórios com 12.940 vagas em 2015 e 12.820 em 2016. Essa redução se 

deu devido ao fechamento de 138 vagas de cenários de práticas em Unidades de Pronto 

Atendimento -UPAS, representando redução de 0,92% no total de vagas disponíveis em 2015. 

Essa redução na disponibilidade das vagas nas UPAS se deu, principalmente, pelo grande 

aumento da demanda e grande sobrecarga aos profissionais, em função da epidemia de dengue, o 

que limitaria uma atenção adequada aos estagiários. No entanto, tal situação foi acompanhada 

pela redução de 4,1% nas solicitações de vagas em cenários de práticas demandadas pelas 

instituições de ensino.  

· Expansão das residências médicas, passando de 117 vagas em 2008 para 370 vagas em 2016, 

aumento de 216% em relação a 2008.  
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· Expansão das residências multiprofissionais, passando de 93 vagas, em cenário de prática, em 

2012 para 142 vagas em 2016. No ano de 2016 foram preenchidas 118 vagas (77,63% das vagas 

disponíveis). 

· Autorização do MEC para que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CES, seja a 

instituição responsável pela tutoria acadêmica e supervisão clínica do Programa Mais Médicos 

em Belo Horizonte a partir do ano de 2013, com a assinatura do termo de adesão ao projeto Mais 

Médicos para o Brasil em 15 de julho de 2014 pelo Secretário Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte nos termos da Medida Provisória nº 621, de 2013, e da Portaria Interministerial 

MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013).  

A PBH é pioneira em obter autorização para supervisionar os profissionais do Programa Mais 

Médicos para o Brasil. Nos demais locais, essa supervisão se deu por meio de parcerias com as 

universidades. 

· Implantação, em 2015, do núcleo de Educomunicação, aportando novas metodologias para o 

avanço do aprendizado significativo das ações educacionais realizadas pelo CES a partir da 

adoção de recursos de comunicação associados ao ensino. 

2.8.2 Ações do Plano de Educação Permanente para Profissionais da Rede SUS-BH 

Realizado, em 2016, as capacitações envolveram 8.156 profissionais dos Centros de Saúde, UPAs, 

Cersams, Hospital Odilon Behrens - HOB, entre outros, mediante a promoção da atualização e 

ampliação da competência técnica dos envolvidos e a integração dos processos de trabalho. 

Abaixo quadro com o numero de capacitações realizadas desde 2012: 

Quantitativo de capacitações para profissionais da SMSA-BH e HOB6 

ANO 
CAPACITAÇÕES 

REALIZADAS  EM 
EVENTOS INTERNOS 

CAPACITAÇÕES 
REALIZADAS EM 

EVENTOS EXTERNOS 
(Congressos, Seminários, etc.) 

TOTAL 

 SMSA HOB SMSA HOB SMSA e HOB 

2012 7.386 2.676 1.692 111 11.865 

2013 9.554 900 735 125 11.314 

2014 14.864 1.740 525 147 17.276 

2015 11.154 977 538 139 12.808 

2016 4.0057 3035 4948 612 8.146 

                                                 
6 Fonte: CES/HOB/SMSA-BH. 
7De janeiro a junho de 2016, as ações de educação permanente no âmbito da SMSA foram suspensas em decorrência das condições 
sanitárias do município de BH, para dar suporte as ações de combate a Dengue. 
8 Idem. 
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2.8.3 Parcerias com Instituições de Ensino Públicas e com Entidades de Ensino Superior 

Estágios Curriculares: os estágios curriculares obrigatórios são atividades definidas no projeto dos 

cursos, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  Voltam-se para a 

inserção de atividades educacionais de integração ensino e serviço.   

A SMSA é cenário de prática para os cursos de graduação e de ensino técnico de instituições 

públicas e privadas. A normatização e as diretrizes para a disponibilização dos campos de prática 

são apresentadas na Portaria SMSA/SUS-BH nº 001/2012, de 5 de janeiro de 2012, que estabelece 

premissas, condições e critérios para a celebração de convênio com as instituições de ensino 

visando a disponibilização de cenários de práticas para a formação profissional.  

O CES exerce papel fundamental nesse processo na implementação, articulação e pactuação dos 

cenários de prática na Rede Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

Em 2016 foram disponibilizadas 12.820 vagas, redução de 0,92% em relação a 2015. Entretanto a 

oferta de vagas foi 6,14% superior a demanda das diversas instituições públicas e privadas, de nível 

técnico e superior, como UFMG; UNIFENAS; PUC; FAMINAS; FCMMG, dentre outras. 

Residência Médica: modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de 

curso de especialização. O tempo de duração varia de programa para programa, sendo em média de 

dois a três anos. Estes incluem uma carga horária desenvolvida em campo de estágio na Rede SUS 

que também é variável de acordo com os programas.   

A SMSA é campo de estágio para os residentes de vários programas do HOB, da SMSA e de outras 

instituições de Belo Horizonte. 

Em 2015 o CES foi credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) como Instituição Executora 

dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional (Portaria Conjunta n° 1 de 12 de fevereiro 

de 2015 do Ministério da Educação e Ministério da Saúde e Portaria Conjunta n° 1 de 14 de janeiro 

de 2015 do Ministério da Educação e Ministério da Saúde). No mesmo ano, a SMSA iniciou as suas 

próprias residências sob a coordenação do CES: Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade e Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família.  

Em 2015 a SMSA iniciou a sua própria Residência Médica sob a coordenação do CES: Programa 

de Residência em Medicina de Família e Comunidade. 
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Quantitativo de residentes médicos em cenários de prática da SMSA e  do HOB9 

ANO 
VAGAS OFERTADAS 
PARA REALIZAÇÃO 

NA SMSA  

VAGAS OFERTADAS 
PARA REALIZAÇÃO 

NO HOB 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERTADAS 

2008 33 84 117 

2009 48 86 134 

2010 88 95 183 

2011 99 105 204 

2012 166 126 292 

2013 181 146 327 

2014 185 153 338 

2015 187 153 340 

2016 187 183 370 

 

Residência Multiprofissional: orientadas pelos princípios e diretrizes do SUS a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais. É uma modalidade de ensino de pós-graduação lato 

sensu, que prioriza o treinamento em serviço, tendo uma carga horária de sessenta horas semanais e 

duração de dois anos.  

A SMSA é campo de estágio para os residentes de vários programas do HOB e de outras 

instituições de Belo Horizonte.  

Em 2015 a SMSA iniciou a sua própria Residência Multiprofissional sob a coordenação do CES:  

Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família.  

Quantitativo de residentes multiprofissionais em cenário de prática da SMSA SUS BH e do HOB SUS BH 

ANO 
N. DE RESIDENTES 

SMSA10 
N. DE RESIDENTES 

HOB11 
TOTAL 

2012 0 93 93 

2013 3 111 114 

2014 6 84 90 

2015 31 82 113 

2016 41 77 118 

 

 

 

                                                 
9 Fonte: CES/HOB/SMSA. 
10 Áreas: enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; psicologia; nutrição; odontologia; serviço social; terapia 
ocupacional e educação física. 
11 Áreas: atenção básica; - saúde da criança; saúde do idoso; saúde da mulher; saúde mental; urgência e trauma. 
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Quantitativo de vagas no cenário de prática da SMSA SUS-BH e HOB SUS-BH para residentes 

multiprofissionais12 

ANO SMSA  HOB TOTAL 

2012 0 93 93 

2013 3 111 114 

2014 6 111 117 

2015 31 111 142 

2016 41 111 152 

 

2.9 Mesa de Negociação Permanente13 

Até dezembro de 2016, foram realizadas mais de sessenta reuniões com entidades sindicais para 

trabalhar suas demandas tendo como principais resultados: 

· Lei nº 10.948, sancionada em julho, que reestruturou a carreira dos servidores públicos da área 

de atividades de Medicina do Município, definiu o procedimento de evolução profissional e 

instituiu a nova tabela de vencimentos-base para os ocupantes dos cargos públicos de médico 

vinculados ao quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo do Município e do 

Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB); 

· Projeto de Lei encaminhado para a Câmara em dezembro, que visa reformulação da Lei nº 

10.948/16, que reestruturou a carreira dos servidores públicos da área de atividades de Medicina. 

· Projeto de Lei no 2.052/16, encaminhado para a Câmara em setembro, que definiu ajustes nas 

carreiras dos Agentes Comunitários (ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias (ACE); 

· Estudo, em andamento, para revisão dos Planos de Carreiras dos Cirurgiões Dentistas e dos 

Fiscais da Vigilância Sanitária e de reestruturação criando nova Carreira para os Analistas de 

Políticas Públicas. 

2.10 Atendimento ao Servidor Municipal 

Objetivando o desenvolvimento contínuo na busca pela excelência no atendimento ao servidor 

municipal, a Central de Atendimento foi reformulada em 2013  e conta com um espaço amplo e 

moderno, que garante conforto para os servidores e melhor organização no atendimento. 

Além da reestruturação do atendimento aos servidores, estão sendo redefinidos e gradativamente 

implantados os novos processos de trabalho relativos a temas dos Recursos Humanos. Essas 

                                                 
12 Fonte: CES/HOB/SMSA-BH. 
13 Instituída em abril de 2014 por meio do Decreto 15.527. Passou a integrar o Programa ValorizaRH, na área NegociaRH. 
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práticas visam efetivar a revisão de procedimentos, eliminar a necessidade de retrabalhos e 

aumentar a eficiência e resolução do atendimento ao servidor. 

· Dos 125 serviços constantes no Catálogo de Serviços prestados ao servidor, disponível na sala 

do servidor no Portal Eletrônico da PBH desde 2014, 69 já foram atualizados e inseridos no 

Portal de Serviços da PBH. O Portal de Serviços será utilizado para 100% dos serviços prestados 

ao servidor após conclusão de todas as atualizações. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Serviços catalogados e com descrição detalhada no 
Catálogo do Servidor 

125 125 

Atendimentos Realizados 41.157 60.388 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR DESBUROCRATIZAÇÃO E MELHORIA DO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

 

O programa tem como objetivo elevar a qualidade do atendimento aos cidadãos, aperfeiçoando o 

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

prestados pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

3.1 Canais de Atendimento ao Cidadão  

BH RESOLVE - Central de Relacionamento presencial implantada em 2010 na área  central da 

cidade, é o modelo de relacionamento presencial entre a PBH e os cidadãos, que visa disponibilizar, 

em um único espaço físico, os serviços ofertados pela PBH, sob a coordenação e gestão de uma 

administração central, com horário de atendimento ampliado, seguindo um mesmo padrão de 

qualidade de atendimento. 

· Novas Centrais de Relacionamento Presencial - BH Resolve Barreiro e BH Resolve Venda 

Nova: em outubro de 2016 foi publicada a licitação para execução de obras de reforma do 

Restaurante Popular Barreiro e reforma da Estação BH Bus Venda Nova para implantação das 

duas novas centrais do BH Resolve Venda Nova. A abertura das propostas ocorreu em novembro 

de 2016 e nesta data elas encontravam-se em análise. 

· Sistema de Gestão de Relacionamentos com o Cidadão: em 2016 foram disponibilizados mais 

45 novos serviços ao cidadão, sendo 41 da BHtrans e quatro da Secretaria Municipal de 
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Finanças. Para os sessenta serviços disponibilizados no sistema, já foram abertas 18.505 

solicitações que podem ser acompanhadas pela internet. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Serviços disponibilizados no BH RESOLVE - Central de 
Relacionamento Presencial – superior a: 

868 700 756 

Atendimentos realizados no BH RESOLVE - Central de 
Relacionamento Presencial 

1.238.229 956.435 841.664 

Média de atendimentos realizados por dia no BH RESOLVE - 
Central de Relacionamento Presencial 

5.110 3.969 4.125 

Percentual de satisfação dos atendimentos realizados pelo BH 
RESOLVE - Central de Relacionamento Presencial 

97,94% 98,31% 98,32% 

Ligações recebidas pelo BH RESOLVE - Central de 
Relacionamento Telefônico 

1.950.058 1.543.51514 1.198.004 

Média de ligações recebidas por dia pelo BH RESOLVE - 
Central de Relacionamento Telefônico 

5328 4.22915 3.273 

Percentual de satisfação dos atendimentos realizados pelo BH 
RESOLVE - Central de Relacionamento Telefônico 

88,05% 89,40% 88,78% 

Serviços disponibilizados pelo BH RESOLVE  Mobile  - - 28 

Serviços disponibilizados no Portal de Informações e Serviços 937 1.009 1050 

Acessos realizados ao Portal de Informações e Serviços 1.508.361 1.552.838 1.687.512 

 

3.1.1 Novos Serviços Disponibilizados por Canal de Atendimento 

 CANAL DE 
ATENDIMENTO 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO ANO 

2013 2014 2015 2016 

Presencial 28 44 58 9 

Telefônico 10 10 12 0 

Internet 13 16 18 26 

TOTAL 51 70 88 35 

 

3.1.1.1 Relação dos Novos Serviços Disponibilizados em 2016 

SERVIÇO 
CANAL DE ATENDIMENTO 

PRESENCIAL TELEFÔNICO INTERNET 

Pós-Alta Hospitalar X   

República Carlos Prates X   

Vistas ao Processo em trâmite na 
SMARU 

  X 

Alvará na Hora Mediante Termo de 
Responsabilidade X   

Recurso contra Decisão 
Administrativa - GETI 

X   

Emissão de Guias do ISSQN - Pessoa 
Jurídica -Todas as Modalidades 

  X 

Atendimento Educacional Domiciliar X   

Atualização Cadastral da Inscrição 
Municipal Inapta Sem Movimentação 
Econômica 

X   

                                                 
14 No Balanço de 2015, constava o número de 1.178.605 ligações recebidas, dado informado pela SMAM. Em 2016, o número foi 
corrigido para 1.433.384. 
15 No Balanço de 2015, constava a média de 3.230 ligações/dia, dado informado pela SMAM. Em 2016, o número foi corrigido para 
3.981. 
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SERVIÇO 
CANAL DE ATENDIMENTO 

PRESENCIAL TELEFÔNICO INTERNET 

Atendimento Educacional Hospitalar X   

Baixa de Construção Simples X   

Dados Estatísticos do Atendimento da 
Educação Infantil 

X   

Atendimento Agendado para Retirada 
de Documentos da SMARU no BH 
Resolve 

  X 

Baixa de Construção Simples   X 

Certidão De Transferência Do Direito 
De Construir - Saldo Gerador 
Atualizado 

  X 

Certidão de Transferência do Direito 
de Construir – Imóvel Gerador - 2ª 
Via 

  X 

Certidão de Transferência do Direito 
de Construir – Imóvel Receptor - 2ª 
Via 

  X 

Verificação de Geometria de Lote   X 

Substituição de Responsável Técnico 
de Edificações 

  X 

Agendamento de Portal de Edificações 
- Dúvidas do Sistema 

  X 

Atendimento Agendado para 
Protocolo de Serviço da SMARU no 
BH Resolve 

  X 

Atendimento Agendado para Serviços 
Exclusivos GEAPU 

  X 

Agendamento de Evento   X 

Cadastro Prévio para Modificação de 
Parcelamento do Solo 

  X 

Modificação de Parcelamento do Solo   X 

Cópia de Processo SMARU   X 

Atendimento Agendado para 
Protocolo de Serviços Relacionados a 
Eventos 

  X 

Modificação sem Acréscimo ou 
Decréscimo de Área Bruta ou Líquida 

  X 

Entrega de Documentos para 
Regularização de Parcelamento do 
Solo de Caráter Social (Ex offício) – 
Iniciativa da PBH nos termos da Lei 

  X 

Informação Básica para Obras em 
Logradouro Público 

  X 

Verificação de Origem de Lote   X 

Verificação da Largura de Logradouro 
Público 

  X 

Esclarecimentos sobre Legislação do 
ISSQN e Regras de Preenchimento da 
DES/NFS-e 

  X 

Esclarecimentos sobre o Pedido de 
Baixa de Inscrições Municipais de 
Pessoa Jurídica 

  X 

Suporte Técnico Sistema NFS-e 
(Informática) 

  X 

Suporte Técnico Controle de Acesso 
BHISS Digital   X 
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3.2 Redução do Prazo de Execução de Serviços Prestados ao Cidadão pela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos e suas Adjuntas:  

Serviços que tiveram redução de prazos em 2016 

 
SERVIÇOS 
SMARU 

GERÊNCIA 

PRAZOS 2015 PRAZOS 2016 

EXECUÇÃO RESPOSTA RECURSO EXECUÇÃO RESPOSTA RECURSO 

Baixa de 
Construção / 
Comunicação 
de Término de 
Construção 

GESURB 30 dias   20 dias 5 dias  

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR BH DIGITAL  

 

O programa tem como finalidade ampliar a disponibilização de acesso gratuito à Internet nas vilas, 

favelas e praças de Belo Horizonte bem como avançar na integração dos municípios conurbados à 

capital por meio da conexão destes à rede de Internet da PBH. 

4.1 Locais com Disponibilidade de Internet em Banda Larga 

LOCAL  2008 2012 2015 2016 

Vilas e Favelas 8 23 23 30 

Praças e Parques 8 10 19 18 

Outros Locais16 11 16 16 18 

TOTAL 27 4917 58 66 

 

4.1.1 Usuários e Acessos 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Usuários cadastrados no BH Digital 4.439 61.292 164.208 197.066 

Acessos por mês no BH Digital 3.674 36.371 997.004 981.971 

 

4.2 Saber em Primeiro Lugar  

Lançado em setembro de 2014, tem como objetivo estimular a multiplicação do conhecimento, 

oferecendo oportunidades de capacitação a jovens e adultos da cidade nos Telecentros do Programa 

BH Digital por meio de cidadãos voluntários. 

                                                 
16 Outros locais públicos como Zoológico/Aquário; BHTrans; BHResolve; Rodoviária; Expominas; etc. 
17 No Balanço 2012, constava o número de 51 áreas de hotspot informado pela Prodabel, sendo 28 em praças, parques e prédios 
públicos. Em 2015, o número foi corrigido 49 áreas de hotspot, sendo 10 em praças e parques e 16 em outros locais públicos. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Voluntários cadastrados para atuar no Programa 356 123 

Voluntário capacitados 126 48 

Voluntários que desenvolveram atividades em 
diferentes Centros de Inclusão Digital 

19 29 

Cursos de formação oferecidos pelo Programa 9 23 

Voluntários em Ações de atendimento  Jurídicos 0 04 

Nº de pessoas impactadas pelas ações voluntárias 76 345 

 

5 PROGRAMA SUSTENTADOR MODERNIZAÇÃO DA RECEITA E CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

 

O objetivo desse programa é dar sustentabilidade financeira às políticas públicas da PBH, com 

aumento da arrecadação, por meio da busca da eficiência na cobrança dos tributos municipais, 

alienação de áreas remanescentes e de outros imóveis de propriedade do Município, bem como 

incremento da realização de operações financeiras. 

5.1 Regularização da Documentação de Propriedades Municipais 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Propriedades Municipais Regularizadas 246 9118 16 

 

5.2 Captação de Recursos  

5.2.1 Recursos Captados através de Contratos de Financiamento - 2013-2016 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Total de Contratos de Financiamentos (interno e externo) 10 1 1 0 

Valor captado (milhões de R$ em valores correntes) 1.108,80 100,00 200,00 0 

 

5.2.2 Recursos Captados através de Convênios e Contratos de Repasse – 2013-2016 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Total de Projetos 29 25 26 16 

Valor captado (milhões de R$ em valores correntes) R$226,50 R$88,64 R$168,44 R$22,61 
 

                                                 
18 No Balanço 2015, constava o número de 66 propriedades regularizadas, dado informado pela SMAGEA. Em 2016, o número foi 
corrigido pelo órgão para 91. 
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5.2.2.1 Convênios e Contratos de Repasse captados no ano de 2016 

PROJETO 
VALOR 

CAPTADO 

Ministério do Turismo - Realização do Arraial de Belô - Convênio 828067/2016 - PBH/BELOTUR R$389.610,00 

Secretaria de Estado de Esportes - Aquisição de equipamentos de ginástica para uso do efetivo da Guarda 
Municipal - Convênio 0829/2016 - PBH/SMSEG 

R$150.000,00 

Ministério da Justiça e Cidadania - Reaparelhamento da Guarda Municipal com armas não letais em BH - 
Convênio 00095/2016 - PBH/SMSEG 

R$220.716,98 

Ministério da Justiça e Cidadania - Reaparelhamento da Guarda Municipal com Rádios Transceptores para 
modernização do sistema de fonia analógico em BH/MG - Convênio 00033/2016 - PBH/SMSEG 

R$99.831,90 

Restauração do Museu de Arte da Pampulha - PAC CIDADES HISTÓRICAS - Conv. 232/2015 - 
PBH/SUDECAP FMC 

R$4.263.927,20 

Recapeamento na Rua Teodomira Diniz Lara - Bairro Sagrada Família e na Rua Serra Azul Bairro Alto Vera 
Cruz - Regional Leste - SEGOV/PBH/ SUDECAP - Conv. 1491000817/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$121.655,32 

Recapeamento nas Ruas Princesa Elisabeth, Ortose e Itarana - Bairro Caicaras ,Ruas Dona Clara e Cantagalo 
- Bairro Aparecida , Rua Eneida- Bairro Novo Glória, Rua marataízes - Bairro Dom Bosco, Rua Geraldo 
Magela - Bairro Camargos, Rua Evangelista Prates - Bairro Califórnia, Rua Campanário - Bairro Santa Inês, 
Ruas Granito e Cirilo Gaspar de Araújo - Bairro Aparecida. - SEGOV/PBH/ SUDECAP - Conv. 
1491000925/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$1.500.000,00 

2ª Etapa da Construção do Espaço Multiuso situado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti - 
MGI/SETOP/PBH/ SUDECAP - Conv. 5191001281/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$11.000.152,45 

Recapeamento de vias entre as ruas Belmiro Braga e Frei Orlando, Bairro Caiçara - PLANEJAMENTO 
URBANO - Conv. 1030098-82/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$245.850,00 

Recapeamento de vias - PLANEJAMENTO URBANO - Conv. 1031744-09/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP R$1.036.277,59 

Reforma do Restaurante Popular Heleno de Oliveira na Câmara Municipal de Belo Horizonte - CONVÊNIO 
DE COPERAÇÃO TÉCNICA e FINANCEIRA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BH E A 
PBH/SMOBI/SUDECAP - Conv. S.N - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$450.000,00 

Reforma dos plenários Amynthas de Barros e Tancredo Neves na Câmara Municipal de Belo Horizonte - 
CONVÊNIO DE COPERAÇÃO TÉCNICA e FINANCEIRA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BH E 
A PBH/SMOBI/SUDECAP - Conv. S.N - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$1.260.000,00 

Recapeamento asfáltico da via da rua Radialista Maclerevski - PLANEJAMENTO URBANO - Conv. 
1035387-69/2016 - PBH/SMOBI SUDECAP 

R$408.186,44 

Aquisição e instalação de playground em logradouros de Belo Horizonte - ESPORTE E GRANDES 
EVENTOS ESPORTIVOS - Conv. 1032267-93/2016 - PBH/SMEL 

R$487.500,00 

Aquisição e instalação de playground em logradouros de Belo Horizonte - ESPORTE E GRANDES 
EVENTOS ESPORTIVOS - Conv. 1032698-31/2016 - PBH/SMEL 

R$487.500,00 

Aquisição e implantação de academias ao ar livre em lougradouros de Belo Horizonte - ESPORTE E 
GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - Conv. 1032702-37/2016 - PBH/SMEL 

R$487.500,00 

TOTAL R$22.608.707,88 

 
 

5.3 Protesto Extrajudicial Certidão de Dívida Ativa (CDA)19  

Com a adoção do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, em novembro de 2013, foi 

possível ampliar a capacidade de cobrança do município, tendo em vista que, por meio desse 

procedimento, promoveu-se a cobrança de 6.463 débitos em 2013/2014, de 65.463 débitos em 2015 

e de 377.824 débitos em 2016, gerando economia de divisas ao município e benefícios ao meio 

ambiente, ao evitar a impressão e postagem de 1,2 milhão de guias. 

                                                 
19 Trata-se da utilização do Protesto Extrajudicial como mais um meio de cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos 
em Dívida Ativa, somando-se aos procedimentos já adotados pela administração até então: a cobrança administrativa (através da 
emissão de guias) e a Execução Fiscal judicial. A primeira remessa de Certidões de Dívida Ativa aos Cartórios de Protesto ocorreu 
em 25 de novembro de 2013. 
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Desde então o Fisco Municipal já recuperou R$ 117 milhões, cerca de 18,38% do valor total de 

títulos protestados, evitando que 66.650 créditos fossem cobrados no Judiciário por meio de 

execuções fiscais, reduzindo o número de litígios de natureza fiscal-tributária, com economia de 

tempo e custo para o Município. 

5.4 Programa Em Dia com a Cidade (REFIS) – Segunda Edição  

Lançado em outubro de 2014, pela Lei Municipal 10.752, de 15 de setembro de 2014, oferece 

oportunidade para pessoas físicas ou jurídicas, além de entidades de direito privado sem fins 

lucrativos de regularizar débitos com o Município, com descontos especiais em multas e juros 

moratórios, e, conforme o caso, em honorários advocatícios o programa foi reeditado em 2015. 

DESCRIÇÃO 2015 201620 

Montante de débitos quitados durante o Programa (em milhares) 33,3 7,5 

Arrecadação proveniente dos débitos quitados (valores em R$ milhão) 46,1 13,42 

Fluxo de pagamentos futuros gerado pelo programa (valores em R$ milhão) 24,63 63,55 

 

5.5 Cobrança dos Grandes Devedores  

Desde a sua instituição, a Comissão de Acompanhamento de Grandes Devedores - CAGD21 

realizou diversas visitas e reuniões a empresas com débitos superiores a R$ 1 milhão, e a pessoas 

físicas detentoras de débitos superiores a R$ 200 mil. 

A CAGD também apresentou recomendações às gerências da SMAAR, visando a melhoria na 

constituição do crédito tributário, bem como dos respectivos processos/procedimentos internos. 

Além disso, procurou identificar as causas do insucesso da Fazenda Pública Municipal em 

processos de execução fiscal, com as recomendações aos responsáveis pelas adequações 

pertinentes, assim como identificar situações passíveis de responsabilização patrimonial de sócios-

administradores de empresas devedoras. Ademais, propôs alterações na legislação tributária 

municipal objetivando a regularização de débitos dos contribuintes. 

Contando com uma estrutura enxuta, a CAGD já logrou êxito em recuperar R$ 21,9 milhões, até 

dezembro de 2016. 

                                                 
20 Edição concluída em fevereiro de 2016. 
21 Instituída em julho de 2015 por meio da Portaria Conjunta SMF/PGM no 001/2015. 
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5.6 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)22  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Média de NFS-e geradas diariamente 51.345 87.347 94.276 

Pessoas jurídicas prestadoras de serviço estabelecidas no 
município credenciadas a emitir NFS-e 

37.705 74.745 84.984 

NFS-e válidas geradas 18.792.098 31.881.539 34.505,082 

 

5.7 BH Nota 10  

Implantado em agosto de 2010, assegura a todos os cidadãos e empresas de Belo Horizonte o direito 

a reverter parte do imposto para abatimento de até 30% do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) devido. O programa tem, entre outros, o objetivo de estimular as pessoas, em especial os 

cidadãos, tomadores de serviços sujeitos ao ISSQN, a exigirem a nota fiscal de serviços. 

DESCRIÇÃO 2015 201623 
Montante apurado, apto e disponível para utilização no 
abatimento do IPTU no ano seguinte  (em R$ milhão) 32,4 25,36 

 

5.8 Operação Presença  

Iniciada em 2013, tem por  objetivo efetuar diligências “in loco” e também procedimentos 

eletrônicos de cobrança da regularização voluntária do imposto devido não recolhido ao Município. 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Empresas acompanhadas pela Operação Presença 7.325 6.592 

Empresas autuadas pela Operação Presença 6.605 4.793 

 Autos de infração lavrados por descumprimento de obrigações 
tributárias acessórias 

6.610 4.760 

Valor total dos autos de infração lavrados por 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias (Valores 
em R$ milhão) 

5,64 8,6 

Empresas tomadoras de serviços que regularizaram 
voluntariamente débitos correspondentes ao imposto não 
retido na fonte e recolhido regularmente de modo espontâneo. 

290 - 

                                                 
22 Instituída em setembro de 2009. 
23 A apuração ocorre entre novembro do exercício anterior até outubro do exercício atual. Em novembro de 2016  foi feita a 
apropriação dos créditos do IPTU pelo contribuinte, que foi lançado no IPTU de 2017. 
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Valor dos impostos não retidos na fonte regularizados de 
forma espontânea por empresas tomadoras de serviços 
(Valores em R$ milhão) 

1,13 - 

Alerta Fiscal – cobrança de empresas inadimplentes com o 
recolhimento do ISS estimado. Valor regularizado 
espontaneamente (Valores em R$ milhão) 

- 1,02 

Alerta Fiscal - cobrança de contribuintes com divergências 
entre as informações no BHISS Digital e as informações de 
Cartões de Crédito, para regularização espontânea da dívida 
(Valores em R$ milhão) 

0,18 3,79 

Alerta Fiscal – cobrança de estabelecimentos de ensino com 
indícios de receita tributável não declarada, apurada pelo 
cruzamento de informações com os dados do censo Escolar 
apresentado pela Secretaria Estadual de Educação, para 
regularização espontânea do débito, (Valores em R$ milhão). 

- 3,49 

 

6 OUTROS PROGRAMAS 

6.1 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana (SMARU) 

6.1.1.1 Novos Serviços Disponibilizados no Ano pela SMARU 

 

SERVIÇOS SMARU GERÊNCIA 
PRAZOS ATUAIS 

EXECUÇÃO RESPOSTA RECURSO 

Agendamento de Evento GRPO 15 Dias   

Alvará na Hora Mediante Termo de Responsabilidade GELU 07 Dias   

Baixa de Construção Simples / Comunicação de Término GESURB 10 Dias  30 Dias 

Cadastro de Lote Regularizado por Baixa de Construção - Lote R GERCAD 30 Dias  15 Dias 

Cadastro Prévio para Modificação de Parcelamento do Solo GERCAD 
45 Dias 

 
07 Dias  

Certidão de Transferência do Direito de Construir – Imóvel Gerador 
- 2ª Via 

GEINLU 15 Dias  30 Dias 

Certidão de Transferência do Direito de Construir – Imóvel 
Receptor - 2ª Via 

GEINLU 15 Dias  30 Dias 

Certidão De Transferência Do Direito De Construir - Saldo Gerador 
Atualizado 

GEINLU 15 Dias  30 Dias 

Modificação de Parcelamento do Solo (Unificação dos serviços de 
Aprovação e Regularização de Modificação de Parcelamento do 
Solo) 

GEPSO 45 Dias  30 Dias 

Substituição de Responsável Técnico de Edificações GESURB 10 Dias  30 Dias 

Verificação de Geometria de Lote (Antigo Verificação de Planta 
CP) 

GERCAD  30 Dias 21 Dias 

Verificação de Origem de Lote (Antigo Verificação de Planta CP) GEPSO 07 Dias 60 Dias  

 

6.2 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão (SMAPL)  

· Objetivos do Milênio (ODM): após a entrega do relatório conclusivo de acompanhamento dos 

ODM em 2015, deu-se início às discussões para implementação da nova agenda ODS em 2016. 

· Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): em julho de 2016, foi realizado um 

encontro visando a troca de ideias para estruturação e fomento de ações e projetos colaborativos, 



  
114 

 

  

no âmbito no Observatório do Milênio, com vistas à divulgação e incorporação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no planejamento local e interfederativo. O evento contou 

com a presença de trinta instituições entre municípios da RMBH, associação de representação 

municipal, sociedade civil e terceiro setor, academia, setores produtivos e Tribunal de Contas.  

· Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU):  em 2016 foi realizada uma revisão dos 

indicadores que compõem o índice, em parceria com as áreas temáticas da PBH  e a coleta das 

informações atualizadas para o cálculo. A divulgação dos resultados atualizados será feita em 

2017. 

· Projeto Monitora BH24: o Projeto acompanha mensalmente, pelo portal monitorabh.pbh.gov.br, 

52 indicadores de desempenho e qualidade dos serviços públicos municipais, divididos em nove 

áreas temáticas: Atendimento ao Cidadão (SacWeb), Economia, Fiscalização, Licenciamento de 

Atividades, Licenciamento Urbano, Limpeza Urbana, Mobilidade, Ouvidoria e Segurança.  

· Plano Estratégico BH 2030: A Prefeitura lançou, em 2016, uma nova versão do Plano, trazendo 

sete desafios, 43 metas e 36 estratégias. Desenvolvido ao longo de 2009 e submetido à revisão 

em 2010, propõe conjugar as necessidades cotidianas com o planejamento do futuro, balizado 

em desafios e oportunidades e na identificação e antecipação de tendências em todos os setores 

da vida da cidade nos próximos 15 anos. Compõe-se de indicadores, estratégias e metas 

atualizadas, envolvendo todas as secretarias e órgãos da Prefeitura, buscando consolidar Belo 

Horizonte como uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida, preconizada 

no Plano como sua visão de futuro.   

 

 

 

6.3 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação (SMAAR)  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Programa BH Mais Saúde: valor do ISSQN devido ao 
Município, inscrito em Dívida Ativa, regularizado no âmbito 
do Programa BH Mais Saúde (valores em R$ milhão) 

1,7 5,7  1,66 

Famílias de Baixa Renda beneficiadas pela isenção de Imposto 
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), em 
virtude da Lei 10.827/201525 

- 9.421 7.218 

 
                                                 
24 Implantado em 2015. 
25 Lei, de autoria do executivo, publicada em julho de 2015, isentando do IPTU famílias proprietárias de imóveis situados em áreas 
classificas como Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) ou construídos por meio de Programas Habitacionais destinados a 
famílias de baixa renda, como o Vila Viva e o Orçamento Participativo da Habitação. 
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Em fevereiro de 2016 a PBH sediou o 66o Fórum de Secretarias Municipais de Administração das 

Capitais (Fonac), que reúne gestores políticos de todo o país para trocar experiências e discutir os 

caminhos a serem traçados diante da situação econômica do país.  

6.4 Desenvolvidos pela Contadoria Geral do Município   

Em 2016, foram desenvolvidas atividades de coordenação e execução da Contabilidade do 

Município, prestações de contas, elaboração e publicações de relatórios, dentre outras, com 

destaque para:  

· Implementação dos layouts estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCEMG) para as novas prestações de contas contábeis no Sistema de Prestações de Contas dos 

Municípios (SICOM); 

· Desenvolvimento da rotina de parametrização das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público (DCASP) de acordo com os novos layouts estabelecidos pela STN; 

· Adequação do sistema CASP para geração das informações a serem enviadas no (Módulo 

DCASP TCEMG será desenvolvido em 2017) Módulo SICOM BALANCETE TCEMG; 

· Implementação de conta corrente por conta contábil; 

· Implementação de nova funcionalidade de cadastro de Plano de Contas para atender 

SICONFI/STN, SICOM Balancete e SICOM DCASP/TCEMG; 

· Aprimoramento do check list contábil, incluindo a comparação da execução orçamentária do 

Sistema Orçamentário e Financeiro (SOF) com o registro contábil no CASP; 

· Desenvolvimento do novo mapa de precatórios em observância à versão do PCASP 2017 (2016 

e não 2017); 2017 ainda não foi desenvolvido 

· Implantação da interoperabilidade entre sistemas para contabilização das informações do sistema 

ARTE relativas a provisão para 13º Salário e 1/3 férias; 

· Treinamento para todos os contadores para utilização do sistema CASP PBH, bem como de 

conciliações para acompanhamento da contabilidade de cada entidade contábil; 

· Implementação da Inscrição contábil de Restos a Pagar no sistema CASP PBH; 
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6.5 Desenvolvidas pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa (SMAGEA) 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Certames licitatórios realizados26 261 174 14627 105 

 
Valor total dos certames licitatórios realizados (Valores em R$ 
milhão)28 

119 207 16629 32130 

Percentual de sucesso das licitações realizadas 91,6% 81,5% 93%31 87,63% 

Percentual de licitações realizadas no prazo -32 80% 70,833 65,82% 

Percentual de economia gerada em relação ao mercado 24% 33% 26%34 32,08% 

 

6.6 Desenvolvidas pela Secretaria Municipal Adjunta de Modernização (SMAM)  

Sistema de Gestão de Empreendimento de Engenharia (SGEE): em 2016 foi implantado: 

· O módulo de Planejamento, propiciando melhor acompanhamento e controle na execução de 

todas as etapas da obra e com a visualização gráfica do cronograma previsto e planejado da obra 

por etapa e tarefas;  

· O módulo Diário de Obras, permitindo que todas as informações diárias da execução da obra 

fossem registradas num banco de dados único; 

· O módulo de medição na WEB, proporcionando mais agilidade no envio das informações para 

medição,  conferência prévia do Fiscal de obras das memórias de cálculo para o departamento de 

medição. 

· Implantação do SGEE na SLU e na BHTRANS, propiciando a estes órgãos um maior controle 

do processo e de seus contratos. 

                                                 
26 Para definição do número de certames licitatórios realizados, foram considerados os processos abertos durante o ano 
27 No Balanço de 2015, constava no número de 157 certames licitatórios realizados, informado pela SMAGEA. Em 2016, o número 
foi corrigido 146. 
28 Para definição do valor total dos certames realizados, foram considerados os valores dos certames concluídos naquele ano, 
independente da data em que foram abertos. 
29 No Balanço de 2015, constava no número de 710 milhões, informado pela SMAGEA. Em 2016, o número foi corrigido R$ 166 
milhões. Este valor corresponde a: R$ 160 milhões de compras e contratação de serviços (despesas) e R$ 6 milhões relativos à 
alienações de imóveis (receita). 
30 O valor de R$ 321 milhões ( 320.529.068,05-Valor real) corresponde a: R$ 1 54 milhões (153.848.933,60-valor real)  em compras 
e contratação de serviços (despesas) e R$ 140 milhões relativos à licitação para prestação de serviços de processamento dos 
créditos oriundos da remuneração dos servidores - vencida pelo Bradesco (receita).  Não foi computado, dada a sua característica, 
o valor da licitação cujo objeto é a Construção, Montagem, Operação e Manutenção do Centro de Convenções de Belo Horizonte 
por meio de permuta de terreno e concessão de direito real de uso precedido de obra pública. O valor da remuneração proposto 
pelo licitante vencedor é de R$ 2.300.000,00/ano sendo que a empresa tem 3 anos para a construção e na sequência começa a pagar 
ao Município, anualmente, o valor supracitado, pelo período de 37 anos.  
31 No Balanço de 2015, constava no número de 91% de sucesso em licitações, informado pela SMAGEA. Em 2016, o número foi 
corrigido 93%. 
32 Em 2008 o indicador de prazo era medido a partir do tempo médio de conclusão das licitações, que foi foi de 63 dias. 
33 No Balanço de 2015, constava no número de 71% de licitações no prazo, informado pela SMAGEA. Em 2016, o número foi 
corrigido 70,8%. 
34 No Balanço de 2015, constava no número de 22% de economia em relação ao mercado, informado pela SMAGEA. Em 2016, o 
número foi corrigido 26%. 
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Sistema de Gestão de Ordem de Serviço: em 2016 foram implantadas as seguintes 

funcionalidades:  

· Módulo de Planejamento, propiciando melhor acompanhamento e controle na execução de todas 

as etapas da obra e com a visualização gráfica do cronograma previsto e planejado da obra por 

etapa e tarefas;  

· Módulo Diário de Obras, permitindo que todas as informações diárias da execução da obra 

fossem registradas num banco de dados único; alteração no fluxo de OS para aprovação de 

novos itens, tornando obrigatória a aprovação de um novo item com a ordem de serviço em 

execução; 

· Módulo de medição na WEB, proporcionando mais agilidade no envio das informações para 

medição, conferência prévia do Fiscal de obras das memórias de cálculo para o departamento de 

medição. 

· Implantação do SGEE na SLU e na BHTRANS, propiciando a estes órgãos um maior controle 

do processo e de seus contratos. 

6.7 Desenvolvidos pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 

Horizonte (Prodabel)  

6.7.1 Telecentros Disponíveis 

Centro conectados à internet, sob orientação de monitores/educadores e equipados com software 

livre, promovem acesso público e gratuito a pessoas de todas as faixas etárias, oferecendo cursos, 

serviços e uso livre das tecnologias ali presentes. 

 

 REGIONAL 
ESCOLAS 
ABERTAS 

OUTRAS 
LOCALIDADES 

TOTAL DE 
TELECENTROS 

Barreiro 29 11 40 

Centro-Sul 12 16 28 

Leste 14 14 28 

Nordeste 27 20 47 

Noroeste 16 18 34 

Norte 20 15 35 

Oeste 13 14 27 

Pampulha 14 11 25 

Venda Nova 28 9 37 

TOTAL 173 128 301 
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6.7.2 Evolução dos Componentes da Rede 

Locais da PBH, como escolas, centros de saúde, unidades municipais de educação infantil, entre 

outros, conectados pela Rede Municipal de Informática (RMI) , onde estão hospedados diversos 

serviços de Tecnologia da Informação (TI). 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Total de locais Conectados à RMI 708 814 1.140 1.082 

Total de links de fibra óptica 16 118 306 312 

Total de links de rádio 15 152 173 226 

Total de links alugados de operadoras 677 661 661 663 

Total da capacidade de tráfego Internet (Mbps) 100 260 620 820 

Total de Km de cabos ópticos na RMI 52 219 427 671 

 

6.7.3 Indicadores   

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Total de ICs Monitorados35 900 1.500 9.124 11.826 

Total de Dispositivos Monitorados36 400 596 3.102 4.246 

Total de Serviços Monitorados37 - 6 59 187 

Média Mensal de Incidentes Registrados38 - 260 174 10.42739 

Média Mensal de Relatórios Enviados40 - 11 48 58 

 

6.7.4 Projetos de TIC Finalizados  

Em 2016 foram finalizados diversos projetos, entre eles:  

· Integração dos Laboratórios Contratados e Sistema de Impressão de Resultados de Exames 

Laboratoriais (SLPC): atualização do sistema de impressão dos resultados de exames; 

· Modernização do SGEE/SUDECAP: modernização do sistema TOTVS Obras e Projetos, através 

de implementações adaptativas nos módulos já implantados na SUDECAP, em decorrência às 

novas demandas pelos usuários envolvidos nas áreas de planejamento, orçamento, licitação, 

contratos e medições; 

                                                 
35 No Balanço 2015, os valores relativos a total de ICs monitorados e de dispositivos monitorados dos anos de 2012 e 2015 estavam 
invertidos, sendo corrigidos na elaboração deste documento.  
36 No Balanço 2015, os valores relativos a total de dispositivos monitorados e de ICs monitorados dos anos de 2012 e 2015 estavam 
invertidos, sendo corrigidos na elaboração deste documento. 
37 Dados não monitorados em 2008. 
38 Dados não monitorados em 2008. 
39 Os incidentes passaram a ser registrados automaticamente pelo Spectrum para todas as áreas desde fevereiro de 2016, por isso a 
quantidade registrada é significativamente superior aos anos anteriores. 
40 Dados não monitorados em 2008. 
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· Módulos complementares do SISREDE - Família Cidadã e Prescrições Judiciais: implantação de 

novo módulo, que permitirá identificar os usuários do SUS contemplados em uma base e 

disponibilizar suas informações ao Plano de Acompanhamento Familiar (PAF); novo módulo de 

gestão de prescrições com mandados judiciais, tendo também como objetivo a integração, 

organização e disponibilização de todas as informações pertinentes ao processo; 

· Observatório da Mobilidade: desenvolvimento de modelos que permitam combinações de 

variáveis nas diversas bases de dados para construção de cenários de avaliações de planos de 

mobilidade; 

· Planejamento e Gestão de Medicamentos: novo modelo de gestão de suprimentos para a SMSA, 

modernizando, otimizando e integrando os processos existentes relativos à aquisição de 

medicamentos, através dos recursos de um sistema aplicativo; 

· Projeto de reengenharia de impressão na SMSA: melhoria no ambiente de impressão das 

unidades de atendimento, priorizando as unidades básicas de saúde; 

· SIATU Melhorias 2014 - Módulo Mobiliário e Imobiliário: melhoria no Sistema de Arrecadação 

Tributária e Urbana, através do desenvolvimento de novas funcionalidades e/ou de alterações 

solicitadas pelos usuários chaves; 

· Sistema de Identificação e Esterilização Animal Web (SIEA Web): evolução do atual sistema 

agregando a funcionalidade de agendamento de cirurgia e esterilização animal; 

· Sistema de Monitoramento de Áreas de Risco (SIGEAR): implantação de sistema informatizado 

de apoio à gestão de áreas de risco da URBEL; 

· Sistema de Gestão de Feiras: implantação de sistema para gerenciamento de feiras da Regional 

Centro-Sul, em ambiente web; 

· Videomonitoramento de Vias Públicas - Fase I: implantação de sistemas de videomonitoramento 

em vias públicas, compreendendo o total fornecimento de equipamentos, softwares, acessórios 

mecânicos, elaboração de projetos e serviços para implantação dos sistemas em diferentes locais, 

em vias públicas de BH. 

6.7.5 Projetos de TIC Iniciados 

Em 2016 foram iniciados diversos projetos, entre eles: 
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· BLAC Eletrônico: desenvolvimento de sistema de administração da manutenção cadastral dos 

imóveis de Belo Horizonte, base para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), automatizando o processo de seleção de imóveis para vistoria fiscal e eração de croquis 

de localização, com carregamentos dos dados em equipamentos eletrônicos portáteis de coleta de 

dados, com interface gráfica para acerto e elaboração dos croquis das edificações existentes no 

campo e transmissão e carga automática dos resultados da apuração para o SIATU; 

· Central Integrada de Relacionamento com o Usuário da Saúde (CIRUS): implantação de Central 

Única de Relacionamento com o Usuário da Saúde visando aperfeiçoamento do processo de 

acompanhamento e comunicação entre os serviços e dos níveis de eficiência e qualidade deste 

trabalho atendimento; 

· Fiscalização Eletrônica de Regularidade - MOVE/BRT: desenvolvimento de aplicativo WEB 

contendo os novos critérios referentes à Fiscalização Eletrônica de Regularidade a ser 

implementada em todo sistema de transporte que irá abranger as linhas do MOVE e linhas 

remanescentes; 

· Gestão de RH HOB: implantação de sistema de gestão de Recursos Humanos contemplando a 

folha de pagamento, Medicina e Segurança do Trabalho, Contabilidade e Jurídico, para o 

Hospital Odilon Behrens;  

· Reestruturação da Identificação do Usuário na Rede SUS AB: qualificação da base cadastral do 

SISREDE para atender a portaria nº 2.073/2011 do Governo Federal, na parte que trata da 

consistência dos dados do cidadão, de forma que os dados cadastrais sejam idênticos aos seus 

equivalentes nas bases municipal e nacional; 

· Sistema de Informações Urbanísticas (SIURBE): evolução e inclusões de novas regras de 

negócio e funcionalidades no sistema com o objetivo de ampliar e garantir mais qualidade e 

agilidade ao atendimento ao cidadão, visando também adequar o sistema à dinâmica urbanística 

da cidade. 

6.8 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos (SMARH)  

6.8.1 Programa de Desenvolvimento do Estágio (EstagiaRH) 

O programa foi instituído para orientar a realização do estágio na Administração Municipal 

proporcionando ao estudante um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

estágio, que visa à preparação para o mercado de trabalho. Nesse ato, busca-se o aprendizado de 
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competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

As admissões são realizadas por meio do Curso “Orientações para o novo estagiário”, sendo uma 

oportunidade para o estagiário se informar sobre aspectos legais e normativos do estágio não 

obrigatório na Prefeitura.  

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Cursos de “Orientações para o Novo 

Estágio” realizados 
 
 

176 126 

Estagiários admitidos 2.113 1.703 

 

Em 2016, o ESTAGIARH promoveu a I Semana do Conhecimento direcionada a todos os 

estagiários do Município, disponibilizando palestras de diversos temas que foram escolhidos com o 

intuito de contribuir no desenvolvimento profissional dos estagiários, tais como Mercado de 

trabalho, Orientação profissional, Importância da imagem pessoal, Práticas de Coaching, 

Motivação, dentre outros. O evento foi realizado na semana do dia 28/11 a 02/12 e contou com um 

total de 10 (dez) palestras nos horários da manhã e tarde, além de certificado a todos os 

participantes.  

 

ÓRGÃOS 
QUANTITATIVO DE ESTAGIÁRIOS 

PRESENTES 

Administração Direta 714 

Administração Indireta 99 

Total 813 

 

6.8.2 DebateRH 

Em 2016 foram realizados seis eventos, com participação de 301 integrantes que participaram dos 

temas de Relacionamentos Interpessoal e Equipes; RH Estratégico; Em tempos de Crise, faça a 

diferença; Avanços da Lei Brasileira de Inclusão e os Desafios para o Serviço Público. 

6.8.3 IntegraRH 

Em 2016, os 195 servidores que iniciaram suas atividades na PBH assistiram ao treinamento 

“Orientações para o novo servidor”. 
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6.9 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária (SMAGP)  

6.9.1 Valor e quantitativo da folha de dezembro de 201641 

DESCRIÇÃO 
FUNDO FINANCEIRO 

(FUFIN) 

FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO 

(BHPREV) 

TOTAL 
(em R$) 

QUANT. FOLHA QUANT. FOLHA QUANT. FOLHA 
Aposentados 13.041 56.465.358,96 3 2.558,82 13.044 56.467.917,78 
Pensionistas 2.991 7.877.375,93 11 21.911,99 3.002 7.899.287,92 

TOTAL 16.032 64.342.734,89 14 24.470,81 16.046 64.367.205,70 

 

6.9.1.1 Meta de Rentabilidade dos Investimentos – Meta Atuarial 

O retorno mínimo esperado pela aplicação financeira dos recursos do RPPS para o exercício de 

2016, na busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, será de 4,5% ao ano, acrescido da 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Em 2016, o RPPS-BH, através de sua Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário – 

BHPREV atingiu a meta atuarial, ao apresentar um rendimento médio de 12,26% no exercício de 

2016. A alocação de recursos em fundos de investimentos diversificados tem o objetivo de garantir 

a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial entre os ativos administrados e as correspondentes 

obrigações passivas, considerados aspectos como o grau de maturidade dos investimentos 

realizados/a realizar, o montante dos recursos aplicados e o risco das aplicações. 

  

 

 

 

                                                 
41 Fonte: GECF/SMAGP 
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6.9.2 Balanço do Censo Previdenciário42  

BENEFICIÁRIOS 
CONVOCADOS RECADASTRADOS 

NÃO 
RECADASTRADOS 

QUANTIDADE QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

Ativos Executivo 31.070 30.049 96,7 1.021 3,3 

Ativos Legislativo 374 369 98,7 5 1,3 

Aposentados 11.811 11.801 99,91 10 0,09 

Pensionistas 2.968 2.945 99,23 23 0,77 

TOTAL 46.223 45.164 97,7 1.059 2,3 

 

6.10 Desenvolvidos pela Controladoria Geral do Município (CTGM)  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Termos de Compromisso de Gestão (TCG) celebrados 2 21 

Processos analisados pela CTGM 474 380 

Processos de auditoria analisados  348 243 

Processos de Tomada de Contas Especial (TCE) 
analisados  

26 39 

Editais licitatórios analisados  3 0 

Editais de concursos analisados  5 2 

Processos disciplinares (PPA) analisados  27 21 

Processos de locação analisados  65 75 

6.10.1 Desenvolvidos pela Ouvidoria Geral do Município (OUVIM) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Manifestações de cidadãos recebidas  32.309 38.264 

Percentual de Manifestações encerradas em dez 97,72% 98,3% 

Manifestações respondidas em até 15 dias 65% 71,7% 

Manifestações Respondidas em até 30 dias 20% 17,4% 

Manifestações Respondidas  em mais de 30 dias 15% 10,9% 

 

6.10.1.1 Categoria das Manifestações Recebidas 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Reclamações  78,11% 78,4% 
Solicitações 10,40% 11,3% 
Informações Diversas 2,99% 43 
Elogios 2,73% 2% 
Sugestões 2,66% 1% 
Pedidos de Informações baseados na Lei de Acesso à Informação 1,16% 1,9% 
Denúncias 0,77% 5,3% 

                                                 
42 Fonte: GBEN/SMAGP –Dezembro de 2016 
2Dos 21 TCGs dois são aditivos (08/2013 E 23/2012), dois foram assinados 02/2016 e 12/2016. Todos os demais pendentes de 
assinatura, inclusive os dois aditivos.”. 
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6.10.1.2 Manifestações Baseadas na Lei de Acesso à Informação 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Total 539 732 

Encerradas até dez/16 99,53% 97,4% 

Vinculadas à Área de Recursos Humanos 33,76% 41,4% 

Vinculadas à Contratos 8,53% 8,2% 

Vinculadas à Obras 7,05% 4,9% 

Vinculadas à Transporte e Trânsito 6,86% 3,3% 

Vinculadas à Documentação 5,56% 7,5% 

 

6.10.1.3 Meio de Entradas das Manifestações 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Telefone 156 58,57% 66,81% 

Internet 16,12% 13,07% 

Atendimento Presencial BH Resolve 12,63% 10,61% 

E-mail 4,44% 4,14% 

Ouvidoria Itinerante 2,68% 1,83% 

Rede Social 2,49% 0,33% 

Ouvidor SUS 1,61 1,75% 

Ouvidor Jovem 0,66% 0,43% 

Aplicativo 0,20% 0,04% 

Outros 0,56% 1% 

6.10.1.4 Origem das Manifestações 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pessoa Física 91,23% 93,5% 

Anônimo 4,06% 3,41% 

Pessoa Jurídica 1,79% 1,67% 

Internauta 1,40% 0,38% 

Servidor Público 1,11% 0,93% 

Agente Político  0,33% 0,04% 

Abaixo Assinado 0,09% 0,07% 

 

6.10.1.5 Tema das Manifestações  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vinculadas às Secretarias Temáticas – total44 23.378 28.893 

Vinculadas às Secretarias Regionais – total45 4.931 19.066 

                                                 
44 A soma das manifestações recebidas pelas Secretarias Temáticas e Regionais não traduz o total das manifestações recebidas pela 
Ouvidoria que, em até setembro de 2016, foi de 31.683. As manifestações que o teor exige apuração no nível central (SMAFIS, 
SMSA e SMED) e na regional são contabilizadas duas vezes. 
45 Idem. 
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Vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde 29,1% 36,41% 

Vinculadas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 24,9% 32,71% 

Vinculadas à CGM 21,12% 0,19% 

Vinculadas ao Barreiro 6% 10% 

Vinculadas à Centro-Sul 21,11% 12,5% 

Vinculadas à Leste 12,15% 10,5% 

Vinculadas à Nordeste 7,28% 13,9% 

Vinculadas à Noroeste 10,4% 11,4% 

Vinculadas à Norte 5,96% 8% 

Vinculadas à Oeste 16,59% 11,8% 

Vinculadas à Pampulha 14,66% 11,2% 

Vinculadas à Venda Nova 5,9% 10,6% 

 

6.10.2 Desenvolvidos pela Auditoria Geral do Município (AGM) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Produtos de Auditoria concluídos46 509 542 

Auditorias instauradas  182 167 

Auditoria em andamento em dezembro – superior a 500 492 

 

 

 

 

6.10.3 Desenvolvidos pela Corregedoria Geral do Município (CGM) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Processos Administrativos Disciplinares iniciados 239 306 

Processos Administrativos Disciplinares finalizados 243 137 

Agentes Públicos Municipais com punição 113 82 

Termos de Suspensão de Processo Disciplinar (SUSPAD) 
oferecidos 

62 183 

Recusas em aderir ao SUSPAD 6 82 

Processos de Sindicância Investigatória e Procedimentos 
Preliminares de Apuração iniciados 

99 110 

Processos de Sindicância Investigatória e Procedimentos 
Preliminares de Apuração concluídos 95 77 

 

                                                 
46 Compreendidos relatórios e pareceres de auditoria bem como os relatórios de referência de controle interno. 
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6.10.4 Desenvolvidos pela Secretaria Especial de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas (SPCI) 

Portal Transparência e Acesso à Informação: até dezembro de 2016, no eixo “Prevenção da 

Corrupção” foram incluídos diversos conteúdos ao portal registrando 439.115 visualizações das 

páginas totais. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Investigações instauradas 16 14 

Investigações em curso – superior a 40 50 

Pessoas envolvidas nas investigações 139.129 130.000 

Declarações de bens e valores dos agentes públicos 
recebidas e monitoradas 34.445 34.200 

E-mails respondidos 11.574 16.639 

Geração eletrônica de senhas 9.325 17.000 
Atendimento presencial a agentes públicos 5.257 1.420 
Acessos à página da Declaração de Bens e Valores 454.814 502.103 

 

6.11 Desenvolvidos pela PBH Ativos47  

· Gestão de Ativos Financeiros: com relação à primeira emissão de debêntures subscritas pelo 

Município, ao final do ano de 2016 a PBH Ativos dispendeu cerca de R$ 100 milhões de 

recursos financeiros em amortizações, utilizando-se dos recursos provenientes dos direitos 

creditórios recebidos, acumulando um total de R$427 milhões desde o início da operação em 

abril/2014, auxiliando o Município no cumprimento dos seus compromissos financeiros.  

Além disso, a empresa pagou aos acionistas da Companhia, no mês de outubro/16, sob a forma 

de juros sobre o capital próprio, o valor de R$7,5 milhões, por conta do lucro acumulado até 

setembro/16. 

Quanto à sua dívida junto aos debenturistas de mercado, a empresa efetuou pagamento das 12 

(doze) parcelas devidas, que totalizaram R$94 milhões em 2016. 

Em 2016 cabe destacar a continuidade na constituição de garantias de contraprestação das PPPs 

do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro e da Educação (UMEIS), bem como os 

estudos de alternativas para a constituição de garantias ao contrato da Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), dentre as quais o oferecimento do fluxo proveniente das amortizações das 

debêntures subordinadas  por parte da PBH Ativos ao Município. 

                                                 
47 Criada em 2010 por meio da Lei 10.003. 
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· Gestão Patrimonial: dos 53 imóveis sem destinação específica do Município cuja transferência 

para a PBH Ativos foi autorizada pela Lei Municipal no 10.699, de 10 de janeiro de 2014, 

objetivando dar corpo à empresa e possibilitar a constituição de garantias, vinte já foram 

transferidos para a PBH Ativos como forma de integralização de capital social e foram 

submetidos a procedimento licitatório para alienação no início de 2016, após laudo de avaliação 

procedida por empresa especializada.  Entretanto, a licitação foi suspensa, sendo disponibilizada 

retomada a partir de outubro de 2016. Os recursos provenientes da alienação serão empregados 

em empreendimentos de interesse do Município, prioritariamente na prestação de garantias ou 

aquisição de imóvel para atendimento a demanda da área cultural.  

Também, foram adquiridos Terrenos da União Federal em 2012, situados no bairro São Gabriel, 

onde o Município pretende construir a nova rodoviária de Belo Horizonte, sendo aqueles 

concedidos em direito real de uso para a BHTrans, condição indispensável para o início das 

obras.  

Parcerias Público-Privadas (PPP):  

· PPP dos Centros de Saúde: o contrato foi assinado em fevereiro em 2016. O escopo prevê a 

construção de 77 Centros de Saúde, sendo 22 novos centros e 55 substituições de unidades 

existentes. A  PBH Ativos estuda o melhor modelo para constituição das garantias necessárias à 

eficácia do contrato, ou seja, para que os investimentos sejam iniciados.  

· PPP da Iluminação Pública: em julho de 2016, o contrato foi assinado. Tem como objeto a 

modernização e eficientização do parque de iluminação de Belo Horizonte, com quase 177 mil 

pontos. Os investimentos ocorrerão no máximo, em cinco anos, contados a partir da ordem de 

serviço, que já pode ser emitida, uma vez que a concessionária concluiu com as obrigações 

iniciais em dezembro. 

· Relógios Eletrônicos Digitais: a licitação de permissão para a instalação de duzentos relógios 

eletrônicos digitais, em todas as regiões da cidade, foi reeditada em outubro de 2016. A entrega 

das propostas ocorreria na primeira quinzena de dezembro, porém foi adiada, sem previsão de 

nova data. O permissionário terá prazo de 24 meses para instalação de todos os relógios, a partir 

da assinatura do contrato. 

· Estacionamentos Subterrâneos e Rotativos: foi realizada outra consulta pública em fevereiro 

de 2016. A documentação do edital de licitação está concluída e depende exclusivamente da 
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aprovação do projeto de lei para publicação. O contrato prevê, obrigatoriamente, a construção e a 

operação de cinco estacionamentos subterrâneos e 21 mil vagas de estacionamento rotativo. 

· Centro de Convenções de Belo Horizonte (CCBH): em setembro de 2016 foi homologada e 

adjudicada a licitação para a construção, montagem, operação e manutenção do CCBH.  

Outros projetos: 

· Mercado Distrital do Cruzeiro: em 2016 foi concluída a modelagem do projeto para a 

concessão do Mercado. A publicação de edital de licitação depende da aprovação do projeto de 

lei. 

· Vila Produtiva Granja de Freitas: em 2016 foi concluída a modelagem do projeto para 

implantação de empreendimentos comerciais e sociais para atendimento ao bairro Granja de 

Freitas. A publicação de edital de licitação depende da aprovação do projeto de lei. Está prevista 

realização de audiência pública antes da publicação do edital. 

· Veículos Ecológicos Compartilhados: análise e desenvolvimento dos estudos oriundos da 

Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) relativos ao projeto para implantação de 

sistema de mobilidade urbana com base no compartilhamento de veículos ecológicos e 

sustentáveis.  

· Necrópoles Municipais: análise e desenvolvimento dos estudos oriundos da MIP relativos ao 

projeto para Concessão Comum dos Cemitérios da Paz, Saudade, Bonfim, Consolação e 

capelas-velório, inclusive com a instalação de forno crematório. A publicação de edital de 

licitação depende da aprovação do projeto de lei, da conclusão da análise dos estudos e da 

elaboração do modelo de referência. 

· Parque das Mangabeiras: análise e desenvolvimento dos estudos oriundos da MIP relativos 

ao projeto de Concessão Administrativa (PPP) do Parque Municipal das Mangabeiras. A 

publicação de edital de licitação depende da aprovação do projeto de lei. 

· Parque da Barragem Santa Lúcia: análise dos estudos oriundos do Procedimento de 

Interesse da Iniciativa Privada (PMI) relativos ao projeto de Concessão do Parque da Barragem 

Santa Lúcia. O desenvolvimento dos estudos deverá ocorrer ao longo do primeiro semestre de 

2017.  
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· Centro Administrativo Municipal: continuidade do desenvolvimento dos estudos oriundos 

do PMI relativos ao projeto para construção e operação do Centro Administrativo Municipal. 

· Verificador Independente da PPP do Hospital Metropolitano: o contrato com a empresa de 

consultoria para fazer o serviço de verificação foi assinado em outubro de 2016 quando foram 

iniciadas as ações para implementação do serviço. 

· Verificador Independente da PPP da Educação: a publicação do Edital ocorreu em julho de 

2016 e em dezembro estava em fase interna para determinação do vencedor. 

· Verificador Independente da PPP de Iluminação Pública: o Edital foi publicado em outubro 

de 2016 e com entrega das propostas em 07 de dezembro de 2016. 
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CIDADE COM TODAS AS VILAS VIVAS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Enfrentar o deficit habitacional, erradicar áreas de alta vulnerabilidade social e 

aumentar os espaços verdes são objetivos que compõem a agenda estratégica de longo 

prazo da capital mineira. Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura implementa em 

Belo Horizonte uma solução pioneira para as vilas e aglomerados, visando à inclusão 

dos moradores na vida da cidade, propiciando mais segurança e qualidade de vida para 

todos. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as 

desenvolvidas pelos seguintes Programas Sustentadores coordenados pela Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel): 

· Habitação. 

· Vila Viva. 

1.1 BH Morar 

Criado em 2013, o programa agrega a produção habitacional do Município nestes dois 

programas sustentadores, ampliando o número de áreas adequadas à construção de 

unidades residenciais e possibilitando moradia a milhares de famílias da capital. Os 

resultados do BH Morar em 2016 estão inseridos nos dados apresentados nestes 

programas. 

 

SITUAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (UHs) UHs 

UHs Concluídas - 2009 - 2012 5.724 

UHs Concluídas - 2013 – 2016 8.236 

UHs Em Obras 723 

UHs Contratadas 8.904 

UHs Em Contratação / Análise 18.262 

TOTAL 41.849 
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1.1.1 UH Concluídas em 2016 

EMPREENDIMENTO REGIONAL UHs 

MCMV Residencial Serras de Minas   Barreiro 5801 

Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia Centro-Sul 178 

Vila Viva Califórnia Noroeste 32 

Vila Viva Pedreira Prado Lopes Noroeste 15 

Vila Viva Várzea da Palma Venda Nova 112 

Vila São João Batista (OP 07/08) Venda Nova 16 

PAC Encostas Belmonte Nordeste 16 

MCMV Residencial Pinheiros Barreiro 3002 

MCMV Residencial Manaus Leste 1803 

Vila Viva Aeroporto/São Tomás Norte 32 

Vila Viva Taquaril Leste 36 

TOTAL 1.497 

 

1.1.2 UH em Obras em 2016 

EMPREENDIMENTO REGIONAL UHs 

PAC Encostas – Jardim do Vale Barreiro 16 

Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia  Centro-Sul 177 

Vila Viva Taquaril - Pró-moradia  Leste 54 

MCMV Conjunto Parque Real - 
Residencial Safira 

Nordeste 2204 

Vila Viva Várzea da Palma Venda Nova 256 

TOTAL EM OBRAS 723 

 

1.1.3 UHs Contratadas em 2016 

EMPREENDIMENTO REGIONAL UHs 

Jardim do Vale (OP 09/10) Barreiro 8 

MCMV Conjunto Granja 
Werneck 

Norte 8.8965 

TOTAL CONTRATADO 8.9046 

 

                                                 
1 Faixa 1 (renda familiar entre 0 e 3 salários mínimos) 
2 Faixa 1. 
3 Faixa 1. 
4 Faixa 2 ( renda familiar entre 3 e 6 salários mínimos)    
5 Faixa 1. 
6 Oito UH, previstas para a Pedreira Prado Lopes, foram canceladas por falta de demanda. 
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1.1.4 UHs a Contratar ou em Análise em 2016  

No ano de 2016, havia no município 18 empreendimentos a contratar e 15 

empreendimentos em situação de análise, totalizando 33 empreendimentos com 18.262 

UHs. 

1.2 Déficit habitacional 

· O Deficit Habitacional em BH, calculado no Plano Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS/2010), apontava um déficit de 62.523 domicílios no ano de 2010. 

· A estimativa do Déficit Habitacional, considerada na revisão do PLHIS, era de 

56.434 domicílios em 2014, para famílias com renda de até seis salários mínimos, 

exceto para os casos de ônus excessivo com aluguel, nos quais são consideradas 

famílias com renda familiar de até três salários. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR VILA VIVA 

 

Esse programa tem o objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores dos locais 

contemplados pelo projeto, a partir da realização de ações de urbanização, com obras de 

saneamento, construção de unidades habitacionais, eliminação de risco geológico muito 

alto, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, implantação de parques e 

regularização de domicílios. 

2.1 Unidades Habitacionais (UHs) 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

UHs entregues para reassentamento de famílias por meio dos 
programas Vila Viva, Drenurbs, OP Risco, SPT, PAC 
Encostas, Nova Rodoviária, Linha Verde, PBH/Estado 

3.793 5.4997 5.936 

UHs entregues pelos programas Vila Viva, OP e PAC 
Encostas 

3.047 4.561 4.998 

Comunidades atendidas pelo programa Vila Viva no ano 12 11 11 

Domicílios beneficiados pelo programa Vila Vila desde seu 
início8 

45.784 45.784 45.784 

 

                                                 
7 No Balanço 2015 foram inseridas, equivocadamente, 60 UH do OPH. 
8 Valores acumulados a cada ano e contabilizados a partir do início do projeto. 
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2.1.1 UHs entregues em 2016, pelos programas Vila Viva e OP 

EMPREENDIMENTO REGIONAL UHs 

Vila Viva Califórnia Noroeste 32 

Vila Viva Pedreira Prado Lopes Noroeste 15 

Vila Viva Várzea Da Palma Venda Nova 112 

Vila Viva Santa Lúcia Centro-Sul 178 

Vila Viva Aeroporto / São Tomaz Norte 32 

PAC Encostas Belmonte Nordeste 16 

Vila São João Batista (OP 07/08) Venda Nova 16 

Vila Viva Taquaril Leste 36 

TOTAL 437 

 

2.2 Planos Globais Específicos (PGEs) 

Em 2016 foi finalizado o PGE da Vila Araci, conquista do OP 2011/12 e paralisados 

4 PGEs por restrições orçamentárias devido à queda na arrecadação;  um outro PGE 

aguarda ordem de serviço 

2.3 Empreendimentos do Orçamento Participativo (OP) 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Empreendimentos concluídos em vilas e aglomerados no ano 16 19 7 4 

Total empreendimentos concluídos em vilas e aglomerados desde 
2013 16 35 42 46 

 

2.3.1 Empreendimentos Concluídos em 2016 

  REGIONAL EMPREENDIMENTO OP 

1 Barreiro Vila Mangueiras 2005/2006 

2 Leste Vila da Área (projeto) 2011/2012 

3 Nordeste Conjunto Capitão Eduardo 2011/2012 

4 Norte Conjunto Jardim Felicidade 2009/2010 

 

 



 
 

134 

 

  

2.4 Ações de Urbanização em Vilas e Aglomerados 

VILAS E 
AGLOMERADOS 
 

UHs 
previstas 

UHs 
concluídas 
até 2008 

UHs concluídas 
entre     2009 - 

2016 

UHs 
concluídas 
em 2016 

UHs a 
iniciar ou 

em 
construção 

Domicílios 
beneficiado

s com as 
obras 

Morro das Pedras 736 0 576 0 160 5.117 

Taquaril 566 0 440 36 126 4.654 

Califórnia 144 96 48 32 0 1.135 

Pedreira Prado 
Lopes 

4029 54 348 15 0 1.914 

Cemig/Alto das 
Antenas 

232 0 232 0 0 2.446 

Aeroporto/São 
Tomaz 

520 0 128 32 392 4.017 

Santa Lúcia 587 0 410 178 177 3.848 

Aglomerado da 
Serra 

928 360 568 0 0 13.462 

Várzea de Palma 624 0 368 112 256 4.751 

Avenida Belém 80 0 80 0 0 210 

Santa Terezinha 96 0 80 0 16 2.091 

São José 1.616 80 1.536 0 0 2.139 

TOTAL 6.53110 590 4.814 405 1.127 45.784 

 

2.5 Ações Sociais em Assentamentos Precários 

2.5.1 Atendimentos Realizados 

· Em 2016 foram beneficiadas as comunidades dos empreendimentos Cabana, Morro 

das Pedras, Sport Club, Várzea da Palma, São José II, São Tomáz / Aeroporto, 

Pedreira Prado Lopes, Conj. Mariano de Abreu, Nova Cachoeirinha, Califórnia, 

Taquaril, Serra II, Santa Lúcia, Cemig, Contenção de 16 Encostas e Contenção de 

Encostas Risco Alto e Muito Alto. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Atendimentos Realizados (Trabalho Social) 
em Vilas e Aglomerados 11.627 6.835 5.555 

 

 

                                                 
9 No Balanço 2015 foi informado nesta célula o n. 410. Em 2016 foram canceladas 8 UH, por falta de demanda no 

local. 
10 No Balanço 2015 foram informados 6.539. A alteração é decorrente da informação que consta na nota 31. 
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2.6 Eliminação das Situações Habitacionais de Risco Geológico Muito Alto e Alto 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Situações de risco eliminadas no ano  272 180 75 

Situações de risco eliminadas desde 2009 - 1.567 2.19011 2.265 

Situações de risco eliminadas desde 2013 - - 623 698 

Remoções definitivas realizadas no ano 340 192 712 8 

Vistorias realizadas pela Urbel 2.477 2.777 1.31613 1.631 

Vistorias realizadas pelas Regionais 3.551 2.521 81814 1.024 

Obras de contenção de encostas concluídas - 169 17 45 

 

2.7 Serviço de engenharia e Arquitetura Pública para Famílias de Baixa Renda 

ANO 
ATENDIMENTOS 

REALIZADOS 

2013 193 
2014 280 

2015 24715 
2016 254 

TOTAL 974 

 

2.8 Vila Produtiva 

Em dezembro de 2015 foi sancionada a Lei 10.887, de autoria do Executivo, que criou, 

no âmbito da Política Municipal de Habitação, o Programa de Realocação de Atividade 

Comercial (PRAC) e o Programa Auxílio Comércio. 

· Prédios de Uso Misto: em 2016 iniciaram as remoções das famílias, demolição de 

casas e início das obras de infraestrutura. 

· Centros Comerciais: em maio de 2016 foi encaminhado para a CMBH Projeto de 

Lei n. 1.963/16 propondo a alienação, na forma de permuta, de alguns lotes no Bairro 

Granja de Freitas, conforme previsão em Lei Orgânica do Município, para viabilizar 

o uso misto dos terrenos através da construção de unidades habitacionais e 

comerciais, sendo contemplado principalmente o setor supermercadista. Além dos 

benefícios advindos deste uso, a permuta está condicionada às seguintes 

                                                 
11 No Balanço 2015 foi informado equivocadamente o valor de 2.191. 
12 No Balanço 2015 constavam 6 remoções definitivas, mas uma remoção temporária foi transformada em definitiva 

devido à evolução do processo de risco. 
13 No Balanço 2015 constava um equívoco do quantitativo devido à demora no lançamento de algumas vistorias no 

sistema. 
14 No Balanço 2015 constava um equívoco do quantitativo devido à demora no lançamento de algumas vistorias no 

sistema. 
15 No Balanço 2015 foram computados quatro serviços que não foram finalizados em 2015. 
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contrapartidas sociais: revitalização de área que abrange os lotes que serão objetos da 

permuta, implantação de melhorias no campo de futebol existente com construção de 

vestiários, banheiros, arquibancadas e cabine de impressa, além da construção de 

edificação para abrigar comércio popular.  

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR HABITAÇÃO 

 

O programa tem o objetivo de ampliar o acesso à moradia de qualidade à população de 

baixa renda por meio da construção de unidades habitacionais e do acompanhamento 

social das famílias beneficiárias e garantir o direito à moradia através da regularização e 

titulação das unidades produzidas pelo município no período de 1993 a 2008. O 

público-alvo desse programa são as famílias de baixa renda residentes em Belo 

Horizonte, participantes do Orçamento Participativo da Habitação (OPH) e do Programa 

Bolsa Moradia, oriundas de áreas de risco.  

3.1 Produção de Moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

UHs concluídas por meio do programa 1.794 1.060 

UHs concluídas destinadas à Faixa 1 do programa (renda familiar entre zero a 
três salários mínimos) 

1.134 1.060 

UHs concluídas destinadas à Faixa 2 do programa (renda familiar entre três e 
seis salários mínimos) 

660 0 

UHs entregues por meio do programa desde 2013 5.033 6.093 

UHs em construção destinadas à Faixa 2 do programa (renda familiar entre três 
e seis salários mínimos) 

220 220 

Aporte de recursos realizados pela PBH (Valores em R$ milhão, acumulados) 23,9 24,14 

Condomínios em Empreendimentos com Terrenos municipais disponibilizados 
desde 2010 

86 8616 

 

3.1.1 UHs Entregues em 2016 

CONJUNTO RESIDENCIAL UHs 

Residencial Serras de Minas I e II 58017 

Residencial Pinheiros 30018 

Residencial Manaus 18019 

TOTAL 1.060 

                                                 
16 Incluindo os 51 condomínios no terreno do Capitão Eduardo. 
17 Faixa 1. 
18 Faixa 1. 
19 Idem. 
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3.1.2 UHs em Construção em 2016 

CONJUNTO RESIDENCIAL UHs 

Conjunto Parque Real Safira 22020 

TOTAL 220 

 

3.2 Ações Sociais - Pré e Pós-Morar 

Desde julho de 2013, foi implementado o trabalho social de pré e pós-morar nos 

conjuntos construídos pelo MCMV, através de contratação de empresas de trabalho 

social, com cronograma de permanência no conjunto por no mínimo doze meses após a 

entrega das unidades habitacionais. 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Famílias contempladas pelo trabalho social pré e pós-morar 2.729 3.209 

 

3.3 Ampliação dos Espaços Destinados às Áreas Especiais de Interesse Social  

· Em 2016 foi aprovada a Lei 10.902/16, que altera as leis nº 9.814/10, nº 9.984/10 e nº 

10.087/11, destacando-se os artigos que introduzem o a doação de bens imóveis 

públicos de propriedade do Município também para o Fundo de Desenvolvimento 

Social (FDS) e para as famílias residentes no Município de Belo Horizonte há, no 

mínimo, cinco anos, indicadas pelas entidades organizadoras habilitadas no Ministério 

das Cidades e selecionadas pelo Município em chamamento público. Além disso, 

também autoriza a alienação bens imóveis públicos não edificados para a implantação 

da Política Municipal de Habitação. 

 

4 OUTROS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA URBEL 

4.1 Desenvolvidos pela Urbel 

· Conselho Municipal de Habitação (CMH): Em 2016 foram realizadas onze 

reuniões do CMH.  Entre as deliberações, destacam-se a aprovação de três resoluções: 

Resolução 44 sobre as decisões da Comissão de Ética, Resolução 43 sobre a política 

de financiamento e Resolução 42 que altera a composição da Câmara Técnica de 

                                                 
20 Faixa 2. 
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Controle e Avaliação do Conselho Municipal de Habitação. Com a publicação do seu 

regimento interno, a equipe da Comissão iniciou as análises das denúncias recebidas 

na Urbel que estavam em desacordo com a Política Municipal de Habitação (PMH). 

Outra atividade demandada pelo movimento popular por moradia foi a abertura para 

cadastramento/recadastramento de entidades na Urbel, o edital foi publicado em 

nov/2015 e, em 2016, deliberou-se pela abertura permanente das inscrições, no intuito 

de permitir que todas as entidades interessadas possam participar da PMH. Foram 

também realizadas ao longo do ano, apresentação dos PGE´s concluídos em anos 

anteriores. 

· Intervenções Especiais em Conjuntos Habitacionais: Em 2016 foram realizadas 

sete ações em sete conjuntos (Ipê Branco, Mar Vermelho, Janaúba, Ebenezer, São 

José, Granja Rua do Grupo e Granja II), beneficiando 199 UHs. 

· Programa Bolsa Moradia: Objetiva assegurar o acesso à moradia de população de 

baixa renda, removida em decorrência da execução de obras de urbanização, por 

verificação de risco físico ou de situação de risco social, para a implantação 

Programa Vila Viva ou OP, em função de reassentamentos para realização de obras 

de interesse do município. Em 2016 foram 1.471 famílias/mês. 

· Regularização de Moradias (Conjuntos Habitacionais) implantadas pela PBH 

no período de 1993 a 2012: Promove a regularização urbanística e jurídica de 

conjuntos habitacionais construídos pelo Município, no período compreendido entre 

1993 e 2012. Foram 3.954 famílias beneficiadas de 2009 a 2016, sendo 328 famílias 

beneficiadas especificamente em 2016. 

· Titulação de Moradias implantadas pela PBH no período de 1993 a 2012: Em 

2016 foram 315 famílias beneficiadas, totalizando 2.139 desde 2009. 

· Regularização de Domicílios (Vilas e Aglomerados): Promove a legalização 

urbanística e jurídica de assentamentos de interesse social ocupados de forma 

irregular por população de baixa renda. Em 2016 foram beneficiadas 2.191 famílias, 

totalizando 11.617 desde 2009.  

· Monitoramento Territorial e Assistência Técnica: Resultados em 2016 do 

Controle Urbano: O controle urbano refere-se ao gerenciamento participativo do 
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processo de uso e ocupação do solo e a sustentabilidade das obras de urbanização, 

através de ações educativas e aplicação da legislação urbana em ZEIS. Além disso, 

visa à orientação de famílias residentes em ZEIS a executar melhorias habitacionais 

em suas moradias de forma segura e de acordo com as normas legais específicas 

para aquela região. 

· Apoio às ações de Fiscalização: 1.345; 

· Ações de Assistência Técnica: 2.106; 

· Ações de Consulta Prévia: 25; 

· Ações de Assistência Social: 184. 

· Financiamento de Programas Habitacionais: Em 2016 foram financiadas 81 

moradias. 

· Planos de Regularização Urbanística (PRUs): Em 2016 foram paralisados os 

PRUs: Jardim Liberdade, Bernadete (Hosana), Novo Santa Cecília, Conj. Capitão 

Eduardo (Montes Claros), Maria Tereza, Nova York e Jardim Europa. 

· Acompanhamento Social de Famílias: Em 2016 foram beneficiadas oitocentas 

famílias com realização de atividades de acompanhamento do Pós Morar em setenta 

conjuntos construídos anteriormente pelo Programa de Habitação do 

Município. Também em 2016 foram realizados 1.599 atendimentos para as famílias 

das Bacias dos Córregos Túnel Camarões, Pampulha/Cachoeirinha/Onça, Bacias do 

Bonsucesso e Nado e 176 atendimentos para famílias atingidas pelas obras para 

implantação da Via 710. 
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CIDADE COMPARTILHADA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão pública compartilhada é uma das marcas de Belo Horizonte. Os frutos por ela 

gerados resultam em uma grande rede colaborativa, em que os princípios de 

transparência e justiça social se sustentam à base de um respeito mútuo entre o 

Município e seus cidadãos. Por isso, agregar as mais modernas ferramentas de gestão, 

tornando-as cada dia mais eficazes e eficientes, é um objetivo permanente de Belo 

Horizonte a fim de alcançar a excelência em gestão pública democrática, participativa e 

eficiente. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as 

desenvolvidas pelo seguinte Programa Sustentador: 

· Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E 

GESTÃO COMPARTILHADA 

 

Esse Programa Sustentador tem como objetivo ampliar e aperfeiçoar a participação da 

sociedade civil na gestão da cidade, visando ao fortalecimento dos segmentos que 

tradicionalmente participam e à incorporação de novos segmentos nas ações dos 

diversos processos e instâncias de participação cidadã, investindo em mobilização e em 

capacitação da representação social. 

2.1 Orçamento Participativo (OP) 

· Em 2016, Belo Horizonte comemorou 23 anos do Orçamento Participativo, 

contabilizando 1.229 empreendimentos concluídos e entregues para a população, o 

que representa 74,4% de execução. 
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2.1.1 Situação dos Empreendimentos Aprovados nas rodadas do OP Regional e 

OP Digital, por Regional 

 

2.1.2 Situação dos Empreendimentos Aprovados nas rodadas do OP Regional e 

OP Digital, por ano de OP 

 

REGIONAL APROVADOS CONCLUÍDOS 
EM 

ANDAMENTO 
% CONCLUÍDOS 

Barreiro 199 140 59 70,4 

Centro-Sul 162 123 39 75,9 

Leste 192 148 44 77,1 

Nordeste 187 137 50 73,3 

Noroeste 180 135 45 75,0 

Norte 195 147 48 75,4 

Oeste 188 139 49 73,4 

Pampulha 162 114 48 69,8 

Venda Nova 187 146 41 78,1 

TOTAL 1.652 1.228 424 74,3 

OP APROVADOS CONCLUÍDOS 
EM 

ANDAMENTO 
% CONCLUÍDOS 

1994 171 171  - 100 

1995 166 166  - 100 

1996 90 90  - 100 

1997 99 99  - 100 

1998 68 68  - 100 

1999/2000 126 126  - 100 

2001/2002 134 131 3 97,8 

2003/2004 114 109 5 95,6 

2005/2006 117 101 16 86,3 

2006 9 9  - 100 

2007/2008 98 77 21 78,6 

2008 1 -  1 0 

2009/2010 109 54 55 48,6 

2011 9  3 6 33,3 

2011/2012 102 17 85 16,7 

2013 18  - 18 0 

2013/2014 105 8 97 7,6 

2015/2016 116  - 116 0,0 

TOTAL 1.652 1.228 424 74,3 
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2.1.3 Situação dos Empreendimentos Aprovados nas Rodadas do OP Regional e 

OP Digital, por Temática1 

 

2.1.4 Iniciativas e Ações  Implementadas para Melhoria dos Processos do OP e 

Ampliação da Participação 

Em 2016, foram realizadas várias reuniões com as Comissões de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (Comforça) Municipal e 

Regionais para elaboração do regime interno. O Regimento foi publicado no dia 22 

de dezembro de 2016 e irá regulamentar o funcionamento dessas comissões, 

aprimorando os processos de organização e participação.  

 

 

 

                                                 
1 Dados até novembro de 2016. 
2 Essa temática surge pela primeira vez no OP Digital 2011. 
3 Essa temática surge pela primeira vez no OP Regional 2013/2014. 

 

TEMÁTICA APROVADOS CONCLUÍDOS 
EM 

ANDAMENTO 
% CONCLUÍDOS 

Cultura 20 19 1 95,0 

Educação 162 130 32 79 

Esporte 59 39 20 66,1 

Habitação 15 15 - 100 

Infraestrutura 647 513 134 79,3 

Meio Ambiente 52 25 27 48,1 

Saúde 176 126 50 71,6 

Segurança2 8 3 5 37,5 

Social 59 38 21 64,4 

Urbanização de Vila 444 321 123 72,3 

Planejamento 
Urbano3 

10 0 10 0 

TOTAL 1.652 1.228 424 74,3 
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2.1.5 Valores e Empreendimentos aprovados nas rodadas do OP Regional, por 

ano de OP 

Ano de OP Valor nominal 
Valor nominal corrigido 

até novembro de 2016 pelo 
IGP-DI 

Empreendimentos 
aprovados  

1994 R$ 15.000.000,00 R$ 110.700.283,07 171 

1995 R$ 18.000.000,00 R$ 113.494.692,46 166 

1996 R$ 27.000.000,00 R$ 147.885.907,89 90 

1997 R$ 27.000.000,00 R$ 136.091.735,86 99 

1998 R$ 15.974.186,00 R$ 74.770.013,37 68 

1999/2000 R$ 60.208.600,00 R$ 277.866.475,44 126 

2001/2002 R$ 71.500.000,00 R$ 275.688.610,99 134 

2003/2004 R$ 74.650.000,00 R$ 190.560.598,65 114 

2005/2006 R$ 80.000.000,00 R$ 165.571.515,38 117 

2007/2008 R$ 80.000.000,00 R$ 157.165.275,32 98 

2009/2010 R$ 110.000.000,00 R$ 182.283.607,69 109 

2011/2012 R$ 110.000.000,00 R$ 167.523.452,58 102 

2013/2014 R$ 130.354.958,47 R$ 175.349.641,44 105 

2015/2016 R$ 150.000.000,00 R$ 164.653.683,07 116 

Total R$ 969.687.744,47 R$ 2.339.605.493,24 1.615 

 

2.1.6 Revisão da Metodologia do OP 2015/2016 

· Em maio de 2016 foi realizada uma reunião com todas as Comforça para revisão da 

metodologia e processos do OP 2015/2016. As sugestões recebidas foram 

consolidadas para posterior discussão e validação com essas comissões.  
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2.2 Empreendimentos OP Concluídos  

ANO 
N. DE 

EMPREENDIMENTOS 
CONCLUÍDOS 

2009 33 

2010 18 

2011 
 

42 

2012 32 

2013 33 

2014 39 

2015 164 

2016 14 

TOTAL 227 

 

2.2.1 Empreendimentos do OP Concluídos em 2016 

Nº REGIONAL OP NOME DO EMPREENDIMENTO TEMÁTICA 

1 Centro-Sul 2011 
Instalação de Câmeras de 

Videomonitoramento 
Segurança 

2 Leste 2007/2008 CS São Geraldo Saúde 

3 Leste 2011/2012 Vila da área – Elaboração de PGE Urbanização de Vila 

4 Leste 2011 
Instalação de Câmeras de 

Videomonitoramento 
Segurança 

5 Nordeste 2013/2014 Rua dos Custódios Infraestutura 

6 Nordeste 2011 
Instalação de Câmeras de 

Videomonitoramento5 
Segurança 

7 Norte 2009/2010 Conjunto Jardim Felicidade Infraestutura 

8 Oeste 2009/2010 Centro de Saúde Camargos Saúde 

9 Oeste 2013/2014 EM Padre Henrique Brandão Educação 

10 Venda Nova 2013/2014 EM Zilda Arns (elaboração de projetos) Educação 

11 Venda Nova 2009/2010 UMEI Céu Azul Navegantes Educação 

12 Pampulha 2007/2008 
Espaço Cênico Yoshifumi Yagi (antigo 

Espaço cênico Alípio de Melo) Cultura 

13 Pampulha 2009/2010 EM Júlia Paraíso Educação 

 

2.3 Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA)6 

Lançado em 2014 com o objetivo de fomentar o protagonismo juvenil e incentivar a 

cidadania, o OPCA funciona de forma semelhante ao OP Regional. Os alunos definem 

ações prioritárias em suas escolas, de acordo com o recurso disponibilizado, e tem a 
                                                 
4 No Balanço de 2015, constava o número de treze empreendimentos concluídos, informados pela SMAGC. Em 2016, 

a SMAGC corrigiu o número para dezesseis. 
5 Ao final de dezembro de 2016, ainda estavam pendentes a instalação de quinze câmeras localizadas no Anel 

Rodoviário, que aguardava as licenças do DNIT, emitidas apenas em 16/01/2017, e outras três câmeras na Via 710, 

que já estavam em processo de instalação. 
6 Lançado em 2014. 
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oportunidade de conhecer todas as regras do Orçamento Público e suas implicações 

legais, acompanhando o levantamento de preços das demandas eleitas, a execução do 

recurso público e as responsabilidades envolvidas nesse processo. 

· Em 2016, foi realizada a 3º edição do OPCA envolvendo 27 escolas e 27 mil alunos, 

com investimento de R$ 540 mil. Foram aprovadas 80 ações que estavam em 

processo de execução em dezembro de 2016.  

 

DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 

Escolas participantes do OPCA 16 27 27 

Estudantes votantes que participaram do 
OPCA 

10.889 17.971 27.485 

Ações a serem implementadas selecionadas 
pelos estudantes 

38 66 80 

Recursos disponibilizados para implementação 
das ações (R$ mil) 

320 540 540 
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2.3.1 Escolas Participantes do OPCA 2016 

REGIONAL 
ESCOLAS PARTICIPANTES DO       

OPCA 2016 
TOTAL DE 

ESTUDANTES 

Barreiro 

E.M Jonas Barcellos Corrêa 1.071 

EM Luiz Gonzaga Júnior 612 

EM Pedro Nava 1.191 

Centro-Sul 

EM Benjamin Jacob 365 

EM Mestre Paranhos 969 

EM Professor Edson Pisani 1087 

Leste 

EM Doutor Júlio Soares 1100 

EM George Ricardo Salum 952 

EM Wladimir de Paula Gomes 839 

Nordeste 

EM Professora Acidália Lott 1.435 

EM Maria Assunção de Marco 907 

EM Professor Paulo Freire 1.033 

Noroeste 

EM Prefeito Oswaldo Pieruccetti 567 

EM Dom Bosco 1.289 

EM João Pinheiro 1.019 

Norte 

EM Francisco Campos 1.184 

EMHerbert José de Souza 1.138 

EM Professora Daniel Alvarenga 1.423 

Oeste 

EM Deputado Milton Salles 385 

EM João do Patrocínio 478 

EM Tenente Manoel Magalhães Penido 872 

Pampulha 

E. Maria de Magalhães Pinto 1.429 

EM Santa Terezinha 1.251 

EM Professor Amilcar Martins 1359 

Venda Nova 

EM Gracy Vianna Lage 1.134 

EM Professor Moacyr Andrade 1.535 

EM Zilda Arns 861 

TOTAL  27.485 

 

2.3.2 Reconhecimento 

· Em janeiro de 2016, o projeto do OPCA recebeu o Prêmio de Boas Práticas de 

Orçamento Participativo na categoria Boas Práticas de Inovação em Democracia 

Participativa, que é uma distinção anual promovida pela Rede Brasileira de 

Orçamento Participativo com o objetivo de reconhecer experiências inovadoras e 

criativas de democracia participativa nos governos locais e na sociedade civil. O 

evento foi realizado na cidade de Porto Alegre no âmbito do Fórum Social Mundial, 

no 9º Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. 
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2.4 Programa Fiscal da Cidade 

· A primeira edição do projeto Boa Ideia, a PBH recebeu e selecionou boas ideias dos 

belo-horizontinos, voltadas para a melhoria da prestação de serviços na cidade.  

· Em fevereiro de 2016, as três propostas mais votadas foram reconhecidas como 

Trabalho Cidadão por meio de um diploma de menção honrosa, entregue em uma 

solenidade durante a abertura do Seminário da Ouvidoria.  

2.5 Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

· Eventos em 2016 que contaram com intérprete de libras: 

· XXXV Fórum Família Escola: “Cultura de Paz: clima e Convivência Escolar”; 

· Seminário com as Famílias de estudantes com Deficiência: “Escola em 

Transformação: Construindo uma Educação Inclusiva”; 

· Rodas de Conversa “Semana da Pessoa com Deficiência”; 

· XXXVI Fórum Família Escola Regionalizado; 

· Ciclo de Debates: Violência contra Mulheres Deficientes; 

· Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

· Seminário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente; 

· Reuniões diversas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CMDPD): Conselheiros da Sociedade Civil, Mesa Diretora, Comissão de 

Políticas Urbanas, Comissão de Atos Normativos, Comissão de Políticas Sociais, 

Plenárias do Conselho, Workshop de Gestão do Terceiro Setor; 

· Reuniões diversas do Centro de Referência pelos Direitos Humanos e Cidadania 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CRGLBT): Comissão de 

Políticas Sociais, Comissão de Políticas Urbanas, atendimento a usuários do 

CRGLBT; 

· 1º Fórum Mundial de Formação em Arte e Cultura; 
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· Apresentação do Plano estratégico BH 2030 para os conselheiros; 

· I Seminário de Atualização em Tecnologia Assistiva de BH. 

· Também em 2016 foi disponibilizado intérprete de Libras para atendimento no BH 

Resolve. 

2.6 PBH no Seu Território – PBH Mais Perto de Você  

· Em 2016 foi dada continuidade às atividades iniciadas em outubro de 2015, que 

consistiram em uma série de reuniões e de visitas aos empreendimentos já concluídos 

para apresentar o balanço, retorno do Planejamento Participativo Regionalizado 

(PPR) realizado em 2011. No ano foram realizados 25 encontros em todas as 

Regionais, totalizando quarenta desde 2015, nos quais foram apresentados os status 

de sugestões levantadas pelos moradores nos territórios de Gestão Compartilhada, 

além de esclarecer à população como ela pode acompanhar o andamento das 

propostas. Os encontros totalizaram a participação de 6.258 cidadãos. 

· O “Expresso PPR”, também iniciado em 2015, teve continuidade em 2016. Foram 

realizadas seis edições no ano, totalizando oito desde 2015. As caravanas levaram 

moradores de todas as nove Regionais para ver de perto alguns dos principais 

equipamentos da cidade e as mais importantes políticas públicas desenvolvidas pela 

PBH. O Expresso PPR totalizou a participação de 2.601 cidadãos. 

2.7 Portal Gestão Compartilhada 

· Em 2016, foi implantado o acesso ao canal da Gestão Compartilhada no Flickr, no 

qual estão reunidas fotos e imagens de ações e eventos realizados junto à 

comunidade. Também foi feita a inclusão de link para o portal dos Colegiados, 

visando facilitar o acesso e dar maior visibilidade às atividades. O Portal pode ser 

acessado no seguinte link: http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/ 

2.8 Acompanhamento de Colegiados e da Participação Social 

O objetivo é acompanhar o funcionamento das instâncias participativas de Belo 

Horizonte, com o intuito de potencializar, ampliar e incentivar a atuação integrada e 

intersetorial dos atores do poder público e da sociedade civil que as compõem e facilitar 



  
149 

 

  

o acesso às informações, contribuindo para a transparência e o fortalecimento dos 

colegiados. São realizadas também ações de capacitação desses atores, em articulação 

com as secretarias temáticas. 

2.8.1 Instâncias de Participação 

Além das conferências municipais, realizadas, via de regra, a cada dois anos, das 

rodadas do OP, e de reuniões para discussão de assuntos específicos, são mais de 

seiscentas instâncias de participação da população na gestão da cidade, assim 

distribuídas: 

 

INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO QUANTITATIVOS 

Comissões 2567 

Comitês 11 

Conselhos de Políticas Públicas 24 

Conselhos Tutelares 9 

Fóruns 5 

Fóruns Regionais 50 

Grupos 10 

Colegiados Escolares 190 

Conselhos Distritais de Saúde 9 

Gabinete de Gestão Integrada Municipal 1 

Conselhos Gestores Participativos de Equipamentos Esportivos 13 

Conselho Administrativo de Recursos Tributários do Município 1 

Conselho Consultivo da Associação Municipal de Assistência Social (AMAS) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 147 Comissões Locais de Saúde, 43 Comissões Locais de Assistência Social, 34 Comissões de Coordenação do BH 

Cidadania, nove Comissões de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo, 23 

Comissões diversas: Comissão Consultiva de Licenciamento, Comissão de Acompanhamento da Operação Urbana 

do Isidoro, Comissão de Acompanhamento e Gestão do Programa "Declaração da Pampulha Patrimônio da 

Humanidade", Comissão Especial responsável pela regulamentação da Lei nº 10.119, de 24 /02/11, Comissão 

Paritária da Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, Comissão Paritária que 

acompanhará a implantação e o funcionamento dos novos sistemas BRT e serviços especiais de transporte coletivo, 

Comissão de Análise de Projetos Ambientais, Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa 

Prefeito Amigo da Criança, Comissão Municipal de Emprego de Belo Horizonte, Comissão Permanente de Apoio ao 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, nove Comissões 

Regionais de Transporte e Trânsito do Município de Belo Horizonte, Comissão Municipal Interinstitucional de 

Erradicação do Trabalho Infantil, Comissão para Discussão do Projeto de Ocupação do Mercado de Santa Tereza, 

Comissão de Defesa dos Animais.  
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INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO QUANTITATIVOS 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

1 

Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor 
Célio de Castro 

1 

Conselho Fiscal do Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor Célio de 
Castro 

1 

Conselho Curador da Fundação Municipal de Cultura 1 

Conselho Curador da Fundação de Parques Municipais 1 

Conselho Curador da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 1 

Conselhos Regionais de Assistência Social 9 

Câmaras Temáticas de Segurança Pública 9 

TOTAL GERAL 604 

 

2.8.1.1 Novas Instâncias de Participação Criadas em 2016 

INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO MÊS DE CRIAÇÃO 

Comissão para Discussão do Projeto de Ocupação do Mercado de Santa Tereza Fevereiro 

Grupo Executivo do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte Fevereiro 

Grupo Executivo do Sistema Nacional de Educação em Belo Horizonte Fevereiro 

Grupo Executivo do Sistema Nacional de Trânsito em Belo Horizonte Fevereiro 

Comissão Municipal Interinstitucional de Erradicação do Trabalho Infantil Maio 

Comissão de Defesa dos Animais Setembro 

 

2.8.2 Participações em 2016  

EVENTOS PARTICIPAÇÕES8 

Participação Cidadã 24.6179 

Fórum Municipal de Associação de Bairros 325 

Planejamento Participativo Regionalizado (PPR) 3.693 

Expresso Planejamento Participativo Regionalizado (PPR) 2.001 
 

Orçamento Participativo Regionalizado 2.129 

Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente 27.485 

Relação com entidades representativas 238 

Conferências Municipais 1.582 

Conselhos de Políticas Públicas 2.836 

Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTTs) 668 
 

Comitê de Monitoramento e Assessoramento da Política Municipal para a 
População em Situação de Rua 

277 

TOTAL 65.851 

                                                 
8 Dados até novembro de 2016. 
9 Dados fornecidos pelos órgãos: BHTRANS /AMOS,  URBEL, FMC, SLU, BELOTUR, SMF,SMAGEA, SMPS, 

SMAGC, SMASAN, SMAAS, SMADC, CPIR, CRPI, CDPD, SMPL, SMARH, SMDE, SMAPU, SMSEG, SMSU, 

SMARU, SMED (treze escolas),  SARMU-NO,  SARMU-VN, SARMU-O e SARMU-P, SARMU-NE, SARMU-N e 

SARMU-B. 
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· Com o intuito de promover a formação para a cidadania, com vistas ao 

fortalecimento da participação e o controle social na implementação das políticas 

públicas, ampliando o cuidado com a cidade e a corresponsabilidade na gestão 

municipal, a PBH realizou em 2016 capacitações que contaram com a participação 

de cerca de 2.264 pessoas, envolvendo lideranças comunitárias, conselheiros 

municipais, membros de associações de bairros, servidores da PBH, entre outros.  

2.8.3 Encontros, Fóruns e Conferências Realizadas em 2016  

EVENTOS 
MÊS DE 

REALIZAÇÃO 

6a Conferencia Nacional das Cidades Abril/Maio 

1a Conferencia Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas Setembro 

20º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana Novembro 

Fórum Municipal de Associação de Bairros de Belo Horizonte10 
Fevereiro à 
Novembro 

 

                                                 
10 Foram realizados Fóruns nos meses fevereiro, março, abril, maio e novembro, com os seguintes temas:  

“Planejando o Fórum de 2016”, “A Política Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar”, “Entendendo o 

que é uma Parceria Público-Privada”, “A Prefeitura e seus canais de atendimento ao cidadão, Situação atual do 

combate ao Aedes e o que devemos fazer em parceria / Situação atual da Síndrome Respiratória Aguda Grave em 

BH e o que podemos fazer”, “A Participação Comunitária na Prevenção de Desastres durante o Período Chuvoso”, 

respectivamente. 
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CIDADE SUSTENTÁVEL 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de sustentabilidade ambiental inclui questões ligadas à qualidade e forma de ocupação 

do espaço urbano. Os principais desafios a serem enfrentados estão relacionados à destinação e ao 

tratamento de resíduos sólidos, à infraestrutura básica de saneamento e ao planejamento e 

desenvolvimento do espaço urbano.  

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as desenvolvidas pelos 

seguintes Programas Sustentadores: 

· Movimento Respeito por BH; 

· Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos; 

· Gestão Ambiental; 

· Planejamento e Estruturação Urbana; 

· Manutenção da Cidade; 

· Parques e Áreas Verdes; 

· Pampulha Viva. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR MOVIMENTO RESPEITO POR BH 

 

O objetivo desse programa é garantir o ordenamento e a correta utilização do espaço urbano, 

através do cumprimento e efetiva aplicação da legislação vigente, despertando a civilidade do 

cidadão belo-horizontino.  

Abaixo, as principais ações realizadas. 
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2.1 Disque Sossego/Poluição Sonora 

O Programa visa prevenir a poluição sonora e atender às reclamações da população. Para atender as 

reclamações dos cidadãos, são realizadas dois tipos de ações fiscais: o Disque-Sossego, com 

plantões noturnos de pronto-atendimento e vistorias agendadas;  ações de fiscalização planejadas, 

voltadas para prevenção dos problemas de poluição sonora, como o monitoramento de 

estabelecimentos poluidores com reincidência de reclamações.  

 

ANO 
N. DE RECLAMAÇÕES 

CADASTRADAS 
ATENDIDAS NO PRAZO 

LOCAIS 
REINCIDENTES 

2012 8.832 5.089 260 

2013 7.428 5.881 59 

2014 6.641 5.522 71 

2015 7.281 5.603 125 

2016 8.704 6.617 225 

 

Vale notar que os cortes financeiros impactaram diretamente nos resultados tendo em vista a 

redução dos plantões de monitoramento dos locais reincidentes de reclamações, ocasionando 

aumento no número de reclamações, apesar do aumento no atendimento de reclamações dentro do 

prazo.1  

2.2 Programa "Minha Calçada, Eu Curto, Eu Cuido"  

O Programa busca não somente a melhoria das calçadas da cidade, mas tambem o respeito na sua 

utilização. Tem objetivo de conscientizar o cidadão quanto a sua responsabilidade de manter os 

passeios bem cuidados. De acordo com o Codigo de Posturas de Belo Horizonte, cabe ao 

proprietario do imovel construir, manter e conservar o passeio em bom estado.  

 

DESCRIÇÃO 2015 20162 

Média diária de ações fiscais realizadas em todas as Regionais 
para identificação das desconformidades em passeios 

60 158 

Itens vistoriados contabilizados pelo Sistema Integrado de 
Fiscalização (SIF) no ano 

66.486 74.873 

Notificações expedidas para regularização no ano 810 17.197 

Autos de infração aplicados por descumprimento de notificações 236 5.498 

 

                                                 

1 Houve redução de 32,99% nos veículos em 2015 e de 19,59% em 2016. Total: 52,58% de corte.Redução de 23,31% em 2015 no 
número de agentes de campo (apoio da fiscalização) e de 34,73% em 2016. Total: 58,04% de corte. 
2 Programa suspenso em função de ausência de definição do padrão de passeios. 
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Em outubro de 2016 foi publicada Consulta Pública para subsidiar a revisão da padronização dos 

passeios do município pelo prazo de 45 dias. A proposta de revisão do padrão de passeios traz uma 

maior quantidade de materiais de revestimentos considerados adequados às condições de trânsito de 

pedestres e incorpora melhores formas de garantir que as calçadas sejam construídas de acordo com 

critérios de acessibilidade universal.  

2.3 Programa Operação Oxigênio (Operox) 

Tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida urbana da população em relação à  emissão de 

gases de veículos. São realizadas blitz nas ruas, pontos finais e estações de ônibus e no ponto fixo, 

para atender veículos reprovados. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Número de veículos fiscalizados 5.5453 4.759 6.219 6.240 

 

2.4 Ações da Fiscalização Integrada 

Visa otimizar as ações de fiscalização municipal da Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização 

(SMAFIS), por meio de capacitação de seus fiscais. 

Capacitação de Fiscais 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Cursos e palestras oferecidas no ano 14 6 

Horas de treinamento ministradas no ano 584 572 

Total de fiscais envolvidos no treinamento 289 302 

 

2.4.1 Fiscaliza BH  

O projeto visa garantir uma cidade livre de poluição visual, de sujeira nas ruas e de obstáculos que 

prejudiquem a passagem de pedestres. Equipes fazem diariamente rondas por vias e avenidas de 

todas as regiões da cidade para aplicação das penalidades cabíveis utilizando o Sistema 

Informatizado da Fiscalização (SIF), um tablet com as informações necessárias para a realização da 

vistoria e geração e impressão dos documentos fiscais com uma impressora portátil.  

 

 

                                                 

3 No Balanço 2008  consta o número 5.644, número de veículos fiscalizados informados pela SMAFIS. Em 2016, o número foi 
corrigido para 5.545. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vistorias realizadas desde nov/2013 33.763 50.259 

Quantidade de material apreendido no ano 47.085 19.011 

 

2.4.1.1 Ações Fiscais  

AÇÃO FISCAL 
REALIZADO 

NOV/2013 -2015 
REALIZADO 

2016 
ACUMULADO          

NOV/2013 - 2016 

Irregularidades 33.763 16.496 50.259 

Irregularidades Sanadas 27.228 12.295 39.523 

% Irregularidades Sanadas 80,6% 74,5% 78,6% 

Autos de Notificação 4.458 2.415 6.873 

Autos de Infração 1.907 831 2.738 

Autos de Apreensão 4.984 1.571 6.555 

Mercadorias Apreendidas 66.942 19.011 85.953 

 

2.4.2 Sistema Integrado de Fiscalização (SIF)  

Em 2016 foi realizada uma atualização do SIF em virtude dos critérios de apuração da Gratificação 

por Alcance das Metas de Produtividade da Fiscalização Integrada (GAMPFI).  

2.5 Fiscalização em Áreas de Risco Geológico  

A  administração municipal mantém como rotina o mapeamento e fiscalização de áreas 

consideradas de alto grau de risco de acidentes; além da fiscalização também notifica e, conforme o 

caso, autua e providencia judicialmente a remoção dos ocupantes. 

 

AÇÃO 2015 2016 

Vistoria em moradias nas áreas de risco – visitas realizadas 2.134 2.655 

Remoções temporárias de famílias de áreas com alto risco de 
deslizamento nas vilas e favelas 

8 23 

Remoções definitivas de famílias de áreas com alto risco de 
deslizamento nas vilas e favelas 

7 8 

Programa Estrutural em Áreas de Risco (PEAR) – obras finalizadas 72 65 

Programa Estrutural em Áreas de Risco (PEAR) – obras em 
andamento 

165 794 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – quantidade 49 49 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – voluntários 408 422 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – n. de comunidades abrangidas 56 57 

Núcleos de Defesa Civil (Nudec) – capacitações realizadas 27 12 

 

                                                 

4 Atualizado em fevereiro de 2017. 
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Em 2016, o Programa BH Alerta, que reúne o conjunto de ações para prevenção de ocorrências de 

risco geológico e climatológico, envolvendo diversas Secretarias e Órgãos municipais, teve avanços 

significativos tais como implantação de atividades específicas no âmbito da Patrulha Fiscaliza BH e 

definição de questões de relativas às conformidades legais.  

2.6 Programa "Gentileza Urbana" 

Seu propósito é promover  campanhas massivas de conscientização da comunidade para a 

importância da prática da gentileza urbana, utilizando as possibilidades da mídia institucional, tais 

como para sensibilização para a limpeza urbana no carnaval, campanhas de volta às aulas, de 

respeito às vagas para deficiente, dentre outras.  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Número de campanhas realizadas 12 18 

 

2.6.1 Campanhas Realizadas 

CAMPANHA OBJETIVO 
MÊS DE 

REALIZAÇÃO 

Pedestre, Eu Respeito 
Mobilizar e conscientizar pedestres, motoristas e motociclistas 
para que aconteça uma mudança de comportamento e respeito 

entre as pessoas que trafegam pela cidade. 

Janeiro, Abril, Maio, 
Junho, Setembro, 

Outubro e Dezembro 
Sensibilização para 
Limpeza Urbana durante o 
Carnaval 

Conscientizar e convocar os foliões a utilizarem as lixeiras e 
contêineres colocados à disposição em todos os logradouros 

onde ocorreram os eventos do carnaval. 
Fevereiro 

Volta às Aulas 
Conscientizar os motoristas para não formar filas duplas no 
embarque e desembarque de alunos nas portas das escolas. 

Fevereiro 

Maio Amarelo, Atenção 
pela Vida 

Discutir as questões que envolvem acidentes de trânsito, 
estimulando a participação dos mais diversos segmentos da 
sociedade na conscientização para a redução dos índices de 

mortes e feridos no trânsito no pais e no mundo. 

Maio 

Não seja uma Carta Fora do 
Baralho 

Alertar os motociclistas sobre comportamentos de risco e 
situações perigosas, e incentivar a adoção de atitudes mais 

responsáveis no trânsito. 

Janeiro, Abril, Maio, 
Junho, Novembro e 

Dezembro 
Respeito às Vagas de 
Estacionamento Especial 
para Pessoas com 
Deficiência e Idosos 

Orientar e conscientizar os motoristas sobre a importância de 
se respeitar as vagas de estacionamento reservadas para 

pessoas com deficiência e idosos. 
Junho 

BH tem espaço para todos, 
#respeiteabicicleta 

Conscientizar os motoristas de automóveis, ônibus e 
caminhões para o respito a trânsito de bicicletas nas vias 

públicas. 
Junho 

Parada na roleta impedindo 
a passagem de outros 
passageiros 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público a 
deixar livre o acesso às roletas para agilização do fluxo de 

passageiros no interior dos ônibus. 
Julho 

Incentivo à amamentação 
dentro do ônibus 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público a 
respeitar o ato de amamentação no interior dos ônibus, para 

evitar que as mães se sintam inibidas. 
 

Agosto 

Portas traseiras livres para o 
desembarque de passageiros 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público a 
evitar obstruir o fluxo de passageiros durante o ato de 

desembarque nos ônibus. 
Agosto 

Cuidado com  bolsas e 
objetos no transporte 
público 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público 
para não ocupar o espaço de outros passageiros no interior dos 

ônibus. 
 

Setembro 
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CAMPANHA OBJETIVO 
MÊS DE 

REALIZAÇÃO 
Ajuda aos passageiros que 
estão em pé no veículo 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público a 
ser solidário com os demais passageiros. 

Setembro 

Ocupação do espaço no 
assento   vontade 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público 
para não ocupar o espaço de outros passageiros no interior dos 

ônibus. 
Outubro 

Respeitar os assentos 
preferenciais 

Reforçar o aviso existente quanto aos assentos reservados 
prioritariamente aos idosos, gestantes, obesos e portadores de 

necessidades especiais. 
Outubro 

Facilitar o troco para 
agilizar o atendimento nos 
ônibus e bilheterias 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público de 
que, se facilitarmos o troco, o atendimento nos ônibus e 

bilheterias será mais ágil. 
Novembro 

Não assediar as mulheres 
nos pontos ou dentro dos 
ônibus 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público da 
necessidade de respeitar os demais passageiros, em especial as 

mulheres. 
Novembro 

Evitar gritar ao telefone ou 
escutar música com volume 
alto para não incomodar 
quem está ao lado 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público 
para não gritar ao telefone ou escutar música com volume alto 

para não incomodar os outros passageiros 
Dezembro 

Para evitar a proliferação do 
vírus da gripe, ao tossir ou 
espirrar cubra o nariz e a 
boca com um lenço de 
papel ou com o cotovelo 
dobrado. 

Conscientizar os usuários do sistema de transporte público da 
necessidade de evitar a proliferação do vírus da gripe, 

cobrindo o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o 
cotovelo ao tossir ou espirrar 

Dezembro 

 

2.7 Programa de Combate às Pichações  

Limpeza de Pichações 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Limpeza de pichações por m² 3.174 24.130 12.884 

 

Em 2016 foram executadas as seguintes ações de mobilização da sociedade civil objetivando a 

revitalização de fachadas pichadas: 

· parceria com as Tintas Coral, que doou tintas para a revitalização de conjunto de edificações 

afetado por pichações, tendo sido indicado a área próxima ao Viaduto Santa Tereza; 

· mapeamento de todas as pichações existentes nos imóveis do trecho percorrido pela Tocha 

Olímpica, buscando orientar os proprietários dos procedimentos no caso de pichação na fachada 

do imóvel;  

· remoção das pichações dos seguintes bens públicos, ao longo do trajeto do percurso da Tocha 

Olímpica: Viaduto Complexo Lagoinha, Passarela do Metrô Santa Tereza, Escadaria da Câmara 

Municipal de BH, Passarela da Rua Varginha com Avenida do Contorno, Passarela da Rua Fídes 

com Rua Aporé e Avenida Antônio Carlos, Viaduto São Francisco com BR 262; 
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· realização de seis palestras em colégios e associações comunitárias, com o objetivo de 

conscientizar os cidadãos quanto a necessidade de registrar boletim de ocorrência de danos 

simples na Delegacia Virtual das pichações existentes nos imóveis; 

· remoção de pichações em parceria com o SINDIMACO e o Colégio Magnum nas praças 

localizadas no bairro Silveira e Praça Deputado José Raimundo, esquina com Av. Nélio 

Cerqueira e  Av. Senador Levindo Coelho, Bairro Tirol. 

2.8 Defesa e Proteção dos Animais 

2.8.1 Coordenadoria da Defesa dos Animais  

· Em abril de 2016 foi publicado o Decreto no 16.269, por meio do qual foram definidas as 

competências da Coordenadoria da Defesa dos Animais, sendo, entre elas, supervisionar, 

orientar, avaliar e divulgar as atividades de gestão da política de meio ambiente no município 

quanto a questões relativas à proteção e defesa dos animais que compõem a fauna urbana. 

· Em setembro de 2016 foi publicado o Decreto no16.431 por meio do qual foi instituída a 

“Política de Proteção e Defesa dos Animais do Município de Belo Horizonte”, que constitui um 

conjunto de princípios, diretrizes e objetivos voltados à concretização da proteção e defesa dos 

animais que compõem a fauna urbana, em cooperação com as demais instâncias municipais, 

estaduais e federais envolvidas, as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade civil em geral. 

2.8.2 Feiras de Adoção de Cães e Gatos 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Eventos de adoção realizados no ano pelas ONGs conveniadas 43 71 58 

Adoções Realizadas nas Feiras de Adoção e no Centro e Controle 
de Zoonoses – atos de Adoção / ano 426 796 675 

 

2.8.3 Castração de Cães e Gatos  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Controle Ético da População de Cães e Gatos – cirurgias 
de esterilização animal / ano 

4.205 18.333 17.773 20.281 

 

Em 2016 houve o incremento da capacidade de atendimento da Unidade Móvel de Esterilização 

Animal (UME) com a contratação de mais um cirurgião. Dessa forma, a equipe passou a contar 

com dois cirurgiões que atuam simultaneamente. 
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2.8.4 Parcerias para Projetos Relacionados ao Cuidado com os Animais com Outros 

Municípios  

Em 2016 o Programa de Controle Ético da população animal desenvolvido em Belo Horizonte foi 

apresentado em uma palestra no 33º Congresso da Associação Mineira de Municípios, realizado no 

Expominas. 

2.8.5 Palestras Educativas, nas Escolas da Rede Municipal, sobre o Bom Trato de Animais  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Palestras realizadas no ano 57 75 

Escolas contempladas pelo programa 16 25 

Alunos alcançados pelo programa 4.000 8.560 

 

2.8.5.1 Escolas Contempladas com Palestras  

ESCOLA MUNICIPAL REGIONAL 
Ana Alves 
 

Barreiro 

Antônio Mourão 
 

Barreiro 

Aires da Mata Machado 
 

Barreiro 

Dinorah de Magalhães 
 

Barreiro 

Dulce Maria Homem 
 

Barreiro 

Isaura Santos 
 

Barreiro 

Itamar Franco 
 

Barreiro 

Luiz Gatti Barreiro 

Pedro Aleixo 
 

Barreiro 

Solar Rubi 
 

Barreiro 

União Comunitária 
 

Barreiro 

IMACO Centro-Sul 

Presidente João Pessoa Centro-Sul 

Professor Edson Pisani Centro-Sul 

Vila Fazendinha Centro-Sul 

Levindo Lopes Leste 

Padre Francisco Carvalho Moreira Leste 

Professor Domiciano Vieira Leste 

Maria Assunção de Marco Nordeste 

Secretário Humberto de Almeida Nordeste 

Luigi Toniolo Noroeste 

Monsenhor Arthur de Oliveira Noroeste 

Jardim Leblon Venda Nova 

Francisca Alves Pampulha 

Santa Terezinha Pampulha 
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2.8.6 Veículos de Tração Animal  

Em abril de 2016, foi publicado o Decreto no 16.270, que regulamentou a Lei 10.119/2011 que 

dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animal, montado ou não, em via pública 

da cidade. Por meio do decreto foi instituída a Política Municipal de Utilização Sustentável dos 

Veículos de Tração Animal (VTA).   

Entre as diretrizes definidas para essa política, está a criação de programas de capacitação e 

treinamento profissional para os trabalhadores em VTA, com ênfase para as regras de circulação e 

trânsito, seguridade social, proteção aos animais, despejo e reciclagem dos materiais transportados, 

a fim de proporcionar a melhoria da sua qualidade de trabalho.  

Em novembro de 2016, foi publicada a Portaria Conjunta BHTRANS/ SMMA/ SMAFIS, Nº 

118/2016, que dispõe sobre o serviço de utilização sustentável dos veículos de tração animal em 

Belo Horizonte. Essa portaria define a necessidade de credenciamento prévio para a circulação dos 

veículos de tração animal, locais onde a circulação é permitida, entre outras definições. 

Também em 2016 foi realizado um trabalho de formalização dos carroceiros como 

Microempreendedores Individuais (MEI),  através do Programa BH Negócios. 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Esse programa  tem o objetivo de garantir serviços de limpeza urbana, expandir os serviços de 

coleta, incluindo coleta seletiva, otimizar limpeza de córregos abertos e reduzir a deposição 

clandestina de resíduos, visando à melhoria do meio ambiente e da saúde pública. 
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3.1 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço regular de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta, com 
frequência de três ou seis vezes por semana 

96% 96% 

Percentual da população atendida pelo serviço regular de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares, porta a porta, com frequência de três 
ou seis vezes por semana 

96% 96% 

Percentual de extensão de vias atendidas pelo serviço regular de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta, em vilas e 
favelas 

72% 72% 

Percentual da população residente em vilas e favelas atendidas 
serviço regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta a 
porta. 

72% 72% 

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

634.850 624.534 

Quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados em vilas e 
favelas no ano (em toneladas) 40.878 41.317 

 

3.1.1 Vilas e Favelas com Implantação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos 

Domiciliares Porta a Porta em 2016 

Em 2016, o atendimento em 171 km de vias por dia foi mantido em 25 comunidades, contemplando 

os seguintes serviços de limpeza: varrição, capina, roçada, limpeza de dispositivos de drenagem, 

recolhimento de resíduos domiciliares dispostos para a coleta regular e de outros resíduos dispostos 

clandestinamente. Não houve ampliação do número de vilas em 2016. 

3.2 Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanizadas 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Total de km de passeios, sarjetas e áreas diversas varridos no ano 556.365 691.961 697.181 524.276 

Total de km de vias, incluindo passeios e canteiros, capinados no 
ano 

8.858 19.161 28.671 27.390 

Limpezas em bocas de lobo executadas no ano 298.300 413.8625 439.452 224.866 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 No Balanço 2012  consta o número de 467.000 limpezas em bocas de lobo informados pela SLU. Em 2016, o número foi corrigido 
para 413.862. 
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3.2.1 Serviços de Varrição / Semana 

Em 2016 os serviços de varrição foram reduzidos por necessidade de ajustes financeiros. 

REGIONAL 
KM REALIZADOS 

NO ANO 

Barreiro 43.611 

Centro-Sul 173.671 

Leste 34.476 

Nordeste 43.392 

Noroeste 61.058 

Norte 31.320 

Oeste 42.014 

Pampulha 55.783 

Venda Nova 38.947 

TOTAL 524.276 

 

3.2.2 Cestos Coletores de Resíduos Leves 

Houve instalação de novos equipamentos aumentando a disponibilidade de cestos coletores de 

resíduos leves, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Número de cestos coletores instalados no ano 4.020 3.000 4.363 353 

Número total de cestos coletores existentes 7.8006 13.0007 25.463 26.169 

 

3.3 Serviços de Limpeza em Vilas e Aglomerados 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Km de vias atendidas por dia pelo serviço de limpeza em Vilas e 
Aglomerados 

161 171 171 

Comunidades atendidas pelo serviço de limpeza em Vilas e 
Aglomerados 23 25 25 

 

3.4 Serviços de Limpeza de Cursos D'água em Vilas e Aglomerados 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

km de córregos limpos em vilas e aglomerados no ano 65,66 80 

km de córregos limpos no restante da cidade no ano 317,77 116 

TOTAL 383,43 196 

                                                 

6 No Balanço 2008  consta o número de 7.660 cestos coletores existentes informados pela SLU. Em 2016, o número foi corrigido 
para 7.800 
7 No Balanço 2012 consta o número de 12.900 cestos coletores existentes informados pela SLU. Em 2016, o número foi corrigido 
para 13.000. 
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3.5 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

Em 2016 ocorreu a renovação do contrato com a Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos 

Produtivos da Região Leste (Coopesol Leste), que realizou o projeto piloto de coleta seletiva porta a 

porta nos bairros Floresta e Colégio Batista da regional Leste, implantado em novembro de 2015. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Bairros atendidos por coleta seletiva porta a porta ou por meio de 
LEVs 

293 293 

Bairros atendidos por serviços de coleta seletiva porta a porta 34 36 

Percentual de bairros atendidos por coleta seletiva porta a porta ou 
por meio de LEVs 

60.16% 60.16% 

Locais de Entrega Voluntária (LEVs) 85 82 

Contentores de lixo 226 261 

Material reciclável recolhido pela SLU por mês (toneladas) 514  607 

Pneus inservíveis recebidos pela Unidade para Recebimento de 
Pneus localizado na CTRS BR040 no ano 230 mil 151 mil 

 

3.6 Fórum Municipal Lixo e Cidadania8 

Em abril de 2016 foi realizada audiência pública na CMBH com cooperativas, reunião com a  

Central Cooperativa Rede Solidária de Trabalhadores de Materiais Recicláveis (RedeSol) sobre a 

viabilidade de uma unidade de beneficiamento de vidro e uma reunião com a  Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa) para liberação de recursos para aquisição de equipamentos para as cooperativas e 

associações de Belo Horizonte. A unidade ainda não foi instalada. Também em 2016 ocorreram 

cinco reuniões. 

3.7 Galpões de Triagem de Materiais Recicláveis 

· Galpão Ituiutaba:  em 2016 foi elaborada a revisão dos projetos de instalações elétricas e 

hidrossanitárias finalizados em dezembro de 2015. O detalhamento do sistema elétrico e 

mecânico de alimentação da esteira de triagem esta em fase de desenvolvimento e não foi 

conluido no ano de 2016, estando a conclusão prevista para fevereiro de 2017. 

3.8 Limpeza de Áreas Utilizadas para Realização de Eventos 

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Limpeza realizada em áreas utilizadas para 
realização de eventos e obras de arte (m²) 18.695.782,54 26.439.481 

                                                 

8 Reativado em 2012. 
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3.9 Programa de Modernização dos Serviços de Limpeza Urbana 

· Em 2016, a última Equipe de Campo, com veículo equipado com tablets, que percorria a cidade 

identificando e qualificando os problemas envolvendo limpeza urbana, foi desativada em função 

de restrições orçamentárias. O Sistema de Posicionamento Global (GPS) para rastreamento e 

monitoramento dos veículos prestadores de serviço de coleta de resíduos sólidos permaneceu 

ativo, gerando relatórios diários com os dados e indicadores de rendimentos, tais como: horários 

de inicio e término, tempos parados, excesso de carga, excesso de velocidade, dentre outros, 

permitindo a fiscalização remota dos serviços de coleta contratados. 

3.10 Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil (RCC) e de Resíduos 

Volumosos 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) - - 32 32 

Estações de reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC) 3 3 2 2 

Quantitativo de resíduos destinados às estações de reciclagem de 
entulho no ano (em toneladas) 

132.9349 103.25210 67.865 24.445 

Quantitativo de resíduos destinados à estação CTRS BR040 (em 
toneladas) 

43.174 37.600 55.061 12.147 

Quantitativo de resíduos destinados à estação Estoril (em 
toneladas) 

33.035 31.634 - - 

Quantitativo de resíduos destinados à estação Pampulha (em 
toneladas) 56.725 34.018 12.804  12.298 

 

3.11 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos e Especiais 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Total de Resíduos Sólidos Urbanos e Especiais 
aterrados no ano (em toneladas) 

1.334.008 989.188 

Resíduos Sólidos Urbanos e Especiais aterrados pelo 
CTR de Macaúbas no ano (em toneladas) 

806.018 721.142 

Resíduos Sólidos Urbanos e Especiais aterrados pelo 
CTRS BR-040 no ano (em toneladas) 

4.833 12.410 

Resíduos Sólidos Urbanos e Especiais aterrados pelo 
CTR Maquiné no ano (em toneladas) 523.157 255.635 

                                                 

9 No Balanço 2008  consta o número de 144.271,11 toneladas de resíduos destinados à reciclagem informados pela SLU. Em 2016, o 
número foi corrigido para 132.934. 
10 No Balanço 2012  consta o número de 103.500 toneladas de resíduos destinados à reciclagem informados pela SLU. Em 2016, o 
número foi corrigido para 103.252 
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3.12 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

· Em março de 2016 foram realizadas três audiências públicas, envolvendo todas as regionais, 

visando a realização da terceira etapa de elaboração do plano: “Identificação das Possibilidades 

de Gestão Associada”. 

· Em 26/11/2016 foi realizado evento para apresentação da versão premilinar do PMGIRS e 

discussão com a sociedade das propostas e recolhimento de sugestões. 

· De outubro à novembro de 2016 foram realizados quatro Grupos de Discussão Temática e uma 

Oficina de Mecanismos de Controle, para tratar das proposições, diretrizes, metas, estratégias e 

ações. 

· No período de 16 de novembro a 16 de dezembro, foi realizada consulta pública à versão 

preliminar do PMGIRS através do site da PBH, para recolhimento de críticas e sugestões por 

parte da população. 

· Em dezembro foi concluída a versão preliminar do plano. 

3.13 Cooperação entre os Municípios da Rede Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

· Em março de 2016 foram publicados os Planos Metropolitanos de Gestão Estratégica de 

Resíduos de Construção Civil e de Resíduos de Serviços de Saúde. Estes planos que tiveream 

participação efetiva da SLU em sua elaboração, foram utilizados como uma das referências para 

elaboração do PMGIRS. 

3.14 Outros serviços de coleta e limpeza 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Total de resíduos depositados irregularmente em vias públicas, 
que foram coletados por meio de carregamento manual ou 
mecânico (em toneladas) 

167.390 123.843 139.635 122.320 

Resíduos coletados nas ações de combate à dengue no ano (em 
m3) 

n.d. n.d. 4.499,3 5.00011 

 

3.15 Célula de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

Com a diminuição da coleta em estabelecimentos privados, foi possível reduzir a quantidade de 

resíduos destinados a célula de tratamento, conforme demonstra o quadro abaixo: 

                                                 

11 Valor estimado 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 
Resíduos recebidos e aterrados na Célula de RSS, 
na CTRS-BR040 (em toneladas) 4.833 2.774 

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR GESTÃO AMBIENTAL 

 

O objetivo deste programa é promover a recuperação e preservação ambiental por meio de ações 

voltadas à despoluição dos cursos d’água, sua integração à paisagem urbana e a redução dos riscos 

de inundações, assegurando a melhoria da qualidade de vida da população, bem como promover o 

aperfeiçoamento da gestão do saneamento básico e meio ambiente no Município. 

4.1 Indicador de Salubridade Ambiental (ISA)   

Índice atualizado a cada dois anos, composto por um sistema de indicadores que avaliam a 

qualidade dos serviços públicos na área do saneamento construído a partir do somatório ponderado 

de índices setoriais do saneamento ambiental: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana e controle de vetores. 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2014 2016 

ISA 0,85 0,89 0,89 0,91 

 

4.2 Principais obras para evitar riscos de inundação - Ampliação dos Equipamentos de 

Controle de Cheias e Prevenção Contra Inundações  

· Bacia de Detenção dos Córregos Olaria e Jatobá: As planilhas orçamentárias referentes à obra 

de tratamento de fundo de vale desses córregos foram aprovadas junto à Caixa Econômica 

Federal (CEF) em dezembro de 2016. O processo licitatório será retomado no primeiro trimestre 

de 2017, quando da conclusão da revisão do Termo de Referência e do Edital. 

· Bacia de Detenção do Córrego São Francisco (Avenida Assis das Chagas): em 2016 as obras 

foram paralisadas em função de ajustes contratuais do convênio de repasse de recursos junto ao 

Ministério da Integração Nacional. A previsão é de que a obra seja retomada no primeiro 

semestre de 2017.  

· Bacia de Detenção do Córrego do Túnel/Camarões: em 2016 as obras avançaram e a previsão 

de término é para o primeiro trimestre de 2018. 
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· Bacia do Córrego Nado/ Sub-bacias Córregos Lareira e Marimbondo: em 2016, o processo 

licitatório foi retomado, porém houve interposição de mandado de segurança por parte de 

empresas inabilitadas no certame e optou-se pela sua anulação.  Em virtude da anulação do 

certame, a documentação para licitação está sendo revisada e o novo processo licitatório está 

previsto para o primeiro semestre de 2017. 

· Bacia de Detenção do Calafate: em novembro de 2016 o projeto encontrava-se em fase de 

captação de recursos. 

· Bacia de Detenção do Córrego das Indústrias: em fevereiro de 2016 o contrato foi assinado 

com a CEF. Em novembro o orçamento foi encaminhado para aprovação na CAIXA que 

solicitou revisões que estão sendo providenciadas pela SUDECAP. O processo licitatório tem 

previsão de ser inciado no primeiro trimestre de 2017.  

· Córrego Bonsucesso - Obra Complementar: em novembro de 2016, o edital para a realização 

da intercepção de esgoto estava em finalização, aguardando aprovação da CEF em relação à 

documentação enviada. Em dezembro de 2016 o orçamento foi encaminhado para aprovação na 

CAIXA que solicitou revisões que estão sendo providenciadas pela SUDECAP. O processo 

licitatório tem previsão de ser inciado no primeiro trimestre de 2017.  

· Avenida Várzea da Palma – Canalização, Drenagem e Pavimentação: as obras de tratamento 

e fundo de vale estavam em finalização em novembro de 2016, quando as Unidades 

Habitacionais tinham previsão de serem concluídas em 2017. Para a conclusão das obras de 

urbanização, em dezembro o orçamento foi concluído  . O processo licitatório tem previsão de 

ser inciado no primeiro trimestre de 2017.  

· Córrego do Leitão (Avenida Prudente de Morais): em fevereiro de 2016, o contrato foi 

assinado com a CEF. As planilhas orçamentárias foram finalizadas em outubro de 2016 e 

apresentadas à Caixa Econômica Federal (CEF). Em dezembro de 2016, a  CAIXA solicitou 

adequações ao orçamento e justificativas complementares para prosseguir com a aprovação da 

documentação e autorizar a realização do processo licitatório.   

· Córrego dos Pintos: em 2016 foi concluída a obra de recuperação da galeria. Em novembro 

estava em andamento o processo licitatório para o projeto de macrodrenagem, com publicação 

prevista para o primeiro trimestre de 2017. 

· Córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça: em 2016 os projetos foram paralisados em função 

de restrições orçamentárias com  a previsão para que sejam reiniciados em 2017. O edital do 
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chamamento público para drenagem foi publicado em maio de 2016. Houve questionamentos por 

parte dos licitantes que implicaram em alterações na documentação do edital. A SUDECAP está 

promovendo adequações à documentação e o edital de obras tem publicação prevista para o 

primeiro trimestre de 2017. Não há recursos suficientes no contrato de financiamento firmado 

com o Ministério das Cidades para a execução de todo o empreendimento, ficando em aberto a 

implantação completa do Parque Linear e as intervenções na Bacia do Córrego Cachoeirinha.  

· Córrego Ressaca: em novembro de 2016, as obras da segunda etapa estavam em andamento 

com término previsto para o primeiro semestre de 2017.  

· Córrego Santa Terezinha: em 2016 foi dado andamento às análises de ações jurídicas para 

liberação da áreas invadidas, não sendo possível dar continuidade a obra. 

· Córrego Barreiro, Córrego Cercadinho, Córrego Embira/Biquinhas, Córrego Fazenda 

Velha, Córrego Brejo do Quaresma/Joaquim Pereira: em 2016, os projetos do Córrego 

Barreiro/Córrego Cercadinho e Brejo do Quaresma/Joaquim Pereira foram paralisados. A 

previsão é de  que os projetos sejam retomados em 2017. Está prevista nova licitação para os 

projetos dos Córregos Cercadinho e Barreiro para o 1º semestre de 2017. 

4.3 Recuperação de Ambientes Aquáticos  

Em 2016 houve avanços na expansão da cobertura por coleta e interceptação de esgotos 

(respectivamente de 94% para 95% e de 75% para 85%), inclusive com incremento de vazões 

afluentes às estações de tratamento. Os principais empreendimentos foram executados nas bacias 

hidrográficas da Lagoa da Pampulha, Córrego Cercadinho, Córrego Várzea da Palma (Avenidas 

Camões, Madrid e Virgílio de Melo Franco), Córrego Brejo do Quaresma e Córrego Joaquim 

Pereira, entre outros. A cobertura pelo serviço de tratamento de esgotos avançou de 65%, em 2014 

para 79% da população atendida em 2016. 

· Em março de 2016 tiveram início os serviços de recuperação da qualidade das águas da Lagoa da 

Pampulha. Os serviços de recuperação da qualidade da água têm o objetivo de livrar a lagoa de 

florações de algas, de maus odores e da mortandade de peixes, enquadrando-a na Classe 3, 

conforme Resolução do CONAMA 357/2005 e Resolução COPAM/CERH 01/2008. Isto irá 

permitir a prática de atividades tais como a pesca amadora e o iatismo.  

Concomitante às obras de desassoreamento (executadas em 2013/2014, com a retirada de 850 mil 

metros cúbicos de sedimento e lixo do lago) e ao serviço de recuperação da qualidade da água da 
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Lagoa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) vem realizando obras de coleta e 

tratamento de esgotos na Bacia da Pampulha ao longo dos últimos anos. Desde 2013,  essas obras se 

intensificaram com o objetivo de controlar a poluição que chegava à Lagoa. A perspectiva era de 

que até dezembro a cobertura pelo sistema de esgotamento sanitário na Bacia da Pampulha 

alcançasse um percentual de 90% e de 95% até junho de 2017. 

4.3.1 Retirada dos Lançamentos de Esgotos dos Córregos 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2014 2016 

Casos de lançamentos de esgotos emcórregos cadastrados 
pela PBH e Copasa 

687 789 355 194 

População atendida por coleta de esgotos 1.983.553 2.224.018 2.224.018 2.282.564 

Acréscimo de habitantes atendidos por esgotamento 
sanitário, com uma vazão aproximada de 480 l/s ou 
400.000 m³/dia, desde 2000 

- 240.465 0 58.546 

Índice de atendimento com coleta de esgotos 89% 94,7% 94% 95% 

 

4.4 Incorporação das Águas Superficiais à Paisagem Urbana  

· Em 2016 foram concluídas quase todas as obras de tratamento de fundo de vale do Programa 

DRENURBS na Bacia do Córrego Bonsucesso, restando ainda a execução do tratamento de 

fundo de vale e implantação da Rua Marselhesa, além da implantação das obras de 

complementação do sistema de esgotamento sanitário na bacia. Ambos empreendimentos contam 

com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. Em novembro, os processos 

licitatórios encontravam-se em elaboração.  

4.5 Gestão de Águas Urbanas 

· Em 2016 foram desenvolvidas diversas atividades relativas ao Sistema Municipal de 

Saneamento, especificamente no que diz respeito aos seus instrumentos, quais sejam: Conselho 

Municipal de Saneamento (COMUSA), Conferência Municipal de Saneamento (COMUS), 

Fundo Municipal de Saneamento (FMS) e Plano Municipal de Saneamento (PMS). 

4.6 Selo BH Sustentável  

O “Selo BH Sustentável”, implantado em 2011, é uma certificação municipal de reconhecimento e 

comprovação concedida a empreendimentos públicos e privados, comerciais e/ou industriais e 

condomínios residenciais, que adotarem medidas que contribuam para a redução do consumo de 

água, energia, de emissões diretas de gases do efeito estufa, e para a redução/reciclagem de resíduos 

sólidos. Os empreendimentos certificados recebem os selos Ouro, Prata ou Bronze, de acordo com o 

número de dimensões certificadas. Aqueles empreendimentos que implementarem medidas de 
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sustentabilidade, mas não alcançarem os índices mínimos estabelecidos para a certificação em cada 

área temática, recebem um Certificado de Boas Práticas Ambientais. 

ANO 
NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
CERTIFICADOS 

2012 11 

2013 8 

2014 1712 

2015 1513 

2016 8014 

TOTAL 131 

 

4.7 EducaçãoAmbiental  

4.7.1 Instrumentos de Mobilização, Educação e Organização Comunitária das Populações 

Residentes nas Vilas e Conjuntos Habitacionais 

· Entre abril e novembro de 2016 foram realizados encontros, visitas e cursos, buscando a 

conscientização e formação das lideranças da comunidade Vila Coqueiral, agentes comunitários 

de saúde (ACS), e de combate a endemias (ACE), e ainda professores da rede estadual das 

escolas próximas. O objetivo foi alertá-los quanto ao seu envolvimento com a Bacia 

Hidrográfica da Pampulha e outras bacias, refletindo sobre a ocupação e urbanização da vila, a 

melhora do manejo do lixo e entulho, no cuidado com o esgoto, com a qualidade da água, além 

de esclarecer sobre a questão das zoonoses, endemias e outros riscos ambientais na região.  

4.7.2 Educação Ambiental para os alunos da Rede de Escolas Municipais 

· Em 2016,  no CEA PROPAM15 foram atendidas 5.085 pessoas por meio de palestras, oficinas e 

circuitos de percepção ambiental, sendo 173 atividades realizadas, contando com cerca de 4.500 

estudantes presentes nessas ações. 

· Também em 2016, o Projeto Líderes Ambientais inspirou a criação do Projeto Ecoescola, que 

incluiu em suas atividades de formação ambiental os Educadores Socioambientais da Rede 

Municipal de Educação. Um resultado expressivo foi a formação de aproximadamente 250 

                                                 

12 Em 2015, a SMMA informou o número de 28 certificados entregues. Em 2016, a SMMA corrigiu para 17. 
13 Em 2015, a SMMA informou o número de cinco certificados entregues. Em 2016, a SMMA corrigiu para 15. 
14 Em 2016, foram entregues 72 certificados de Boas Práticas Ambientais para escolas da RME. 
15 Localizado na Pampulha, o CEA PROPAM conta com a parceria estratégica do Consórcio de Recuperação da Bacia da 
Pampulha, tendo como associados empresas públicas e privadas, ONGs e Universidades dos dois municípios que integram a bacia, 
Belo Horizonte e Contagem. 
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monitores e educadores socioambientais das escolas. Além disso, foi criado o “Selo Boas 

Práticas” em reconhecimento às escolas com bons indicadores ambientais 

4.7.3 Centros Regionais de Educação Ambiental (CEA)  

· Em março de 2016 foi inaugurado o CEA Leste e em novembro o CEA Centro-Sul. Em outubro 

de 2015, já estava em funcionamento o CEA Oeste, que foi oficialmente inaugurado em 

novembro de 2016, após finalizada algumas reformas no local. Em agosto de 2016, o CEA 

Nordeste iniciou suas atividades. 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

Número de CEAs 4 4 5 8 

Atividades realizadas nos CEAs 521 429 287 316 

Participantes nas Atividades realizadas 15.612 14.374 6.971 10.279 

 

4.7.4 Oficinas de Educação Ambiental 

Seu objetivo é promover a melhoria da qualidade de ensino ao estimular iniciativas e  práticas para 

a criação de uma nova consciência ambiental entre os estudantes de Belo Horizonte, através de 

ações efetivas de educação ambiental. 

ANO 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 

PARTICIPANTES 

2013 15 150 

2014 14 158 

2015 16 294 

2016 8 132 

TOTAL 53 734 

 

4.7.5 Visitas Orientadas, Travessias Urbanas, Circuitos e Trilhas Ambientais 

São atividades externas  de curta duração (quatro horas), com a oferta de quarenta vagas cada, e 

ocorreram em diversos locais e instituições da Região Metropolitana de Belo Horizonte, utilizando-

se o ônibus Expresso Ambiental. 

ANO 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 

PARTICIPANTES 
TOTAIS 

2013 27 466 

2014 34 799 

2015 49 1.228 

2016 32 1.063 

TOTAL 142 3.556 
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4.7.6 Curso BH Itinerante 

Trata-se de curso semestral teórico e prático sobre temas socioambientais, de média duração (cem 

horas), cujo objetivo é formar educadores ambientais para promover ações e práticas educativas, 

voltadas à sensibilização da coletividade. Desenvolve atividades diversas, como aulas de campo, 

palestras, grupos de debates e relatos de experiências. 

 

ANO 
ENCONTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
TOTAIS 

2013 02 190 

2014 33 188 

2015 54 148 

2016 35 186 

TOTAL 124 712 

 

4.7.7 Ambiente em Foco, Tela Verde e Cine Ambiental 

Consiste na promoção de palestras, projeção de vídeos e debates sobre temas variados, com o 

objetivo de proporcionar aos cidadãos um espaço de discussão sobre questões ambientais. 

ANO 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 

PARTICIPANTES 
TOTAIS 

2013 47 882 

2014 31 540 

2015 28 580 

2016 6 127 

TOTAL 112 2.129 

 

4.7.8 Projeto de Coleta de Pilhas 

Iniciado em 2016, o projeto visa sensibilizar e conscientizar os alunos das escolas municipais, bem 

como os familiares, indiretamente, sobre a importância da destinação correta de pilhas e baterias. 

Implantando inicialmente na regional Leste, em parceria com a empresa Inovar e GM&C Log, 

foram disponibilizados coletores de pilhas para as escolas municipais.Até outubro de 2016, foram 

coletados aproximadamente 150 Kg de pilhas, que seriam destinadas incorretamente até os aterros. 
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4.7.9 Educação para o Consumo alimentar  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Oficinas realizadas 176 220 

Circuitos de Educação Alimentar e Nutricional realizados 35 40 

Pessoas beneficiadas nas oficinas e circuitos 9.416 7.887 

Campanhas educativas realizadas 10 1 

Cartilhas distribuídas com receitas e dicas de nutrição  10.000 21.064 

 

4.8 Plano de Contingências, para as Inundações, Ondas de Calor, Rebaixamento da 

Umidade do Ar e Riscos Geológicos  

Em 2016, a gestão do PEAR e a COMDEC realizaram várias ações para mitigação de riscos, tais 

como obras, emissão de alertas, capacitações, vistoria em moradias, remoções temporárias e 

definitivas de famílias em áreas com alto risco de deslizamento em vilas e favelas. 

4.9 Política de Enfrentamento às Mudanças Climáticas  

4.9.1 Plano de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa (PREGEE) 

· Em 2016 foram trabalhados os ajustes no substitutivo do Projeto de Lei do Plano Diretor e 

também a revisão do Plano de Mobilidade do Município, no qual constam diretrizes e ações para 

os quatro eixos abrangidos pelo PREGEE: Mobilidade, Energia, Saneamento e Adaptação. 

4.9.2 Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE) 

· Em 2016 foram realizadas ações rotineiras do CMMCE, como reuniões ordinárias para as 

discussões das políticas de mitigação e adaptação nas diversas áreas,  bem como para o 

acompanhamento da elaboração do estudo de Vulnerabilidade Climática. 

· Também em 2016 foi concluído o estudo de viabilidade técnica e financeira para implantação do 

projeto de eficientização energética nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino. Além 

disso, foi aprovado o projeto junto ao Urban-LEDS para construção de uma mini usina 

fotovoltaica no Centro Ambiental do PROPAM, com caráter demonstrativo do tipo de ação 

promovida pelo Programa de transição para uma sociedade de baixo carbono. Em novembro, a 

previsão era que a mini usina entrasse em funcionamento em dezembro de 2016, fornecendo toda 

a energia elétrica necessária ao Centro de Educação Ambiental. 
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4.9.3 Estudo de Vulnerabilidade e Risco Climático 

· Em junho de 2016 foi concluído o estudo para analisar os impactos potenciais das mudanças 

climáticas em Belo Horizonte, ação realizada em parceria com a Empresa Way Carbon, a 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ).  

Essa parceria também possibilitou a implantação de uma ferramenta web que permite calcular as 

emissões de gases de efeito estufa da cidade em periodicidade mensal e por setor, permitindo um 

refinamento na gestão das emissões de gases de efeito estufa do município. Em novembro de 

2016, a previsão era que a primeira atualização do Inventário Municipal das Emissões de Gases 

de Efeito Estufa estivesse disponível em dezembro. 

4.9.3.1 Reconhecimento 

· Em julho de 2016, Belo Horizonte recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o título de Capital 

Nacional da Hora do Planeta, em reconhecimento ao protagonismo nas ações voltadas à 

sustentabilidade e ao enfrentamento das mudanças climáticas.  

Um júri internacional de especialistas do Desafio das Cidades, evento organizado pela 

Organização Não Governamental (ONG) World WideFund for Nature (WWF), em parceria com 

o Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), elegeu a cidade como aquela mais próxima, 

no Brasil, de alcançar a economia de baixo carbono.     

· Em setembro de 2016, o Estudo de Vulnerabilidade da PBH foi escolhido como finalista para o 

recebimento do prêmio, juntamente com as cidades de Paris e New York. Além disso, o Estudo 

de Vulnerabilidade foi selecionado como um caso de sucesso a ser publicado no 100 Cities, 

juntamente com o PLANMOB – BH 

4.10 Conservação Energética 

· Em julho de 2016 foi assinado o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) para a revitalização 

da iluminação pública de Belo Horizonte. O edital, lançado em janeiro de 2016, teve como 

vencedor o consórcio BH Iluminação Pública S.A., que assumiu os serviços de iluminação da 

cidade, incluindo o desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a operação e a manutenção 

da rede municipal de iluminação pública, com prazo de concessão de vinte anos e possibilidade 

de prorrogação. A iniciativa, além de modernizar o parque de iluminação pública da cidade, 

contribui com o meio ambiente. 
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A PPP prevê a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED e a implantação de 

um sistema de telegestão, que possibilitará o controle remoto das luminárias. O contrato prevê, 

ainda, a iluminação de monumentos, fachadas, praças e parques, fontes luminosas e obras de arte de 

valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de 

legislação específica. O projeto tem como objetivo garantir, também, que o consumo médio mensal 

de energia elétrica da área de intervenção seja, no mínimo, 45% inferior ao do sistema atual.  

Nos primeiros cinco anos serão investidos R$ 300 milhões para a substituição de todo parque de 

iluminação de BH, por lâmpadas de LED ,composto atualmente por 179 mil pontos de luz ao longo 

de 4.700 quilômetros de vias públicas. Além de proporcionar uma iluminação de melhor qualidade 

e a redução do consumo de energia, as lâmpadas de LED ajudam a valorizar o patrimônio histórico, 

artístico e cultural da cidade.  

Com a revitalização, todos os pontos de iluminação da capital seguirão o padrão preconizado pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, o que qualifica a iluminação e favorece a segurança 

pública e a qualidade de vida.   

4.11 Reconhecimento 

· Em junho de 2016, Belo Horizonte foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, no evento 

ConnectedSmartCities como a Cidade líder em Meio Ambiente no Brasil. Obteve também com a 

quinta colocação geral entre as cidades mais inteligentes do Brasil. 

A premiação analisa onze setores das cidades a partir de mais de setenta indicadores. Foram 

avaliados temas como mobilidade e acessibilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e 

inovação, saúde, educação, empreendedorismo, governança, economia, segurança e energia. 

 

5 PROGRAMA SUSTENTADOR PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA  

 

O objetivo desse programa é assegurar o desenvolvimento urbano ordenado, por meio do 

monitoramento e da avaliação da dinâmica urbana e a consequente adequação da legislação 

urbanística, com a participação da população organizada em seus diversos segmentos, além de 

promover a melhoria das condições urbanísticas, ambientais e econômicas da cidade, por meio da 

revitalização de espaços urbanos de importância simbólica para Belo Horizonte. 
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5.1 Plano Diretor de Belo Horizonte  

· Em 2016, após avaliação pelas Câmara Temáticas e discussões públicas, foi elaborado um 

substitutivo do Projeto de Lei do Plano diretor e entregue à CMBH. O Projeto n° 1.749/15  foi 

aprovado por quatro Comissões (Legislação e Justiça, Meio Ambiente e Política, 

Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário e Orçamento e Finanças Públicas) e, 

em outubro de 2016 o processo estava concluso para votação em primeiro turno. O Projeto de 

Lei n° 1.750/15, que complementa o PL n° 1.749/15 por tratar da regilamentação de 

instrumentos de política urbana, foi votado em primeiro turno.  

5.2 Plano Urbanístico: Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos e Eixo Leste-Oeste 

(ACLO) 

· Em janeiro de 2016, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) foi aprovado pelo COMPUR.  O 

Projeto de Lei (PL) da ACLO está em desenvolvimento, sendo possível seu encaminhamento à 

CMBH após a aprovação do novo Plano Diretor, caso contrário o Plano Urbanístico e o EIV 

deveriam ser revisados de forma a compatibilizá-los com o Plano Diretor atual, ou à legislação 

que estiver em vigor (eles foram feitos em conformidade com as propostas aprovadas na IV 

CMPU e contidas no PL no 1749/15). 

5.3 Operação Urbana Consorciada da Estação Barreiro  

A proposta do novo Plano Diretor do Município, desenvolvida a partir da elaboração dos Planos 

Diretores Regionais (2011-2013), objeto dos debates da IV Conferência Municipal de Política 

Urbana (2014) e consubstanciada nos Projetos de Lei nº 1.749/15 e 1.750/15, acabou por abarcar o 

planejamento da região central do Barreiro, a partir dos mesmos pressupostos presentes na proposta 

da Operação Urbana Consorciada. O plano urbanístico local desenvolvido para a operação 

subsidiou a disposição de categorias de estruturação urbana e de categorias complementares na 

porção territorial que abarca, dentro do contexto de um planejamento urbano sistêmico e integrado 

propiciado pela proposição de uma nova norma de ordenamento territorial para Belo Horizonte, ora 

em avaliação pelo Legislativo Municipal.  

· Em 2016 não houve avanço nas discussões na Câmara Municipal nem com a comunidade, no 

entanto, o projeto de Lei do Novo Plano Diretor do Município, conforme explicitado, contempla 

para a Região do Barreiro grande parte das propostas previstas nessa Operação Urbana.  



  

177 

 

  

5.4 Requalificação do Polo da Moda do Barro Preto  

A obra sofreu atrasos pois, a pedido dos comerciantes locais, para não haver prejuízo nas atividades 

durante o período da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014TM, a execução das intervenções foi 

prorrogada para após o período do evento. O projeto passou por novas discussões junto aos lojistas, 

no sentido de realização ou não da obra, decidindo por sua continuidade. Foi necessária a revisão 

dos projetos pelas equipes técnicas para adequações no escopo com base nas propostas feitas pelos 

comerciantes locais e também considerando os recursos aprovados para implantação do 

empreendimento. Em 2016, os projetos foram concluídos e estavam em orçamento.   

5.5 RegularizaçãoFundiária  

A Regularização Fundiária tem o objetivo de consolidar e avançar nas ações de regularização e 

titulação de lotes e domicílios. Em setembro de 2016 foram entregues títulos de propriedade e 

certidões de origem para 330 famílias residentes em conjuntos habitacionais das regiões Oeste e 

Barreiro. Foram entregues: 116 títulos de propriedades para os moradores do Conjunto Mangueiras; 

94 títulos de propriedade para o Conjunto Zurick; trinta títulos para o Conjunto Vila Alpes II; sete 

títulos para o Conjunto Visa Alegre; 37 certidões de origem de lotes no Bairro Cinqüentenário e 46 

certidões de origem de lotes no Bairro Urucuia. Em dezembro do mesmo ano, foi concluído o 

processo de regularização fundiária dos Conjuntos Jatobá I e Jatobá IV, na região do Barreiro, 

quando foram entregues títulos de propriedade beneficiando 2.191 domicílios. Foi concluído, ainda,  

o processo de regularização das unidades habitacionais do Conjunto Jaqueline, beneficiando 280 

domicílios. 

Em 2016, a Smaru promoveu a regularização de 1123 lotes beneficiando 1123 domicílios. 

 ANO 
LOTES OU UNIDADES 

HABITACIONAIS 
REGULARIZADOS 

DOMICÍLIOS 
BENEFICIADOS COM 
A REGULARIZAÇÃO 

ESCRITURAS EMITIDAS 
TRANSFERINDO A 

PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS 
AOS MORADORES 

2009-2012 11.194 14.65016 4.088 

2013 1.622 1.622 173 

2014 1.203 1.351 794 

2015 1.375 1.579 1.040 

201617 2780 3642 991 

2013-2016 6980 8194 2998 

TOTAL 18.174 22.844 7.086 

 

                                                 

16No Balanço 2014 foi informado o número de 13.931 lotes ou unidades habitacionais aprovados e 17.668 de domicílios 
beneficiados com a regularização. Esses números foram corrigidos posteriormente, pois haviam sido contabilizados, 
equivocadamente, terrenos que ainda estavam em estudo e no aguardo de laudos. 
17 Dados até outubro de 2016. 
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5.6 Requalificação dos Espaços Públicos Residuais Atípicos ao longo dos Eixos Viários  

5.6.1 Baixio de Viadutos 

Inicialmente, os baixios seriam requalificados conforme projetos arquitetônicos vencedores do 

concurso de projetos para baixios. No decorrer do processo, tendo em vista ausência de verbas, 

iniciaram-se algumas requalificações, não necessariamente seguindo os projetos vencedores do 

concurso. Em 2014 foi realizada a requalificação do viaduto Engenheiro Andrade Pinto (Barreiro de 

Baixo). O projeto de criação de um espaço de arte sob o viaduto foi idealizado pelo escultor 

Leandro Gabriel em 2007, e é coordenado conjuntamente com arte educadora Sandra Lane e o 

músico Vilmar de Oliveira. A ação foi viabilizada por meio de parcerias com Vallourec, Via 

Shopping Barreiro e Vicariato Agostiniano, que financiaram a reforma, melhoria e ampliação do 

espaço, além do apoio da Regional Barreiro. Está em vias de ser viabilizado o projeto para o Baixio 

Silva Lobo. Projeto Executivo de Requalificação do Baixio foi elaborado pela SUDECAP, 

aprovado na Comissão de Mobiliário Urbano em setembro de 2017.  

· Em maio de 2016, a PBH publicou “Abertura Permanente de Propostas”, processo 

administrativo cujo objeto é o recebimento permanente de propostas de eventuais interessados da 

iniciativa privada em realizar parcerias com o Município para utilização das áreas de baixios de 

viaduto. A utilização poderá se dar com fins econômicos ou não, por meio de projetos que levem 

em conta a revitalização urbanística e paisagística do local e o desenvolvimento de atividades 

sociais ou comerciais e compreendam a conservação, manutenção e limpeza das áreas, devendo 

respeitar o zoneamento e as permissibilidades de uso descritas na legislação municipal. Até 

dezembro a PBH recebeu 7 propostas, sendo que 5 delas foram aprovadas.  

5.6.2 Varandas Urbanas (Parklets)18 

As varandas urbanas,também conhecidas como parklets, são uma espécie de “mini-parque” 

temporário, uma pequena praça lúdica, implantadas e mantidas pela própria população sobre vagas 

de estacionamento na via. A área ocupada antes por vagas de estacionamento, com cerca de 10 m², 

torna--se um espaço de convivência, trazendo maior vitalidade e diversidade ao espaço público. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Total de Varandas Urbanas Implantadas 15 18 

 

                                                 

18 Regulamentadas em março de 2015 por meio do Decreto 15.895, que estabelece regras e condições para ainstalação de varandas 
urbanas.  
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5.6.3 Varandas Urbanas Implantadas em 2016  

 
LOCAL MANTENEDOR 

MÊS DE 
IMPLANTAÇÃO 

1 Rua Tomé de Souza, 920 Marina’s Bar e Restaurante Fevereiro 

2 Rua Flórida, 15 Bar do Antônio Fevereiro 

3 Rua Tomás Gonzaga, 578 Gonzaga Bartiquim Fevereiro 

4 Avenida Brasil, 1.238 Empório e Lanchonete Centro Sul Março 

5 Rua Marília de Dirceu, 226 Wari Comércio de Alimentos Março 

6 Rua Barbara Heliodora, 54 GAE Comércio de Alimentos Março 

7 Rua Felipe dos Santos, 68 M2C Comércio de Alimentos Abril 

8 Rua Cláudio Manuel, 583 Pizza e Pata Italiana Abril 

9 Avenida Guarapari, 176 Degraus Espaço Gastroculinário Abril 

10 Rua da Bahia,1.764 Jornal O Tempo e Centro Universitário Una Maio 

11 Rua Bernardo Monteiro, 1414 Gazzinelli's - Avellan Maio 

12 Rua Antônio de Albuquerque, 74919 Atelier Rogério Fernandes Maio 

13 Rua Levindo Lopes, 96 JBF Comércio de Alimentos - Pizza Sur Julho 

14 Rua Bernardo Guimarães, 1626 Rogério Pio Martins Restaurantes Setembro 

15 Rua Gurupá, 73 Comunidade Bananal Setembro 

16 Rua dos Inconfidentes, 1.068 Restaurante Chop Stik San Outubro 

17 Rua Alvarenga Peixoto, 1207 Restaurante Natureba Novembro 

18 Rua Piauí, 1026 Construtora Terrazzas Novembro 

 

5.6.4 Outras ações para Requalificação de Espaços Públicos 

· Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I – Eixo Leste Oeste (OUC ACLO): nessa 

operação estão previstas intervenções de melhoria de calçadas, iluminação voltada para os 

pedestres, implantação de mobiliário urbano e melhoria da arborização e do paisagismo nas 

principais vias dos bairros incluídos na OUC. Em 2016 o Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) foi aprovado pelo COMPUR.  Em outubro o PL da OUC ACLO estava em 

desenvolvimento.  

· Novo Plano Diretor:  na proposta do novo Plano Diretor, como principal ação para requalificação 

do espaco público, está o incentivo à implantação de áreas de fruição pública, buscando a 

garantia de continuidade entre os espacos livres de uso público. Em 2016, o PL foi aprovado por 

quatro Comissões (Legislação e Justiça, Meio Ambiente e Política, Desenvolvimento 

Econômico, Transporte e Sistema Viário e Orçamento e Finanças Públicas). 

                                                 

19 Substituiu a varanda urbana da Rua Orenoco, 137, que havia sido implantada em 2015, e retirada. 
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5.7 Intervenções em Áreas de Bolsões Verdes e de Centros de Bairro  

Serão realizadas intervenções em cruzamentos de vias secundárias em setores 

residenciais,unifamiliares, e em ruas sem saída, implantando bolsões verdes e pequenas praças 

lúdicas, impedindo fluxo de atravessamento veicular. As áreas definidas estão previstas dentro da 

Operação Urbana Consorciada ACLO, cujo Projeto de Lei encontrava-se em desenvolvimento em 

outubro de 2016.  

5.8 5.8 Passarelas Mais Largas e Amigáveis  

As travessias a serem implementadas estão previstas na área da Operação Urbana Consorciada 

ACLO, cujo Projeto de Lei encontrava-se em desenvolvimento ao final de 2016. 

5.9 Reconhecimento 

· Em setembro de 2016, levantamento inédito do Observatório das Metrópoles, coordenado pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que Belo Horizonte é a 4a Capital com 

o melhor Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) do país, com o índice de 0,8619. O estudo Ibeu 

Municipal avaliou cinco indicadores de qualidade: mobilidade urbana, como o tempo de 

deslocamento de casa para o trabalho; condições ambientais (arborização, esgoto a céu aberto, 

lixo acumulado); condições habitacionais (número de pessoas por domicílio e de dormitórios); 

serviços coletivos urbanos (atendimento adequado de água, esgoto, energia e coleta de lixo); e 

infraestrutura. 

 

6 PROGRAMA SUSTENTADOR PARQUES E ÁREAS VERDES 

 

Tem como objetivo melhorar a qualidade ambiental, da informação, da infraestrutura e do uso dos 

equipamentos públicos oferecidos pela Prefeitura nos parques e necrópoles da cidade. 

A Fundação de Parques Municipais administra e mantém 74 parques em Belo Horizonte, promove 

programas de educação e manejo ambiental, atividades de lazer, esporte, cultura e cidadania, além 

de gerenciar os quatro cemitérios municipais, uma Capela Velório e cinco Centros de Vivência 

Agroecológica (CEVAE), espaços público-comunitários criados com o objetivo de difundir práticas 

ecologicamente adequadas de segurança alimentar, saúde, educação ambiental e agricultura urbana, 

entre a população carente.  
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6.1 Implantação de Parques a partir das Áreas Verdes Existentes 

· Em abril de 2016 foi publicado o Decreto no 16.297 que transformou a Praça Tião dos Santos, 

uma área de quase 8 mil m2  no Parque Municipal Tião dos Santos, Bairro São Gabriel (Região 

Nordeste). O parque conta com cinqüenta árvores e oferece Academia a Céu Aberto, mesas de 

jogos, pista de caminhada e quadra de futsal. 

6.1.1 Outras Implantações em Andamento  

PARQUE REGIONAL SITUAÇÃO 

Ecológico Olhos D’Água (OP 05/06) Barreiro Projeto concluído. Em orçamento. 

Ecológico Jardim São José (OP 07/08) Pampulha 
Licitação concluída. Aguardando publicação do 

contrato. 

Ecológico Vila Santo Antônio / 
Barroquinha (OP 09/10) 

Pampulha Obra em andamento. Processo de remoção em juízo. 

Parque Real20 Nordeste Obra em andamento. 

 

6.2 Parques Municipais – Reformas e Revitalizações  

Parques Reformados/Revitalizados em 2016 

 PARQUE REGIONAL INTERVENÇÃO 

1 
Ecológico Padre Alfredo 

Sabetta 
Barreiro 

Instalação de brinquedos infantis21, Implantação de 
guarda corpos próximos à área de brinquedos 

2 Mangabeiras Centro-Sul Reforma do pórtico de entrada 

3 
Jornalista Eduardo Couri 
(Barragem Santa Lúcia) 

Centro-Sul Revitalização dos brinquedos infantis22 

4 Fernão Dias Nordeste Pintura e revisão de cobertura 

5 Linear José Cândido da Silveira Nordeste Instalação de brinquedos infantis 

6 Matinha Nordeste 
Reforma da guarita contemplando pintura, limpeza e 

pequenos reparos 

7 
Orlando de Carvalho da 

Silveira 
Nordeste Reforma em pisos, passeios e pista de caminhada 

8 Renato Azeredo Nordeste Instalação de brinquedos infantis (primeira etapa)23 

9 Jardim das Nascentes Norte Instalação de brinquedos infantis24 

10 Bandeirante Silva Ortiz Oeste Instalação de brinquedo infantil25 

11 Fazenda Lagoa do Nado Pampulha 
Revitalização de quadra de futebol, com adaptação 

para volêi e tênis. 

12 Confisco Pampulha Instalação de brinquedos infantis26 

                                                 

20 Obra executada pela EMCCAMP Residencial S/A, através de condicionante da licença do Parcelamento vinculado ao Projeto 
Minha Casa Minha Vida. 
21 Através de medida compensatória da empresa Posto Jatobá. 
22 Parceria da PBH com a Sub-secretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) da Secretaria de Estado de Defesa 
Social (SEDS) e o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI-MG). Revitalização realizada por quinze adolescentes e 
um oficineiro de grafitagem, que participaram das atividades previstas no programa Se Liga, da Suase, que tem como objetivo 
acompanhar por um ano os adolescentes desligados das medidas socioeducativas de semiliberdade ou de internação em MG. 
23 Através de medida compensatória da empresa Minas Shopping. 
24 Através de medida compensatória da empresa Claro. 
25 Através de medida compensatória da empresa Minas Shopping 
26 Através de medida compensatória da empresa Minas Shopping 
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Outras obras de reforma estão sendo realizadas nos seguintes parques: 

PARQUE REGIONAL SITUAÇÃO EM 2016 

Professor Guilherme Lage 
(OP 15/16) 

Nordeste 
Projeto executivo para reforma completa do 

parque em andamento. 
Projeto OP 15/16 em estudo preliminar. 

Ecológico e Cultural Vitória 
(OP 11/12 e OP 13/14 ) 

Nordeste Em orçamento. 

Vila Cloris (OP 13/14) Norte Em orçamento. 

Bairro Planalto Norte Obra licitada. Contrato a ser publicado 

Aggeo Pio Sobrinho Oeste Em orçamento. 

Dona Clara  
(OP 09/10 e OP 11/12) 

Pampulha 
Projeto de obra complementar referente ao 

OP 11/12 paralisado. 

Ecológico do Brejinho 
(OP 15/16) 

Pampulha 
Em orçamento. 

Projeto OP 15/16 em estudo preliminar. 

Ursulina Andrade Melo Pampulha 
Projeto executivo para revitalização em 

andamento. 

Ecológico do Sol Pampulha Obra a iniciar 

Telê Santana Venda Nova 
Novo processo licitatório em 

desenvolvimento. 

 

6.2.1 Sinalização do Parque Municipal Américo Renné Giannetti  

· Em janeiro de 2016 foi iniciada a substituição das placas de sinalização informativa do Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti. Serão 1.280 placas com um investimento de R$370 Mil 

através de convênio com o Ministério do Turismo. Desde outubro de 2016, a obra encontrava-se 

paralisada em função de atrasos nos repasses do Governo Federal e já haviam sido concluídos 

cerca de 47% dos serviços. Foi dada ordem de reinício em dezembro de 2016 e a conclusão dos 

trabalhos está prevista para 2017. 

6.2.2 Parque Serra do Curral 

· Em 2016 a caminhada guiada pela Travessia da Serra foi interrompida em função da necessidade 

de preservação da espécie endêmica Arthrocereus glaziovii, cacto raro que está na lista vermelha 

da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). A 

travessia ficará suspensa até que os impactos da utilização da trilha sejam avaliados. A FPM e a 

FZB estão buscando parceria com a Kazakh Manejo de Fauna,com o objetivo de propor ações 

para a preservação e conservação das populações nativas. 

6.3 Mais Lazer: Horário Estendido nos Parques  

· Em 2016, como aconteceu em 2015, foi implantado o horário estendido nos parques, que 

acontece no período de 15 de dezembro até o final do verão, em março. Em dezembro de 2016, o 
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Parque Jacques Cousteau (Oeste) e o Parque Orlando de Carvalho Silveira (Nordeste) estavam 

funcionando diariamente das 8 às 20hs. 

6.4 Corredores Ecológicos  

A PBH está implantando Corredores Ecológicos para promover a conexão entre algumas áreas 

verdes pequenas e dispersas, visando possibilitar a ligação entre os ecossistemas existentes e 

potencializando sua importância e influência sobre a qualidade ambiental do Município. 

· Em março de 2016 foi publicado o edital de projetos financiados pelo Fundo Municipal de 

Defesa Ambiental (FMDA), que contemplará, entre outros, trabalhos relacionados à qualidade de 

cursos d’água e implantação de corredores de conexão ecológica entre áreas verdes existentes. 

· Corredor Ecológico Parque Serra do Curral: em 2016 foi concluído o levantamento de 

perímetro da área do corredor, incluindo não apenas os parques instituídos na região como 

também outras áreas urbanizadas, uma vez que a proposta abrangerá o tratamento de áreas 

antropizadas de maneira que elas possam contribuir nas conexões dos diversos segmentos da 

Serra do Curral. Dentro do perímetro definido, está incluido principalmente a área tombada da 

Serra do Curral. 

· Corredor Ecológico dos Bairros Engenho Nogueira e Santa Terezinha: em 2016 foi 

concluída a implantação do corredor, abrangendo trechos das Avenidas Altemiro Avelino 

Soares, Presidente Tancredo Neves, Heráclito Mourão de Miranda, Otacílio Negrão de Lima e 

Orsi Conceição de Minas. O projeto foi realizado pela MRV Engenharia, através de medida 

compensatória. 

6.5 Necrópoles  

· Cemitério da Paz: em 2016, a empresa contratada para as obras solicitou distrato, sendo 

necessário novo processo licitatório. De acordo com a SUDECAP, em dezembro de 2016 cerca 

de 96% das obras estavam concluídas. 

· Cemitério da Saudade: em 2016, a empresa contratada para as obras solicitou distrato, sendo 

necessário novo processo licitatório. De acordo com a SUDECAP, em dezembro de 2016, cerca 

de 95% das obras estavam concluídas. 
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· Cemitério Nosso Senhor do Bonfim: em março de 2016 foi finalizada a informatização de todo 

o cadastro de inumados (indivíduos sepultados) do cemitério27. Foram 95 mil fichas, contendo 

dados do sepultamento, causa da morte, número de jazigo, dados dos familiares, entre outras 

informações, que foram transcritas, digitalizadas e inseridas no sistema. Também em 2016 o 

cemitério teve intervenções, tais como as trocas de bebedouros, instalação de novos 

computadores no prédio da administração, placas de sinalização de transito, pintura com 

demarcação de vagas e sinalização para deficientes e idosos para o estacionamento na praça e 

manutenção dos passeios e rebaixo das calçadas. 

· Cemitério da Consolação: em 2016, a lanchonete foi reformada e foram feitas melhoria nos 

velórios. Em outubro a nova edificação de apoio encontrava-se em estudos preliminares. 

· Capela Velório Barreiro: em 2016 foi concluída a reforma da Capela, que contemplou a troca 

de piso, reforma dos banheiros, adaptações para permitir acessibilidade às estruturas, instalação 

de corrimãos e rampa, pintura e troca de mobiliário, dentre outras. 

· Modernização dos Cemitérios Municipais: em 2016 a implantação do SINEC avançou, sendo 

trabalhado o processo de alimentação do banco de dados com a inserção do cadastro de 103 mil 

fichas de inumados, sendo 95 mil relativas ao Cemitério do Bonfim e oito mil ao Cemitério da 

Saudade.  

6.6 Inventário das Árvores dos Logradouros Públicos de Belo Horizonte 

· Em 2016 foram cadastradas 2.576 árvores totalizando 300.002. Dessa forma, foi concluído o 

escopo previsto no contrato celebrado entre o município e a Fundação de Desenvolvimento 

Científico e Cultural (FUNDECC), com a interveniência da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA): 

REGIONAL 
ÁRVORES EM 

LOGRADOUROS 
PÚBLICOS 

ÁRVORES EM 
AFASTAMENTOS 

FRONTAIS DE IMÓVEIS 
TOTAL 

Centro-Sul 62.131 28.541 90.672 

Leste 22.444 9.329 31.773 

Noroeste 40.146 19.014 59.160 

Oeste 37.485 16.723 54.208 

Pampulha 42.203 21.986 64.189 

TOTAL 204.409 95.593 300.002 

                                                 

27 A ação faz parte da implantação do Sistema de Controle de Cemitérios (SINEC) nas necrópoles municipais, cujo objetivo é 
otimizar o gerenciamento das atividades relacionadas ao cadastramento, manutenção e movimentação de inumados. 
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6.7 Arborização 

· Em 2016 foi realizado o plantio de 770 mudas de árvores e 1.833 metros quadrados de grama, 

aproximadamente, em dezessete parques da cidade28. Os parques contemplados foram: Fazenda 

Lagoa do Nado; Juscelino Kubitschek; Jornalista Eduardo Couri; JulienRien; Brejinho; das 

Nações; Jacques Cousteau; Mangabeiras; Vila Pinho; Cassia Eller; Elias Michael Farah; Renato 

Azeredo; Nossa Senhora da Piedade; Ursulina de Andrade Mello; Vencesli Firmino da Silva; 

Caiçara e Pedro Machado. 

· Em julho de 2016 foi assinado um Termo de Cooperação com a Via 04029 com o objetivo de 

plantar 100 mil mudas de árvores em parques e vias públicas, até 2019. 

· Em novembro aconteceu o 20º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, promovido  pela 

PBH juntamente com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e a International 

Society of Arboriculture. 

6.7.1 Incentivo ao Plantio de Árvores em Terrenos Particulares 

· Estão previstas ações de estímulo e manutenção/plantio de árvores em terrenos particulares no 

novo Plano Diretor da cidade, cujo Projeto de Lei estava concluso para votação em primeiro 

turno em outubro de 2016. 

6.8 Criação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Belo Horizonte (SMAP-BH)  

· Em 2016, a discussão para a regulamentação da Lei 10.879/15 avançou, com ações que 

culminarão na definição de categorias diversas de áreas verdes e respectivas diretrizes de 

manejo, ocupação e uso. 

 

 

 

                                                 

28 Realizado com recursos oriundos de medidas compensatórias de empresas de telecomunicações, devido à instalação de antenas 
em áreas públicas da cidade, e construtoras, pelo impacto gerado pela realização de obras privadas. 
29 Oriundo de contrapartida ambiental assumida pela concessionária em compensão às obras de modernização da BR-040, que 
incluem a duplicação das pistas e intervenções na faixa de domínio. 
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6.9 Incentivo à Criação de Novas Reservas Particulares Ecológicas no Município (RPEs)  

Áreas já aprovadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) em fase de publicação dos Atos 
Normativos 

LOCAL ÁREA (M2) 
APROVAÇÃO 
NO COMAM 

Imóvel da Rua Professora Natália Lessa, n. 35, 
Bairro Trevo, Regional Pampulha 

2.000 
Outubro de 

2008 

Imóvel da Rua João Nascimento Pires, n. 31, Bairro 
Jaqueline, Regional Norte30 

5.270 
Novembro de 

2012 

Rua Professor Vieira de Mendonça, 555, Bairro 
Engenho Nogueira, Regional Pampulha (São Dimas 
Transportes) 

5.363,83 Janeiro de 2016 

 

Há ainda o imóvel da Rua Barão de Coromandel, no 722, Bairro Sao Bernardo, na Regional Norte, 

com uma área de 49.147,18m2, ja reconhecida como RPE, que terá o seu período de vigência 

modificado, tornando-se reserva em caráter perpétuo. 

 

7 PROGRAMA SUSTENTADOR MANUTENÇÃO DA CIDADE  

 

Tem o objetivo de revitalizar os principais corredores viários de Belo Horizonte no que diz respeito 

à manutenção e conservação de pavimentos, canteiros e calçadas visando a melhoria dos fatores 

estéticos, segurança e conforto para os usuários e a garantia dos serviços de manutenção necessários 

aos espaços públicos da cidade. 

Investimentos Realizados  

ANO 
INVESTIMENTOS 
REALIZADOS (R$ 

MILHÃO) 

2013 177 

2014 220,9 

2015 113,8 

2016 51,6 

TOTAL 563,9 

 

                                                 

30 Projeto suspenso a pedido do interessado. 
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7.1 Manutenção de Vias Públicas 

Recapeamento de Vias – 2013 – 2016 

 
 
 

REGIONAL 

2013 2014 2015 2016 

ÁREA (m2) 
INVESTIMENTO 

(R$) 
ÁREA (m2) 

INVESTIMENTO 
(R$) 

ÁREA (m2) 
INVESTIMENTO 

(R$) 
ÁREA (m2) 

INVESTIMENTO 
(R$) 

Barreiro 46.650,00 2.389.366,59 186.044,00 7.299.810,55 59.185,00 2.338.016,30 2.765,00 
 

107.043,80 
 

Centro-Sul 112.182,00 5.244.613,34 219.318,00 9.834.467,27 56.368,50 
 

2.978.320,66 17.216,50 
 

450.712,42 
 

Leste 44.288,20 1.689.898,47 91.507,12 3.517.774,15 20.317,50 991.467,34 5.012,29 
 

171.578,40 
 

Nordeste 54.001,00 3.729.101,84 115.952,26 5.098.179,12 55.738,50 2.185.732,98 4.060,00 
 

181.092,71 
 

Noroeste 0 0 88.653,64 3.914.138,38 55.709,00 2.488.653,65 6.460,00 
 

64.984,81 
 

Norte 32.785,00 1.063.876,78 112.724,10 4.470.693,84 4.410,00 301.422,95 8.152,00 
 

1.523.790,78 
 

Oeste 2.450,00 110.536,42 128.369,50 5.553.975,72 49.234,50 2.253.896,68 28.955,00 
 

1.215.954,98 
 

Pampulha 0 0 120.815,00 5.199.140,02 64.081,50 4.940.899,11 4.070,00 
 

179.040,97 
 

Venda Nova 0 0 243.211,00 8.300.901,16 57.312,00 6.463.573,72 16.277,37 
 

1.503.231,19 
 

Principais 
Corredores 
Viários 

561.086 18.158.519,48 622.647 27.027.395,12 0 0 0 0 

TOTAL/ANO 853.442,20 32.385.912,92 1.929.241,62 80.216.475,33 422.356,50 24.941.983,39 92.968,16 5.397.430,06 
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7.2 Podas e Supressão de Árvores 

Podas e Supressões Realizadas – 2013 – 2016 

 

 

8 PROGRAMA SUSTENTADOR PAMPULHA VIVA 

 

O Programa tem o objetivo de resgatar e revitalizar o Complexo Arquitetônico, 

Paisagístico, Cultural e Artístico da Era JK, por meio de intervenções na orla, por meio 

da implantação de equipamentos para melhoria das  condições e a apropriação dos 

espaços públicos, retornando a finalidade da criação do complexo: ser um polo de 

turismo e lazer. Objetiva, ainda, trabalhar e fazer gestão para o reconhecimento da 

Pampulha como Patrimônio da Humanidade. 

8.1 Programa “Pampulha Patrimônio da Humanidade”  

● Em julho de 2016,  o Conjunto Moderno da Pampulha foi reconhecido pela 

UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade durante a 40a sessão do Comitê 

do Patrimônio Mundial, realizada em Istambul, na Turquia. 

8.2 Lagoa da Pampulha  

· Desassoreamento da Lagoa da Pampulha: em agosto de 2016 foi  publicado o edital 

de concorrência para serviços de desassoreamento e limpeza da Lagoa. Houve 

questionamentos por parte dos licitantes e a data de protocolamento e abertura das 

propostas, anteriormente designada para o dia 26 de setembro de 2016, foi adiada 

REGIONAL 2013 2014 2015 2016 

PODAS SUPRESSÕES PODAS SUPRESSÕES PODAS SUPRESSÕES PODAS SUPRESSÕES 

Barreiro 448 140 2.225 609 1.958 454 1.731 104 

Centro-Sul 1.838 224 8.214 506 4.270 469 3.178 91 

Leste 462 257 4.347 976 3.223 596 2.302 182 

Nordeste 3.323 761 2.481 581 1.871 632 1.296 243 

Noroeste 4.116 863 4.104 450 2.936 554 1.142 98 

Norte 3.578 319 2.762 219 1.846 200 1.281 100 

Oeste 3.908 846 1.341 349 1.026 482 953 167 

Pampulha 6.230 929 3.022 391 3.916 476 1.528 345 

Venda Nova 6.415 544 5.333 481 2.191 226 722 85 

TOTAL / 
ANO 

30.318 4.883 33.829 4.562 23.237 4.089 14.133 1.415 

TOTAL 2013 – 2016 101.517 14.949 
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“sine die”.  Após responder aos questionamentos levantados, a Comissão Permanente 

de Licitação determinou nova data de abertura das propostas para fevereiro de 2017. 

· Recuperação da Qualidade da Água da Lagoa da Pampulha: em março de 2016 

foram iniciados os serviços de recuperação da qualidade da água da Lagoa, com os 

objetivos de enquadranda-la na classe 3, conforme normatização do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

· Redução do Aporte de Esgotos Sanitários na Lagoa da Pampulha: em 2016 a 

COPASA continuou a implantação dos interceptores e das redes coletoras nas sub-

bacias de Contagem, visando do atendimento de 95% da população. Com essas 

intervenções o índice de atendimento atinge neste ano a taxa de cerca de 90%. 

· Preservação das Nascentes da Bacia da Lagoa da Pampulha: em 2016 foram 

vistoriadas cinco áreas de nascentes visando a sua preservação. 

· Monitoramento Ambiental: em novembro de 2016 estava em andamento processo 

licitatório para serviços de acompanhamento e monitoramento do  tratamento  de 

recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. O Edital foi publicado em 

janeiro de 2017 e as propostas técnicas estão em análise.  

8.3 Revitalização e Requalificação da Orla da Lagoa da Pampulha 

· Ciclovias – Pampulha: em 2016 foi feita manutenção na ciclovia da Pampulha 

(revisão de prismas de concreto e da sinalização vertical). 

· Sinalização Turística: em 2016  foi realizada a manutenção das placas interpretativas 

da orla.  

· Iluminação: em abril de 2016 foi concluída a substituição das lâmpadas na orla da 

lagoa por lâmpadas LED. Ao todo, 1.878 novas lâmpadas foram instaladas em toda a 

orla, em suas pistas de caminhadas e ciclovias. Foram investidos R$ 2,080 milhões 

nos serviços de substituição das lâmpadas. 

8.4  Praça e Centro de Atendimento ao Turista Dino Barbieri (CAT) 

· Em outubro de 2016 estava em elaboração pela Superintendência do Instituto do 

Patrimônio Histórico e  Artístico Nacional (IPHAN) o projeto da Praça Dino 
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Barbieiri, que prevê a demolição da edificação que abrigava o CAT, por decisão da 

Unesco. A reforma da praça foi concluída em em setembro de 2016. O CAT deverá 

ser demolido conforme orientações do IPHAN e UNESCO. 

8.5 Polo Cultural da Pampulha 

· Em maio de 2016 foi aberto o anexo da Casa JK, localizado nos fundos da Casa, um 

espaço multiuso, com café, local para encontros e reuniões e sala onde será instalada 

a nova reserva técnica.  

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Casa JK: Público recebido pela Casa JK no ano. 15.373 32378 
Atividades realizadas 223 297 

 

8.5.1 Casa do Baile  

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Atividades oferecidas 140 119 
Público 62.498 82.098 

 

Em 2016, para a celebração da Pampulha Patrimônio da Humanidade, foi articulada a 

exposição "O Conjunto JK e o Planejamento em Seção" que busca explorar os conceitos 

arquitetônicos que deram origem ao projeto do Conjunto Governador JK, utilizando 

painéis expositivos e maquetes físicas de edificações.  

8.5.2 Museu de Arte da Pampulha (MAP)  

DESCRIÇÃO 2015 2016 
Atividades oferecidas 634 488 
Público 78.322 107.299 

 
Em Dezembro de 2016, o projeto de restauração que foi enviado ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com vista à captação de recurso, ainda 

estava sob avaliação.  

8.5.3 Igreja de São Francisco de Assis 

Está reprogramado o início das obras de restauração da igreja para o primeiro semestre 

de 2017 com projeção de término em dezembro de 2017. 
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8.5.4 Ônibus Retrô Tur 

· Em outubro de 2016,  a PBH, em parceria com a Associação Cultural dos Amigos do 

Museu de Arte da Pampulha (Amap) e o Instituto Cultural Artigos e Carros de Época 

(Museu de Objetos e Veículos Antigos), lançaram o Pampulha Retrô Tour, mais um 

atrativo turístico: uma jardineira Chevrolet de 1957, que circula pelos principais 

atrativos turísticos da Pampulha, entre eles a Igrejinha São Francisco de Assis, o 

Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube, que compõem o 

Conjunto Moderno da Pampulha, que recentemente recebeu da Unesco o título de 

patrimônio cultural da humanidade. 

8.6 Zoo-Botânica 

8.6.1 Obras e Intervenções 

OBRAS E INTERVENÇÕES FINALIZADAS SITUAÇÃO EM OUTUBRO DE 2016 

Recinto dos mamíferos - realização em percentual31 Concluída 

Praça das Aves Concluída 

Cercamento parcial da área externa do recinto dos 
elefantes com pedras e cerca elétrica32 

Concluída 

Reforma e ampliação da casa dos repteis – troca de 
vidros, ampliação de ambientação com várias 
intervenções, nova iluminação e acréscimo de quatro 
novos recintos. 

Concluída 

Reforma da estufa da Mata Atlântica  
Projeto executivo aprovado com orçamento e 

parceria33 assinada 

Reforma e adequação da acessibilidade na FZB34  
Projeto executivo aprovado e orçado - pronto 

para licitação com verba garantida 

Revitalização do lago principal do Jardim Botânico  
Projeto executivo aprovado com orçamento e 

parceria35 assinada 

Centrais de visitantes – Serrano e Bandeirantes  Projeto executivo em aprovação 

Estacionamento e Central de Visitantes do Aquário  Projeto executivo em aprovação 

Reforma da Sede do Golf Club (atual administração da 
FZB) 

Projeto executivo aprovado 

Reforma do Restaurante  Projeto executivo aprovado 

                                                 

31 Em 2016 finalizada a primeira etapa da obra. 
32 O cercamento foi realizado em uma das duas áreas externas do recinto dos elefantes, mas necessita de ajustes na 
cerca elétrica (orçados). Assim que o cercamento dessa 1ª área estiver concluído e aprovado pela equipe técnica do 
Departamento de Jardim Zoológico, o serviço semelhante deverá ser contratado e executado na 2ª área externa do 
recinto dos elefantes. 
33 Em janeiro de 2016, foi assinada parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
(CREA-MG), sem ônus para PBH, onde o adotante fica responsável pela captação de empresas, registradas no 
CREA-MG, para fazerem parte do Termo de Convênio com objetivo de reformar a Estufa da Mata Atlântica do 
Jardim Botânico FZB-BH. 
34 A obra licitada foi em Dezembro de 2016 – Uma parte significativa dessa obra é a substituição dos guardas-
corpos dos recintos dos grandes mamíferos (fossos). 
35 Em  março de 2016, foi assinada parceria  com Wetlands Construídos Ltda, que será responsável pelos gastos com 
mão de obra e consultoria/pesquisa das plantas, sendo que a aquisição de materiais será por conta da FZB.  
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8.6.2 Sinalização  

TIPO DE PLACA 2015 2016 

Educativas 50 29 

Identificação da fauna 34 95 

Aquarelas - 19 

Suportes - 11 

Identificação da flora 57 200 

Adesivos espécies ameaçadas - 50 

Orientação 4 3 

Painéis informativos (portarias, recintos, banheiros e 
áreas de alimentação) 

- 17 

Painéis “Quem somos” – 25 anos da FZB - 25 

 

8.6.3 Borboletário 

· Em fevereiro de 2016, o Borboletário foi reaberto após realização de reformas, que 

incluíram a ampliação do laboratório, a substituição do piso, o revestimento com 

cerâmicas nas paredes e a instalação de dois banheiros na primeira etapa. Na segunda 

etapa, foi feita a ampliação do viveiro de exposição que passou de cem para 250 

metros quadrados, a construção de uma cascata e de um lago, para proporcionar 

diferentes microclimas e mais bem–estar para os animais, além de aprimorar o 

circuito de visitantes, inclusive com a adaptação de uma rampa de acessibilidade. 

 

9 OUTROS PROGRAMAS 

 

9.1 Desenvolvidos pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH)  

· Projeto Aproveitamento de Resíduos de Poda na FZB: O projeto tem por 

objetivo, o aproveitamento das podas de galhos para uso na compostagem, reduzindo 

custos com o descarte dos mesmos e com a compra de adubos químicos e orgânicos. 

Em dezembro de 2016, o equipamento “picadora florestal”, fundamental para o 

desenvolvimento do projeto, foi licitado. 

· Projeto “Gorilas: Conhecer, Amar, Respeitar”: em 2016, por meio do projeto 

Gorilas, foi realizada a atividade “Encontro com...”, em um turno por dois dias na 

semana e em alguns finais de semana. A atividade tem como objetivo aliar a técnica 

de enriquecimento ambiental, já incorporada ao manejo, visando o bem-estar dos 
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animais sob cuidados humanos, como uma ferramenta para a educação ambiental, 

totalizando até o mês de setembro mais de 6.540 pessoas atendidas. Outro destaque 

foi a comemoração do aniversário de dois anos dos filhotes de gorila Sawidi e Jahari, 

em setembro, quando mais de 390 pessoas participaram das atividades ofertadas. 

Também foram produzidos 2 mil popcards.  

De março a outubro foram realizadas visitas técnicas, com instituições de ensino de 

diferentes níveis, da educação infantil ao superior, para aprofundamento de 

conhecimento nos diferentes temas: características da espécie; manejo dos animais; 

Programa de Bem-estar animal desenvolvido na Instituição. 

· Casa dos Répteis: em dezembro de 2016, a Casa dos Répteis foi reaberta, quando 

espécies de grande porte foram levadas para quatro novos recintos, com dimensões 

superiores às exigidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis e pelo IEF.  

· Atendimento ao Público: equipe de atendimento formada por estagiários do curso 

de graduação em Turismo, atua especialmente nos períodos de maior fluxo 

recepcionando o público, orientando sobre dúvidas, atrações, atividades, 

informações, entregando material informativo e ajudando na circulação do público 

nas bilheterias. Para diversificar as atividades, a FZB-BH permitiu o ingresso de 

visitantes com bicicletas e instalou, em parceria com a BHTrans, sete paraciclos. Foi 

produzido um folder de orientação aos ciclistas. Está disponível em vários pontos da 

FZB-BH, juntamente com urnas,   um Questionário de Satisfação para os visitantes 

se comunicarem com a instituição, para realizar reclamações, elogios, críticas. Foram 

produzidos novos materiais para informação ao público: folder sobre Dúvidas 

Frequentes, Visita Autoguiada ao Jardim Japonês, Visita Autoguiada ao Jardim 

Botânico, Rota Turística FZB-BH, reformulação do mapa da FZB-BH, programação 

mensal de atividades 

· Pesquisa de Demanda Real: em fase de conclusão, a Pesquisa de Demanda 

Turística Potencial da FZB-BH e do PEP detalharão o perfil socioeconômico dos 

visitantes, nível de satisfação e seu interesse por novos serviços. 

· Aquário do Rio São Francisco: o Aquário ocupa uma área de aproximadamente 

3000 m², em dois pavimentos e abriga 22 recintos (tanques) em seus variados 
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tamanhos e formatos. São promovidas ações educativas no aquário que envolvem 

centenas de visitantes, entre grupos de escolas agendadas, estudantes universitários e 

público em geral. Essas atividades, voltadas para a conservação dos rios, abordaram 

a compreensão acerca da diversidade e importância dos ambientes e dos peixes do 

rio, bem como da fauna, flora e da comunidade ribeirinha associada.  

DESCRIÇÃO 2015 201636 

Número médio de espécies de peixes  74 60 

 

· Projeto “Pesquisa Científica”: A FZB-BH disponibiliza seu acervo faunístico e 

florístico para a realização de pesquisa científica a diversas universidades e 

instituições de Pesquisa. Além de produzir informação científica e popular, a ação 

contribui para a formação de novos pesquisadores e profissionais nas áreas de 

conservação e manejo da fauna e da flora. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Projetos orientados e/ou pesquisados 27 10 

Estágio por meio da participação do Programa Institucional de  
Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/FAPEMIG 10 10 

 

· Apoio ao Programa Escola Integrada: A Escola Integrada é uma política 

municipal de Belo Horizonte que estende o tempo e as oportunidades de 

aprendizagem para crianças e adolescentes do ensino fundamental nas escolas da 

Prefeitura. São nove horas diárias de atendimento a milhares de estudantes, que se 

apropriam dos equipamentos urbanos disponíveis, extrapolando os limites das salas 

de aula e do prédio escolar. A FZB-BH contribui com esse programa capacitando 

professores para que possam utilizar, de forma mais efetiva, os espaços da instituição 

e recebendo alunos que visitam e participam de atividades específicas e visitas livres. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Capacitação de educadores 48 19 

Público de alunos 2.261 3.800 

 

· Programações educativas continuadas e especiais, de lazer e cultura: O Serviço 

de Educação Ambiental, com apoio do Serviço de Atendimento ao Público é 

responsável pelas atividades educativas oferecidas ao público visitante e aos grupos 
                                                 

36 A renovação dos espécimes e do número de espécies está interrompida devido à necessidade de reformas nos 
visores dos dois maiores tanques do Aquário. 
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organizados, programadas de acordo com demandas ou em datas comemorativas. 

Seu programa educativo inclui atividades voltadas para sensibilização do público no 

que se refere aos cuidados com o meio ambiente e conservação da flora e da fauna. 

São oferecidas visitas orientadas, trilhas interpretativas, oficinas, roteiros, contações 

de história, teatros, estudos, projetos e programações especiais. Nas programações 

especiais estão incluídas datas do calendário ecológico, campanhas lançadas pela 

Sociedade dos Zoológicos e Aquários do Brasil, programações de férias, Semana das 

Crianças, campanhas do Instituto Brasileiro de Museus, Semana da Educação 

Infantil, atividades culturais, entre outros. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Público atendido em  atividades educativas, visitas monitoradas, 
eventos culturais e de lazer na FZB 

190.961 
 

138.165 
 

 

· Criação e produção de materiais educativos e de informação:  a elaboração de 

material educativo é uma prática no Serviço de Educação Ambiental e do Serviço de 

Atendimento ao Público. Flyers, popcards, marcadores de livros e outros materiais 

são produzidos para dar suporte às atividades educativas que são ofertadas ao longo 

do ano, seja para o público livre ou grupos agendados. Os materiais  informativos são 

produzidos para a educação ambiental e para atendimento ao público. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Unidades de materiais  45.537 57.130 

 

· Programa Parceiros da Natureza: implantado em janeiro de 2014, pelo Decreto 

nº15.461, tem o objetivo de viabilizar ações concretas de parcerias com empresas de 

vários segmentos ou pessoas físicas voltadas para a implantação, reforma, 

manutenção e promoção de seu patrimônio, através de termo de cooperação.  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Empresas que aguardam assinatura de termo de convênio 3 2 

Em negociação / avaliação de proposta 17 18 

Empresas que assinaram o termo de convênio  2 

 

· Projeto Bem Estar Animal: O projeto consiste no desenvolvimento de atividades de 

aperfeiçoamento da manutenção de espécies de animais silvestres com ênfase no 

enriquecimento ambiental, condicionamento animal, adequação de recintos, nutrição 
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e medicina veterinária preventiva e curativa, além da reprodução de espécies 

ameaçadas de extinção. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Importação e ambientação de animais  2 1114 

Nascimentos de animais 52 35 

 

· Produção e Distribuição de Mudas 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Árvores  3.145 4.627 

Ornamentais 55.086 62.578 

Percentual  comparativo do ano anterior 38,6% (15,41%) 

 

· Projeto “Bicicleta Para Todos”: em agosto de 2016, o projeto “Bicicleta para 

Todos”, suspenso desde maio de 2015,  foi retomado, por meio de parceria como 

Instituto Ajudar e com o apoio da Coordenadoria da Infância e da Juventude da 

Defensoria Pública de Minas Gerais para desenvolver o “Pedala Comigo BH”. Trinta 

e uma bicicletas foram disponibilizadas no Parque Ecológico da Pampulha para 

empréstimo ao público. A iniciativa, que passou a ter cunho social, visa atender 

também jovens e adolescentes em situação de risco. Toda instituição responsável por 

esse público terá horário reservado no parque, por meio de agendamento, para a 

utilização do bicicletário, e ainda participará de atividades de educação ambiental 

realizadas pela FZB-BH. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Público atendido no parque Ecológico através de parceria 6.488 331 

 

· Programa de Conservação da Flora: 

COLEÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO 2015 2016 

Coleção carpológica 1.856 1.881 

Herbário 10.963 11.794 

Coleção viva 3.753 4.005 

Ervanário 277 277 

Coleção etnobotânica 125 125 

Plantas em exposição (estufas, praças e jardins) 1.692 1.581 
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PROJETOS DE PESQUISA REALIZADOS PELO JARDIM BOTÂNICO 

Plantas para polinizadores-chave em áreas degradadas - Recursos florais para abelhas nativas em 
declínio. Este projeto foi financiado pela Fapemig, Edital Demanda Universal 01/2012, em parceria com 
a UFMG (ICB e MHNJB) e concluído em março de 2016 com apresentação de relatório final para a 
FAPEMIG. 

Conservação e Manejo do Faveiro de Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini). 

Projeto de Valoração Econômica dos Serviços Ambientais da Serra da Moeda. 

Projeto “Strengthening Civil Society Capacity to Conserve the Cerrado Biodiversity Hotspot” 
submetido em outubro/2016 ao Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) pelo  International Institute 
for Sustainable Development (IISD) em parceria com FZB-BH. 

 

· 25 Anos da FZB: em 5 de junho de 2016, a FZB completou 25 anos. Para 

comemorar, foram realizadas as seguintes ações: rua de lazer no Parque Ecológico da 

Pampulha, apresentação teatral na FZB, distribuição de livro de colorir infantil com 

imagens de plantas e animas da FZB, implantação de painéis de foto apresentando o 

funcionamento da FZB, e implantação de um banner em cada portaria reforçando a 

missão da instituição. Dentro do calendário de atividades dos 25 anos da FZB-BH, 

foi lançada a Jornada Sustentável, com o objetivo conscientizar a população e as 

instituições para a necessidade de adotar práticas sustentáveis no dia a dia. Tendo em 

vista a periodicidade bianual, em 2016 deu-se início aos preparativos para sua 

realização através do levantamento e atualização das ONGs, empresas e órgãos da 

PBH e Governo do Estado que poderão promover oficinas, palestras educativas, 

apresentações artísticas e culturais, exposições fotográficas e audiovisuais 

relacionadas ao tema sustentabilidade. 

· Planos de Segurança: em 2016 foi retomada a revisão e ampliação do Plano de 

Segurança da FZB, com participação efetiva de todos os departamentos e da Guarda 

Municipal, cujo objetivo é atualizar técnicas, além de apontar necessidades e 

demandas - físicas e estruturais.  
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9.2 Projetos Desenvolvidos pela Fundação de Parques Municipais (FPM) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Visitantes na Trilha do Parque Serra do Curral 465.000 1.35037 

Visitas guiadas ao Cemitério do Bonfim38 247 222 

Eventos nos Parques Municipais 1.19739 2.128 

Yoga nos Parques40- pessoas 10.620 10.585 

 

· Projeto “Exposição de Plantas Medicinais” no Parque Municipal Américo 

Renné Giannetti: em 2016, a exposição mensal continuou acontecendo sempre na 

última quinta-feira do mês, com informações, folhetos explicativos e chá do dia. É 

uma oportunidade dos participantes conhecerem várias plantas medicinais 

tradicionalmente utilizadas em nossa cultura como fitoterápicas. 

· Grafite e Pinturas nos Parques: em 2016, foram realizados diversos trabalhos de 

grafite nos parques. Nos parques Tião dos Santos e Padre Alfredo Sabetta, os 

trabalhos do artista Ataíde Miranda foram realizados em muro e bebedouro. No 

Parque Lagoa do Nado, a pista de skate foi decorada pelos skatistas da comunidade. 

No Parque do Confisco, evento com a comunidade e alunos da Escola Anne Frank 

decoraram o palco da praça.  

· Em dezembro 2016, foi inaugurada uma tirolesa no Parque das Mangabeiras, em 

comemoração aos 119 anos da cidade. Com 800 metros e velocidade que poderá 

chegar a 100 Km/h, a tirolesa tem um trajeto com vista panorâmica da cidade, 

começando no Mirante do Mangabeiras e terminando na Praça de Esportes. 

9.2.1 Projeto Água Legal nos Parques de BH 

Iniciado em 2015, o projeto  tem o objetivo de levantar e registrar junto ao Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas todas as nascentes existentes em seus parques de 

modo a garantir a qualidade o uso adequado e legal do recurso e de utilizar parte dos 

recursos hídricos existentes nos parques para suas necessidades internas, tais como 

irrigação, mediante cadastro de uso insignificante no Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas. 

                                                 

37 Dados até abril de 2016, quando a trilha foi interrompida. 
38 Projeto realizado desde 2012. 
39 Em 2015, a FPM informou o número de 120 eventos. Em 2016, ela corrigiu para 1.197. 
40 Atividade oferecida desde 2012. 



  

199 

 

  

Quatro parques  já possuem a autorização do IGAM para uso dos recursos 

hídricos: Lagoa do Nado e Nossa Senhora da Piedade (desde agosto de 2015), Parque 

Guilherme Lage (desde outubro de 2015) ,  e Primeiro de Maio (desde novembro de 

2015). Em dezembro de 2016 ainda estavam em análise os processos dos parques 

Jardim Belmonte, Barragem Santa Lúcia, Municipal Américo Renné Giannetti, Roberto 

Burle Marx, Mangabeiras e Ursulina Andrade. 

9.3 Projetos Desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA) 

9.3.1 Monitoramento da Qualidade do Ar 

Desde 2014 estão em operação duas estações de monitoramento da qualidade do ar, que  

permitiram o desenvolvimento de indicadores e estudos sobre o ar atmosférico da 

Capital, com a medição diária, e em tempo real, dos níveis de vários fatores e 

parâmetros, sendo um importante instrumento na definição das políticas de controle e 

melhoria da qualidade ambiental da cidade. 

Em 2016  as estações de monitoramento voltaram a operar no mês de junho, com a 

retomada da divulgação diária do Índice de Qualidade do Ar (IQA) no Portal da PBH. 

Esse retorno operacional foi possível pela contratação da empresa de manutenção e 

operação através de compensação ambiental, que se estenderá por um período de vinte 

meses 
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9.3.2 Programa Adote o Verde 

Quantidade de Áreas Adotadas41 

REGIONAL 
JUNHO 

2009 
JUNHO 

2010 
JUNHO 

2011 
JUNHO 

2012 
JUNHO 

2013 
JUNHO 

2014 
JUNHO 

2015 
JUNHO 

2016 

Barreiro 15 23 13 24 17 12 17 17 

Centro-Sul 154 167 150 150 158 146 139 134 

Leste 6 12 24 10 20 15 19 20 

Nordeste 13 17 10 11 14 20 25 13 

Noroeste 68 157 80 44 26 37 18 18 

Norte 0 14 9 21 21 09 12 13 

Oeste 47 59 52 69 75 53 43 59 

Pampulha 43 59 30 35 36 72 82 74 

Venda Nova 0 2 10 3 08 0 4 5 

FPM 3 8 5 15 14 11 9 16 

TOTAL 349 518 383 382 389 375 368 369 

 

9.3.3 Mapeamento e Avaliação das Ocorrências de Quedas de Árvores 

DESCRIÇÃO (Queda de árvores) 2015 2016 

Ocorrências em momentos de chuvas e ventos 591 507 

Outras ocorrências 47 57 

Quedas de árvores ocasionadas por impacto de veículos 43 60 

TOTAL 681 624 

 

9.3.4 Controle de Pragas Ocorridas em Árvores do Gênero Ficus em Belo 

Horizonte  

Em 2016 foi elaborado o termo de referência para a realização de concurso público 

nacional para elabração do projeto de revitalização as áreas afetadas, com a expectativa 

de lançamento do respectivo edital durante o primeiro semestre de 2017. 

 

 

 

                                                 

41Fonte: Gerências Regionais de Jardins e Áreas Verdes e Fundação de Parques Municipais. 
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9.3.5 Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Reuniões realizadas pelo COMAM 25 2242 

Licenças (prévia, implantação e operação) concedidas 334 234 

Autorizações para Intervenção em APP, ZPAM, ZP1concedidas 48 26 

Autorizações para supressão arbórea concedidas 37 28 

 

9.3.6 Núcleo de Compensação Ambiental (NCA) 43 

Criado em agosto de 2012, o Núcleo iniciou os trabalhos de controle e monitoramento 

das medidas compensatórias de  Estação de Rádio Base (ERB), a partir da Instrução de 

Serviço SMMA Nº 01 de 22 de JULHO de 2013, atualizada pela Instrução de Serviço 

SMMA Nº 01 de 1º de JULHO de 2016. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Recursos aplicados em contrapartida às licenças 
ambientais relativas às medidas compensatórias de 
Estação de Rádio Base (ERBs) (R$) 

- 533.662,15 805.344,90 

Plantio de árvores direcionados por medidas 
compensatórias de Estação de Radio Base (ERB’s) 
(Unidade ) 

- 1.772 274 

Plantio de árvores direcionados com conversão em 
valores monetários direcionados por medidas 
compensatórias de Estação de Radio Base (ERB’s) 
(Unidade) 

- 1.435 1959 

Recursos aplicados em contrapartidas às licenças 
ambientais relativas a medidas compensatórias de 
empreendimentos de impactos pelo COMAM (R$) 

1.526.524,13 524.317,78 871.839,16 

 

9.3.7 Fundo Municipal de Defesa Ambiental (FMDA)  

· Em março de 2016 foi publicado novo edital para a apresentação de projetos para 

utilização de recursos do FMDA. Os projetos aprovados serão beneficiados com 

recursos do fundo e os investimentos vão variar de R$ 40 mil a R$ 150 mil por 

projeto. As linhas temáticas do edital contemplam ideias que desenvolvam trabalhos 

relacionados à qualidade de cursos d’água, educação ambiental, aproveitamento de 

resíduos de podas, tratamento de afluentes líquidos de indústrias, controle de ruído 

industrial, arborização, implantação de corredores de conexão ecológica entre áreas 

                                                 

42 Dados até dezembro de 2016. 
43 Criado em agosto de 2012. O Núcleo iniciou os trabalhos de controle e monitoramento das medidas 
compensatórias de ERB’s a partir da Instrução de Serviço SMMA Nº 01 de 22 de JULHO de 2013, atualizada pela 

Instrução de Serviço SMMA Nº 01 de 1º de JULHO de 2016. 
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verdes existentes, qualidade ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, 

além da proteção de animais domésticos e silvestres. 

9.4 Ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

· Conselho Municipal de Saneamento (COMUSA): em 2016 aconteceram reuniões 

ordinárias mensais,tendo sido discutidos diversos temas, dentre eles:  

· Apresentação dos resultados e deliberações da 4ª Conferência Municipal de 

Saneamento; 

· Apresentação e discussão da Gestão do Saneamento em Belo Horizonte; 

· Propostas aprovadas na 4a Conferência Municipal de Saneamento (ocorrida em 

2015)  e seus encaminhamentos: foram aprovadas vinte propostas, relacionadas 

com abastecimento de água e resíduos sólidos, uma vez que os eixos temáticos da 

Conferência foram “Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS)” e “Crise Hídrica – Diagnóstico e Perspectivas para o Município 

de Belo Horizonte”; 

· Apresentação da proposta de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS); 

· Discussão e aprovação da Proposta de Metodologia do Plano Municipal de 

Saneamento (PMS 2016/2019); 

· Apresentação das tecnologias e resultados dos Serviços de Recuperação da 

Qualidade da Água da Lagoa da Pampulha; 

· Apresentação do Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS); 

· Apresentação e Discussão do Plano Municipal de Saneamento (PMS 2016/2019). 

· Fundo Municipal de Saneamento (FMS): em 2016 foram discutidos e deliberados 

sobre a utilização de R$ 150 milhões em empreendimentos de Saneamento, 

majoritariamente destinados às bacias priorizadas pelo PMS 2012/2015 – 

Atualização 2014. 
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· Plano Municipal de Saneamento (PMS 2016/2019): em 2016 foi elaborado o PMS 

2016/2019. Nessa versão, foram discutidas e implementadas alterações 

metodológicas, tais como a exclusão da Taxa de Internação por Diarréia e inclusão 

do Índice de Vulnerabilidade da Saúde  (IVS) como um dos critérios de priorização, 

o que trouxe ganhos relevantes na qualidade do diagnóstico da situação do 

saneamento no Município. Além disso, foram incluídos indicadores qualitativos da 

prestação dos serviços, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB). Foram incluídos o índice de qualidade de 

tratamento de fundo de vale e índices qualitativos para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

9.5 Projetos Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização 

(SMAFIS)  

9.5.1 Olimpíadas 2016 

Em 2016 várias ações de fiscalização foram trabalhadas em parceria com a Rio 2016 

para o Revezamento da Tocha Olímpica e para as partidas de futebol dos Jogos 

Olímpícos, tendo como resultado a coibição e  significativo controle da ocorrência de 

irregularidades nos locais de eventos: 

· Treinamento de 142 servidores públicos municipais da PBH como voluntários de 

apoio aos trabalhos de fiscalização e de outras areas; 

· Elaboração e implementação de planos de ação para desobstrução do logradouro 

público e combate ao comércio e publicidade irregulares; 

· Elaboração e implementação de plano de ação para fiscalização e proteção às 

marcas dos patrocinadores; 

· Elaboração e implementação de plano de ação de fiscalização da área de restrição 

do Mineirão, durante os jogos de futebol. 

9.5.2 Ações de Combate à Dengue 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Vistorias realizadas em lotes vagos n.d. n.d. 13 mil 14.923 

Vistorias - Carcaças e Veículos Abandonados - - - 1.911 
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9.5.3 Bota Fora 

· Em 2016, durante os preparativos da visita da Tocha Olímpica foram realizadas 

operações fiscalizatórias para identificação de entulhos e publicidades irregulares  

em parceria com a SLU. Também teve início, como projeto piloto, o Plano de Ação 

de Fiscalização de entulhos nas Regionais Leste, Nordeste e Norte 

9.5.4 Publicidade Irregular (Cartazes Afixados) 

· Em 2016 foram realizadas ações permanentes em toda área central e adjacências 

objetivando coibir a instalação no logradouro público de faixas, além de cartazes em 

mobiliário urbano e alambrados de construções (tapumes) fora do alinhamento do 

imóvel. Até setembro, haviam sido emitidas nove notificações e cem multas. 

9.5.5 Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

· Em 2016, visando a padronizacao e a melhoria da qualidade dos servicos prestados, 

foram elaborados sete POPs com os seguintes assuntos: Fiscalização – Carnaval 

2016, Restituição / Devolução Mercadorias e equipamentos apreendidos, Interdição 

de obras em andamento, Varandas Urbanas, Orientações sobre propaganda eleitoral 

2016, Fiscalização de Sacolas Plásticas, Fiscalização de Poluição Sonora. 

 

 



  

205 

 

  

CIDADE DE TODOS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidadania consiste em um conjunto de direitos e deveres do indivíduo, fundamentando-se na lei 

de igualdade para todos. Uma sociedade justa e igualitária prevê a adoção de políticas sociais de 

inclusão, bem como políticas de qualificação profissional e geração de renda para seus habitantes. 

Por isso, o fomento a oportunidades de trabalho e de qualificação profissional com vistas à geração 

de renda é um dos elementos centrais da agenda estratégica de longo prazo de Belo Horizonte. Para 

que a inclusão social se desenvolva em um sentido mais amplo, o incentivo a manifestações 

culturais e iniciativas voltadas a lazer, esporte e entretenimento também integra a Estratégia de 

Longo Prazo.  

Para que esses objetivos possam ser alcançados, foram definidos os seguintes Programas 

Sustentadores: 

· BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 

· Direito de Todos; 

· Programa de Atendimento ao Idoso; 

· Promoção do Esporte e do Lazer. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR BH CIDADANIA E O SUAS – SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O programa tem o objetivo de garantir o acesso aos serviços básicos das políticas públicas 

municipais em todas as regiões de BH, visando à proteção social e a garantia de direitos. Parte 

expressiva deste programa se desenvolve no âmbito do Sistema Único de Assistência Social no 

município, que tem como objetivo a promoção e a proteção social de indivíduos e/ou famílias que 

se encontram em situação de vulnerabilidade e risco sociais.  
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O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social: a Básica, 

destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social; e a Proteção 

Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que 

tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 

drogas, entre outros aspectos. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas em 2016. 

2.1 BH Cidadania 

O Programa BH Cidadania desenvolve ações nas áreas de maior vulnerabilidade social do 

Município, abrangendo as nove regionais administrativas, em equipamentos de base local, os 

“Espaços BH Cidadania”. Este programa de inclusão social cujo modelo de gestão baseia-se na 

descentralização, territorialidade, articulação e integração intersetorial dos diversos órgãos e 

entidades afins, busca garantir maior resolução e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais 

a essas populações.  

Evolução do Número de Espaços BH Cidadania 

ESPAÇOS 2008 2012 2015 2016 

BH Cidadania 16 33 34 34 

 

2.1.1 Espaços BH Cidadania por Regional 

REGIONAL BHC1 

Barreiro 3 

Centro-Sul 3 

Leste 4 

Nordeste 3 

Noroeste 5 

Norte 5 

Oeste 4 

Pampulha 4 

Venda Nova 3 

TOTAL 34 

 
 

                                                 
1 No Balanço 2015, o BH Cidadania São José foi considerado como pertencente a  Regional Noroeste;  o correto é Regional 
Pampulha 
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2.1.2 Espaços BH Cidadania – Em Obras em 2016  

BH CIDADANIA REGIONAL 

Paulo VI Nordeste 

Taquaril  Leste 

 

2.1.3 Espaços BH Cidadania – Projetos Finalizados em 2016  

BH CIDADANIA REGIONAL 

Mantiqueira Venda Nova 

Jardim Felicidade Norte 

União Nordeste 

Vera Cruz Leste 

Zilah Spósito  Norte 

 

2.1.4 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)  

O CRAS compõe o Programa BH Cidadania e atende às famílias em situação de vulnerabilidade, 

com vistas a promover o acesso dessas famílias a bens e serviços públicos, favorecer a convivência 

comunitária por meio de ofertas culturais e esportivas, fortalecer os vínculos intergeracionais 

através de grupos e oficinas de convivência, bem como promover o atendimento individualizado a 

famílias em situação de risco. O CRAS funciona nos Espaços BH Cidadania e, em 2016, não houve 

ampliação. 

Os CRAS ofertam o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) com a finalidade 

de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 

acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Além do PAIF, os 

CRAS promovem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende toda 

a família, desde a criança até o idoso, em parceria com entidades que compõem a rede 

socioassistencial. 

2.2 Família Cidadã - BH Sem Miséria  

O Projeto Especial “Família Cidadã - BH Sem Miséria” foi implantado em 2011 em 25 Espaços BH 

Cidadania, visando intensificar o processo de inclusão social das famílias mais vulneráveis, por 

meio de dezoito critérios para a respectiva seleção, passando a ser acompanhadas por meio dos 

Planos de Ação Familiar (PAF). O projeto promove ações integradas, sob a supervisão dos técnicos 

da assistência social, educação e saúde, em consonância com as diretrizes do Plano Brasil Sem 

Miséria, cuja finalidade e superar a situação de extrema pobreza no Brasil. 
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Total de Famílias Beneficiadas pelo Projeto Família Cidadã 

2008 2012 2015 2016 

750 750 1.997 2.041 

 

2.3 Crianças e Adolescentes  

· Em 2016 foi realizado, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Diagnóstico sobre o trabalho Infantil em Belo Horizonte, que serviu como 

referência para a elaboração do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente.  

· República para Jovens2: Conforme publicação do resultado final do chamamento público, em 

29/11/2017, foi formalizado o Convênio com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – 

IJUCI para execução do Projeto A República, voltada para jovens que completam dezoito anos e 

que se encontram em acolhimento institucional, contará com doze vagas, irá prover o 

acolhimento aos jovens e realizará ações para prepará-los para a autonomia e inclusão no 

mercado de trabalho. 

· Casa de Bebês3: em dezembro de 2016 foi inaugurada a Casa de Bebês, uma nova unidade de 

acolhimento institucional para bebês, de zero a um ano. Localizada na orla da Lagoa da 

Pampulha, casa foi adequada para receber os novos moradores, onde terão proteção integral e a 

garantia da convivência com suas mães, por meio de um projeto intersetorial envolvendo as 

secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, no intuito de facilitar fortalecer o vínculo e 

a convivência entre mãe e bebê, especialmente para os casos em que o uso abusivo de drogas, 

por parte da genitora, seja identificado como potencial fator de risco para ela e para a criança. 

Paralelo à acolhida do bebê, está prevista a oferta de acompanhamento para a genitora por 

profissionais das políticas Públicas de Saúde e Assistência Social. A mãe deverá optar por aderir 

a um Plano Terapêutico, possibilitando, assim, a sua participação na rotina da casa e do efetivo 

cuidado com o seu bebê.  O diferencial do serviço é contribuir para que as mães, por meio do 

tratamento, tenham as condições físicas e emocionais necessárias para cuidar de seus filhos 

fortalecidas. 

 

 

                                                 
2 Contará com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos primeiros três anos de execução. 
3 Projeto viabilizado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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2.3.1 Famílias Acolhedoras4 

É uma modalidade de acolhimento familiar, alternativa ao acolhimento institucional, que tem como 

objetivo acolher temporariamente crianças e adolescentes de zero a dezessete anos e onze meses, 

em situação de risco pessoal e/ou social, que necessitam ser afastados provisoriamente do ambiente 

familiar, até que seja possível o seu retorno a família de origem ou extensa, ou outra medida 

cabível. 

 

QUANTIDADE 2015 2016 

Famílias aptas a acolher crianças e adolescentes afastadas do 
convívio familiar e recebendo a Bolsa Auxílio 

18 17 

 

2.3.2 Instituições de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

QUANTIDADE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unidades Conveniadas 38 38 38 41 43 43 46 47 45 

Vagas 578 578 578 613 6435 643 689 6846 674 

 

2.3.3 Valor Per Capita para Casas de Passagem (R$)7  

 

 

2.3.4 Valor Per Capita para Instituições de Acolhimento (R$)8 

                                                 
4 O Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora foi regulamentado em novembro de 2015 por meio da Lei 10.871.  
5 No Balanço de 2012 foi informado por equívoco o número de 583 vagas ofertadas, o número correto é 643. 
6 Houve reordenamento do serviço e ampliamos o número de entidades conveniadas, com a redução do número de bebês acolhidos 
em cada unidade. 
7 Instituições conveniadas de Acolhimento de adolescentes com trajetória de vida nas ruas com medida de proteção determinada por 
Juiz. Além desses valores, a PBH fornece também a alimentação.  
8 Além desses valores, a PBH fornece também a alimentação. 

FAIXA ETÁRIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 a 1 ano 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 3.179,20 3.369,95 3572,15 

0 a 6 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.470,28 2.618,50 2.775,61 

3 a 6 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.245,12 2.379,83 2.522,61 

7 a 12 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.342,61 2.483,17 2.632,16 

7 a 12 anos 
(mista) 

945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.442,99 2.589,57 2.744,94 

12 a 18 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.242,24 2.376,77 2.519,38 

ADOLESCENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12 a 18 anos 1.368,81 1.368,81 1.625,70 2.200,00 2.200,00 2.814,50 2.983,37 3.162,37 
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2.3.5 Campanhas de Sensibilização e Mobilização da Sociedade para o Desenvolvimento de 

Ações de Enfrentamento à Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes 

CAMPANHAS REALIZADAS 
MÊS DE 

REALIZAÇÃO 
Campanha Carnaval: distribuição de folhetos na Rodoviária alertando contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 

Fevereiro 

Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil de Crianças e 
Adolescentes: debates nos BH Cidadanias, distribuição de folders, blitz educativas, 
palestras e confecção de flores que representam a campanha com o envolvimento das 
crianças e adolescentes das escolas municipais. No dia 18 de maio, foram realizadas 
atividades educativas e artísticas em diversos pontos estratégicos da cidade, com 
distribuição de materiais. 

Maio 

Campanha de Combate ao Trabalho Infantil: mobilização na Praça Sete e nos espaços 
BH Cidadania com a entrega de três mil folders. Apresentação da peça Crianças na 
Pista. 

Junho 

Campanha Dia das Crianças - Direitos das Crianças e dos Adolescentes: na semana da 
criança foram realizadas três ações no Parque das Mangabeiras durante o Fantástico 
Mundo da Criança, com a apresentação das peças Crianças na Pista e Nós a Família da 
Cia Arte e Mobilização, com grupo teatral da Secretaria Municipal Adjunta de 
Assistência Social (SMAAS), além da distribuição de marca páginas com informações 
sobre formas de violação e o número de denúncia para situações de violência - disque 
100 

Outubro 

 

2.3.6 Erradicação do Trabalho Infantil 

Em maio de 2016 foi publicado o Decreto no 16.309, por meio do qual foi instituída a Comissão 

Interinstitucional de Erradicação do Trabalho Infantil. 

A comissão é um órgão colegiado, de caráter consultivo e propositivo, tendo como competências, 

entre outras, contribuir para a sensibilização e mobilização de setores do governo e da sociedade em 

torno das questões do trabalho infantil e fomentar ações de campanha e mobilização no campo da 

prevenção e erradicação do trabalho infantil. A comissão é constituída por dez representantes do 

Poder Executivo e dez representantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

2.4 Pessoas com Deficiência   

O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria de Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e 

tem por finalidade propor, articular e coordenar as Políticas Públicas de Promoção e Defesa de 

Direitos das Pessoas com Deficiência. O foco de atuação da CDPD é o cumprimento da legislação 

vigente em relação às pessoas com deficiência, seja na promoção e garantia de direitos, seja no 

enfrentamento a todas as formas de discriminação. Investe na formação e capacitação da população, 

na articulação das diversas redes de direito, no apoio as entidades e organizações da sociedade civil 

e ainda em parcerias com diversas Instituições, visando fortalecer as ações já existentes e ensejando 

a implantação de novas ações em benefício dos direitos da pessoa com deficiência. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Reuniões realizadas pela Coordenadoria de Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CDPD) 

72 40 

Ações afirmativas realizadas no ano com o apoio de parceiros 
públicos 

35 25 

Vagas para acolhimento Institucional para Pessoas com Deficiência 
disponibilizadas no ano 

110 65 

  

2.4.1 Centro Dia – Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência9  

É uma unidade do SUAS, em operação desde 2015 no Point Barreiro, que oferta serviço a pessoas 

com deficiência dependentes de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, como os 

autocuidados, bem como apoio para o desenvolvimento pessoal e social, favorecendo a integração e 

a participação do indivíduo na família, no seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao 

associativismo, entre outros. 

O encaminhamento para o Centro Dia é realizado através dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS e CREAS) que atendem ao público da Regional Barreiro. Cada usuário tem um plano 

de atendimento e poderá utilizar o espaço de acordo com as orientações técnicas (atendimento 

integral ou parcial). Em 2016, foram atendidas 60 pessoas.  

2.5 Políticas para a População em Situação de Rua  

Conjunto de ações, serviços e programas na área da Assistência Social prestados para o atendimento 

as necessidades e garantia dos direitos da população em situação de rua. Em 2016, consistiram em:  

2.5.1 Comitê de Monitoramento e Assessoramento da Política Municipal para População em 

Situação de Rua10  

Em 2016 foram realizadas onze reuniões, sendo nove ordinárias e duas extraordinárias. 

2.5.1.1 Ações Realizadas 

Destacam-se entre as ações realizadas em 2016: 

· Elaboração de metodologia de apuração do Orçamento Temático da população em situação de 

rua, envolvendo as áreas da Assistência Social, Saúde, Habitação, Segurança Alimentar e 

Nutricional, e Segurança Urbana e Patrimonial, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMPL); 

                                                 
9Em operação a partir de 2015, no Point Barreiro. 
10Em 2015 o nome do comitê foi alterado de “Comitê de Acompanhamento e Assessoramento da Política Municipal para População 

em Situação de Rua” para “Comitê de Monitoramento e Assessoramento da Política Municipal para População em Situação de 
Rua”.  
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· Participação e apoio, nas ações de formação desenvolvidas pela Secretaria Municipal Adjunta 

de Assistência Social (SMAAS), voltadas para os servidores que atuam nas Unidades de 

Acolhimento Institucional, visando aprimorar o atendimento à população em situação de rua 

LGBT. Foram oito encontros, totalizando 32 horas de formação.  

2.5.2 Centros de Referência Especializados da Assistência Social para Atendimento à 

População Adulta em Situação de Rua (Centros POP) 

· Em 2016, foi realizada mudança da Republica Reviver para nova sede, na Avenida Amazonas, 

bairro Gameleira, após obra de reforma e ampliação no mesmo ano. Em setembro foi inaugurada 

a nova sede do Centro Pop Miguilim. Essa nova sede foi realizada por uma parceria entre a PBH 

e a MRV que adquiriu o imóvel e realizou a reforma do mesmo. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Centros POP 3 3 

Atendimentos realizados no Centro POP Centro Sul 7.784 8.231 

Atendimentos realizados no Centro POP Leste 3.438 5.431 
 Atendimentos realizados às crianças e aos adolescentes pelo Centro 

POP Miguilim 
178 

302 
 

 

2.5.3 Acolhimento Institucional para População em Situação de Rua  

VAGAS OFERTADAS NO ANO 2015 2016 

Abrigo São Paulo: pessoas 200 200 

Abrigo Granja de Freitas: famílias 102 102 

Albergue Tia Branca: pessoas 400 400 

República Fábio Alves dos Santos - Carlos Prates: pessoas 44 44 

Abrigo Municipal Pompéia: famílias  32 32 

República Maria-Maria: mulheres 40 40 

República Reviver: homens adultos 40 40 

Acolhimento Pós-Alta Hospitalar 20 20 

 

· Abrigo Granja de Freitas: em 2016 o abrigo recebeu nova pintura, novas portas, revisão de 
instalação elétrica e hidráulica.  

2.5.4 Acolhimento Institucional para Migrante 

Previsto para atender pessoas em situação de migração ou pessoas em trânsito e sem condições de 

autossustento, contribuindo para a prevenção de situações de negligência, violência e para o 

restabelecimento de vínculos familiares e sociais. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vagas ofertadas no ano pelo acolhimento Institucional para 
Migrante: pessoas 

100 80 

 

2.5.5 Alimentação  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Refeições oferecidas no ano aos moradores em situação de rua, em 
instituições conveniadas  

614.997 
 

726.225 

Média mensal de pessoas beneficiadas, nas instituições conveniadas 1.700 
883 

Refeições oferecidas nos restaurantes populares para moradores em 
situação de rua 

203.607 
 

290.023 

 

3 PROGRAMA SUSTENTADOR DIREITO DE TODOS 

 

Esse programa tem como objetivo promover a inclusão produtiva, social e cultural dos segmentos 

sociais da população de Belo Horizonte historicamente excluídos, com a finalidade de criar as 

condições para a reparação de direitos violados, bem como a garantia do respeito aos direitos 

humanos e ao exercício pleno da cidadania. 

As metas e ações contempladas nesse Programa envolvem, no âmbito do Município de Belo 

Horizonte, os seguintes públicos: jovens com idade entre quinze e 29 anos, pessoas com deficiência, 

grupos étnicos que compõe a população de BH, mulheres vítimas de violência e violação de 

direitos, estudantes do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e PROUNI de BH, 

cujas famílias são beneficiárias de programas sociais e que precisam de transporte coletivo para ter 

acesso à escola, população pertencente ao segmento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

transgêneros (LGBT), população beneficiária dos programas de segurança alimentar e nutricional 

desenvolvidos pela PBH. 

3.1 Juventude  

3.1.1 Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE)11 

Em 2016 o COMJUVE realizou oito plenárias ordinárias e três extraordinárias.  

                                                 
11 Reativado em 2013. 
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3.1.2 Centro de Referência da Juventude (CRJ)12  

· Desde agosto de 2016, o espaço disponibiliza, gratuitamente à população, sobretudo aos jovens 

de 15 a 29 anos, iniciativas do poder público nas áreas de educação, cultura, saúde, direitos 

humanos, entre outras, e atende a demandas pontuais da sociedade civil. Ao longo de 2016, mais 

de 14  mil jovens se relacionaram com o CRJ em atividades como a “Semana da Diversidade”- 

parceria com a sociedade civil através do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente (FECTIPA).  

Nos meses de outubro e novembro, uma média de 4 mil estudantes da Rede Municipal de ensino 

participaram da Semana Paulo Freire, do Fórum de Educação Integral e da Exposição de 

Trabalhos das Escolas Municipais e Instituições Socioeducativas das regionais Centro-Sul e 

Leste.  

O CRJ também acolhe em sua estrutura a Biblioteca Pública Infantil e Infanto-Juvenil, que presta 

relevantes serviços relacionados ao hábito de leitura, formação e capacitação e à fruição da 

política pública do livro e leitura de modo geral, por meio de funcionamento regular e realização 

de seminários, debates, encontros e prêmios literários. 

3.1.3 Reforma e Requalificação do Viaduto Santa Tereza  

· Em 2016, nos trechos da Avenida Aarão Reis e da Rua da Bahia que foram  requalificados e 

entregues em 2015, foram realizados eventos culturais e artísticos, destacando-se o Duelo de 

MC's, atividades do Soul Music, as Rodas de Conversa de cunho social e político, a Virada 

Cultural e o  Carnaval de Belô. 

3.1.4 Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte (IVJ) 

Em 2016 foi elaborado o Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte - IVJ-BH, por equipe 

técnica da PBH, com apoio do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O IVJ é um instrumento de apoio ao 

planejamento e ao monitoramento das políticas públicas municipais voltadas para o público jovem. 

Com metodologia semelhante à utilizada pelo Índice de Vulnerabilidade Juvenil dos municípios 

mineiros, do Observatório da Juventude do Governo do Estado de Minas Gerais, o índice é 

composto por sete indicadores de vulnerabilidade juvenil, varia entre 0 e 100 e permite identificar 

os territórios da cidade nos quais os jovens estão em situação de maior vulnerabilidade. 

                                                 
12 Projeto em parceria com o Governo do Estado. 
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3.1.5 Programa Meio Passe Estudantil13  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Estudantes beneficiados pelo BHBus Benefício Estudantil 7.458 11.304 9.920 

 Estudantes beneficiados pelo BHBus Benefício Estudantil inscritos no 
CadÚnico 

968 2.088 959 

Estudantes beneficiados pelo BHBus Benefício Estudantil inscritos no 
CadÚnico beneficiários do Programa Bolsa Família 

510 619 244 

 

3.2 Direitos da Mulher  

· Em 2016 a Coordenadoria dos Direitos da Mulher desenvolveu atividades durante todo o ano e, 

em especial, ao longo de todo o mês de março, atividades específicas nas nove regionais da PBH 

e nos Espaços BH Cidadania. 

3.2.1 Consórcio Mulheres das Gerais  

Lançado em 2007 pelas Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará, com o apoio do 

Ministério das Cidades e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o consórcio realiza 

ações de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. A principal ação concretizada do 

consórcio é a Casa Sempre Viva, espaço que permite à vítima se retirar do cenário de violência, 

proporcionando a ela um local seguro.  

· Em 2016 a PBH repassou ao Consórcio R$ 459.960,00 conforme previsto no Contrato de Rateio 

para o ano, o que equivale a 45,05% do total previsto no contrato.   

3.2.2 Outras ações para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  

· Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, foi desenvolvido o projeto "Aniversário 

de 10 Anos da Lei Maria da Penha"  em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) e Defensoria Pública de Minas Gerais (NUDEM), com atividades em turmas da EJA 

das nove regiões administrativas da PBH, tendo atingido cerca de setecentos alunos/as e 

professores/as desse segmento, no turno da noite.  

· Em novembro foi realizada a “Campanha dos 16 Dias de Ativismos pelo Fim da Violência 

contra a Mulher," com atividades nas nove regiões administrativas da PBH, Regionais e BH 

CRAS. 

                                                 
13 Instituído em 2011 por meio da Lei 10.106, regulamentado pelo Decreto 14.295/11. 
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3.2.3 Benvinda - Centro de Apoio à Mulher 

O Benvinda realizou 765 atendimentos às mulheres em situação de violência de gênero no âmbito 

doméstico. Nesse mesmo período foram atendidas 27 mulheres no Projeto Acolhimento 

Emergencial.  

3.3 Ações para Promoção da Igualdade Racial  

A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (CPIR), criada em 2010 pela Lei 9.934/2010, é 

o Órgão responsável pela coordenação da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial no 

âmbito do Município de Belo Horizonte. 

· Diagnóstico Indígena: em 2016 a Coordenadoria concluiu um estudo preliminar sobre 

características socioeconômicas e culturais dos indígenas 

· Programa de Certificação em Promoção da Igualdade Racial: em junho de 2016, dezoito 

instituições foram certificadas com o “Selo de Igualdade Racial”, sendo onze na categoria 

“Compromisso” e sete na categoria “Excelência”: 

 

INSTITUIÇÃO CERTIFICAÇÃO 

Arquindex Soluções em Arquivos Ltda Compromisso 

Creche Dom Bosco Compromisso 
EM M 

EM Anne Frank Excelência 

EM Fernando Dias Costa Compromisso 

EM Florestan Fernandes – Umei Solimões Excelência 

EM Jardim Vitória Compromisso 

EM Luigi Tonjolo Compromisso 

EM Maria das Neves Compromisso 

EM Maria de Magalhães Pinto Compromisso 

EM Marlene Pereira Rancante Excelência 

EM Mestre Paranhos – Umei Luxemburgo Compromisso 

EM Milton Campos Excelência 
 

EM Monteiro Lobato Excelência 

EM Professor Amílcar Martins Compromisso 

EM São Rafael Compromisso 

Instituto Cultural Casarão das Artes Excelência 

Umei Luxembrugo Compromisso 

Umei São Marcos Excelência 
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3.3.1 Capacitação de Professores da Rede Municipal dentro do Projeto Educação para a 

Diversidade – Núcleo Etnicorracial 

ANO NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES 

2013 1.612 

2014 6.081 

2015 6.719 

2016 3.322 

 

· Em abril de 2016, professores da Escola Municipal Padre Edeimar Massote, da Regional 

Noroeste, participaram de uma capacitação sobre os avanços e conquistas da Lei 10.639/03 que 

determina o estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e 

particulares de educação básica. 

3.3.2 Reserva de Vagas para Negros em Concursos Públicos Municipais 

· Em maio de 2016 foi sancionada a Lei no 10.924, cujo Projeto de Lei havia sido encaminhado 

para a Câmara Municipal em novembro de 2015, que reserva aos negros 20% das vagas 

oferecidas nos concursos para o provimento de cargos públicos efetivos e empregos públicos na 

administração direta e indireta do poder executivo municipal em Belo Horizonte. A Lei visa 

fortalecer o conjunto de políticas afirmativas adotadas pela administração por meio da ampliação 

de oportunidades à comunidade negra. 

3.3.3 Regularização Jurídica dos Grupos Étnicos 

· Em 2016 foi concluído o Guia de Regularização de Templos dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matrizes Africanas, que representa uma ferramenta importante e útil para as 

comunidades religiosas, no sentido de favorecer a acesso das mesmas a projetos de cunho 

financeiro-tecnológico-cultural e dessa forma assegurar a perpetuação de sua história e costumes.  

Além das orientações de cunho burocrático (documentação exigida para regularização) contidas 

no Guia, a base dos direitos e deveres como alicerce na legislação serve como um relevante 

instrumento de empoderamento de tais comunidades.   
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3.4 Público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) 

3.4.1 Capacitação de Professores da Rede Municipal dentro do Projeto Educação para a 

Diversidade – Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual 

ANO NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES 

2014 4.159 

2015 2.592 

2016 2.231 

 

3.4.2 Centro de Referência pelos Direitos Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (CRLGBT) 

O CRLGBT tem como objetivo contribuir para a defesa e promoção dos direitos humanos e 

cidadania da população LGBT, por meio de ações que visem ao enfrentamento à violência e à 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no município de Belo Horizonte. O 

CRLGBT possui como eixos de trabalho: o atendimento psicossocial, a formação e promoção dos 

Direitos Humanos e Cidadania LGBT, a articulação de Políticas Públicas e a promoção de ações 

afirmativas.  

· Em Julho de 2016 foi realizada a 19ª Parada do Orgulho LGBT.  

· Também em 2016 foi realizada, dentro da 3a Jornada pela Diversidade, evento que culminou 

com a 19a parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte: o Cine Comentado Diversidade. Dois 

curtas foram exibidos, "Café com leite" e "Os sapatos de Aristeu".  

3.4.3 Programa BH Sem Homofobia14  

Elaborado em 2014, o programa tem como objetivo contribuir com o combate à violência e à 

discriminação homofóbica no município e tem como base quatro eixos estruturantes: atendimento 

psicossocial, formação e educação em direitos humanos, articulação de políticas na perspectiva 

intersetorial e apoio às ações do movimento LGBT. 

· Em 2016, o Comitê de Acompanhamento do Programa, realizou duas reuniões (em fevereiro e 

em agosto), nas quais foram debatidos os seguintes assuntos:  

· Apresentação do Relatório 2015 – Projeto Sustentador Direito de Todos – Ações voltadas 

para o público LGBT; 

                                                 
14Instituído em 2015 por meio do Decreto n. 15.857. 
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· Apresentação do planejamento das ações a serem desenvolvidas pelo Centro de Referência 

LGBT- CRLGBT/SMADC no ano de 2016; 

· Marcos legais que tratam a temática LGBT, em âmbito municipal e estadual; 

· Proposições e encaminhamentos construídos na II Conferência Municipal LGBT; 

· Importância da regulação do “Nome Social”, no âmbito do Município de Belo Horizonte. 

3.4.4 Fórum Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (Fórum LGBT) 

· Em novembro de 2016 foi instituído o Fórum LGBT por meio do Decreto 16.481, de caráter 

consultivo e propositivo, acerca da política voltada para a população LGBT, com os objetivos de 

propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação social em políticas 

públicas para a promoção dos direitos da população LGBT, visando, dentre outros, a redução das 

desigualdades, a participação na elaboração de políticas públicas e a realização de estudos, 

debates e pesquisas sobre a temática da diversidade sexual e direitos da população LGBT.  

3.5 Segurança Alimentar  

3.5.1 Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no Município 

de Belo Horizonte (CRESANS-BH)15  

· Em 2016, no CRESANS-BH foram realizados quinze cursos de Boas Práticas de Manipulação 

de Alimentos destinados aos profissionais envolvidos na produção das refeições nas unidades da 

rede municipal e conveniada e quarenta Circuitos de Educação Alimentar e Nutricional, com 

atividades educativas que incluem visita orientada ao Banco de Alimentos, oficina culinária e 

roda de conversa, para mil alunos da Rede Municipal de Educação. 

3.5.2 Fórum Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar (FOMASA)16  

· Em fevereiro de 2016, foi publicada a Portaria 05/2016, que instituiu as Comissões Temáticas do 

FOMASA, sendo realizados encontros de discussão em cada uma delas. 

                                                 
15 Em funcionamento desde dezembro de 2014.  
16 Instituído em novembro de 2015 por meio do Decreto no 16.157. 
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3.6 Acessibilidade  

Instituído por Portaria Conjunta SMPS/SMADC, o Grupo Técnico de Acessibilidade (GT 

Acessibilidade) tem como atribuição a realização de estudos visando garantir condições adequadas 

de acessibilidade nas edificações públicas da PBH por meio de reforma e adaptação dos 

equipamentos públicos da PBH. 

3.6.1 Acessibilidade em Equipamentos Públicos   

· Em 2016, foram entregues ou reformados 31 equipamentos contemplando a acessibilidade:  

EQUIPAMENTO REGIONAL 

Restaurante Popular Região Hospitalar - Unidade II Centro-Sul 

Centro de Saúde São Geraldo Leste 

Centro de Saúde Camargos Oeste 

Centro de Saúde São Francisco Pampulha 

UMEI Santa Cruz Nordeste 

UMEI Monte Azul Norte 

UMEI Piratininga Venda Nova 

UMEI Navegantes Venda Nova 

EM Pedro Nava Barreiro 

EM União Comunitária Barreiro 

EM Vinícius de Morais Barreiro 

EM Marconi Centro-Sul 

EM Maria das Neves Centro-Sul 

EM Padre Guilherme Peters Centro-Sul 

EM Secretário Humberto Almeida Norte 

EM Florestan Fernandes Norte 

EM José Maria dos Mares Guia Norte 

EM Professor Milton Lage Nordeste 

EM Professora Maria Modesta Cravo Nordeste 

EM Honorina de Barros Noroeste 

EM Prefeito Aminthas de Barros Oeste 

EM Hugo Werneck Oeste 

EM Aurélio Pires Pampulha 

EM Dom Orione Pampulha 

EM Prof. Amilcar Martins Pampulha 

EM Aurélio Pires Pampulha 

EM Lídia Angélica Pampulha 

EM Santa Terezinha Pampulha 

EM Carlos Drummond de Andrade Venda Nova 

EM Mário Mourão Filho Venda Nova 

EM Deputado Renato Azeredo Venda Nova 
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3.6.2 Acessibilidade nas Edificações Comerciais 

· Em julho de 2016 foi instituído o “Selo de Acessibilidade para o Comércio”, com a finalidade de 

incentivar a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

por meio do Decreto no 16.363. No decreto foi criada a Comissão Permanente de Acessibilidade 

(CPA), órgão colegiado, consultivo, vinculada à Coordenadoria de Direitos das Pessoas com 

Deficiência. A CPA tem  como uma das suas atribuições, “analisar projetos e coordenar ações 

integradas nos órgãos municipais para eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação 

na cidade”, com vistas de concessão do Selo de Acessibilidade  para o Comércio.  

A instituição do selo foi uma das propostas vencedoras do Programa “Fiscal da Cidade – Boa 

Ideia”.  

3.7 Educação para o Consumo 

3.7.1 Programa de Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar 

Público que Participou em Atividade de Educação para o Consumo Alimentar 

PÚBLICO 2013 2014 2015 2016  

Alunos 6.868 6.094 7.830 7.229 

Pais de alunos 77 36 638 817 

Professores 289 74 224 135 

Idosos 288 246 253 523 

CRAS/Comunidade 470 461 234 471 

Cantineiras RME - - 159 35 

Usuários Rest. Popular Barreiro - - 41 
- 

TOTAL 7.992 6.911 9.379 9.210 

 

3.7.2 Ações Realizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Procon BH)  

· Em 2016 foram realizadas atividades de formação, orientação e informação dos consumidores, 

por meio de realização de palestras, distribuição de materiais informativos, exposição em 

debates, conferências e congressos, além de esclarecimentos prestados em inserção na mídia 

escrita, falada e televisiva.  

· Em março, durante a Semana do Consumidor, e em setembro, por ocasião do aniversário do 

Código de Defesa do Consumidor, as ações do Programa foram intensificadas, com abordagem 

direta aos consumidores pelo PROCON, na Praça Sete e em outros espaços públicos da capital. 
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· Também em setembro, no contexto do 26º aniversário do Código de Defesa do Consumidor, o 

PROCON realizou uma atividade de grande relevância social, intitulado “II Mutirão para acordo 

e pagamentos de dívidas”, na sede do BH Resolve, onde foram atendidos 3.015 consumidores. 

 

4 PROGRAMA SUSTENTADOR ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

O objetivo desse programa é ampliar as ações de promoção do envelhecimento ativo e as ações de 

cuidado com a população idosa prioritária (dependentes e semidependentes, vulnerabilizados ou 

com direitos violados), visando aumentar o número de pessoas idosas participantes do programa de 

promoção ao envelhecimento ativo e melhorar as condições de atendimento às pessoas idosas 

necessitadas. 

O foco das metas e ações do projeto é atender à população idosa (pessoas com mais de sessenta 

anos) que necessita de atenção das diversas políticas sociais e urbanas, prioritariamente as que 

residem em áreas vulneráveis ou estão em condições de vulnerabilidade. 

4.1 Projeto Cuidador / Programa Maior Cuidado   

Implantado em 2011, o projeto oferece atendimento domiciliar aos idosos frágeis em situação de 

semidependência e dependência funcional e em situação de vulnerabilidade social, residentes em 

áreas de alto risco adstritas aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), favorecendo a 

manutenção dos laços familiares, o que retarda ou evita a condução do idoso a uma instituição de 

abrigo ou asilo, além de contribuir para a redução do número de internações hospitalares. 

 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Idosos atendidos no ano 61817 651 655 
 

Idosos em atendimento em dezembro do ano 441 455 483 

Idosos semidependentes atendidos no ano 351 254 414 
 

Idosos dependentes atendidos no ano 267 397 241 
 

 

4.2 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 

Para garantir a implementação do Estatuto do Idoso na esfera municipal, a PBH, possui convênios 

com ILPIs, que oferecem vagas para idosos semidependentes, dependentes e independentes. 

                                                 
17No balanço de 2012 foi informado o número de 451 idosos atendidos no ano, o número correto é 618. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

ILPIs conveniadas 24 24 

Idosos atendidos 917 917 

Refeições fornecidas nas ILPIs conveniadas 2.301.700 2.456.370 

ILPIs com atividade educacional, através da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 

7 7 

Idosos atendidos nas ILPIs com atividade educacional, 
através da EJA 

147 135 

ILPIs com atendimento pelo Programa Vida Ativa 20 20 

 

4.2.1 Valor Per Capita para ILPIs (R$) 

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I – Independente 60,85 50,00 50,00 240,00 450,00 450,00 473,00 530,00 562 

II – Semi 
Dependente 

127,80 200,00 200,00 354,94 625,00 831,00 1.000,00 1.123,00 1190 

III - Dependente 127,80 200,00 200,00 500,00 937,50 1.246,50 1.500,00 1.685,00 1786 
 

4.2.2 Reformas de ILPIs 

· Em 2016 houve destinação de recursos, por meio do Fundo Municipal do Idoso (FMI), para 

reforma e ambientação de 22 ILPIs conveniadas, sendo que oito finalizaram a execução das 

obras naquele ano.  

Instituições que Finalizaram Obras em 2016 com Recursos do FMI 

INSTITUIÇÃO 

Centro de Convivência Paulo F. F. Penido 

Conselho Particular Nossa Senhora da Abadia 

Lar Dona Paula 

Sociedade de Amparo à Pobreza 

Asilo Nossa Senhora da Piedade/Lar da Vovó 

Recanto dos Amigos 

Abrigo Frei Otto 

Lar Nossa Senhora da Saúde 
 

4.2.3 Grupos de Convivência para Pessoa Idosa 

Os grupos de convivência oferecem serviços e programas voltados para a promoção e defesa de 

direitos da pessoa idosa. Em 2016, foram atendidos 2.903 idosos nos grupos de convivência. 
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4.2.4 Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) 

Equipamento público criado em junho de 2009 por meio do Decreto no 13.595, localizado na 

Região Nordeste e vinculado à Coordenadoria Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Em 2016 

foram realizados 29.288 atendimentos à pessoa idosa no CRPI, referentes aos serviços, programas e 

atividades voltados para a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, além de cursos, oficinas, 

palestras e ações com foco no bem-estar e saúde da pessoa idosa, dentre outros.   

 

ANO 
ATENDIMENTOS À PESSOA 

IDOSA NO CRPI 

2012 20.000 

2015 39.401 

2016  29.288 
 

4.3 Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Turmas de EJA para idosos em ILPIs e no Centro de 
Referência da Pessoa Idosa 

1 7 9 8 

Estudantes do EJA para idosos em ILPIs e no Centro de 
Referência da Pessoa Idosa 

15 97 172 139 

 

4.3.1 Programa Específico de Alfabetização de Pessoas Idosas  

· Em 2016 o programa foi expandido às demais ILPIs contempladas com a EJA, que recebem 

também visitas para observação e encaminhamentos sobre organização do espaço físico, suporte 

teórico e didático usado na turma, acompanhamento da política de formação do Núcleo de EJA, 

avaliações, escrituração legal e a organização burocrática da turma.  

4.4 Benefício Transporte – BHBus Master  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Novos Cartões BHBus Master entregues aos passageiros do 
transporte coletivo com idade igual ou superior a 65 anos 

9.670  27.086 12.831 

Total de Cartões Master emitidos desde 2010 123.413 180.380 193.211 

Média de utilizações diárias dos cartões  50.022 72.600 72.505 

 

4.5 Projeto de Formação de Operadores do Transporte Coletivo  

· Em 2016 foram treinados 9.074 operadores do Transporte Coletivo no curso “Respeitar e 

Cuidar”, com foco em pessoas com mobilidade reduzida. 
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4.6 Agenda Cultural e de Passeios  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Passeios, em espaços públicos culturais e de lazer, envolvendo idosos das ILPIs  36 2 

Idosos das ILPIs envolvidos nos passeios em espaços públicos culturais e de lazer 732 35 

Passeios realizados pelo projeto City Tour 35 7 

Idosos atendidos por passeios realizados pelo projeto City Tour 1.109 210 

 

4.7 Programa Vida Ativa  

O Programa busca conscientizar sobre a importância da prática regular de atividades físicas para o 

envelhecimento saudável, desenvolvendo atividades que visam a melhoria da qualidade de vida e a 

integração social, por meio da convivência e da prática de exercícios e atividades sociorrecreativas, 

ministradas e supervisionadas por profissionais de Educação Física. Organiza também eventos, 

oferece cursos de capacitação, realiza palestras e do suporte técnico a grupos de convivência da 

terceira idade. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Núcleos do programa  69 68 

Encontro Vida Ativa – participação de idosos 2.250 1.800 
 

4.8 Kits de Oficinas Intersetoriais de Promoção ao Envelhecimento Ativo e Técnicas de 

Memória 

O projeto trabalha, intersetorialmente, temáticas com o objetivo de produzir mudanças de hábitos e 

promover o envelhecimento ativo, voltado para idosos com ou sem queixa de falhas da memória. 

DESCRIÇÃO 2015 201618 

Grupos de convivência participantes das oficinas 23 15 

Pessoas atendidas pelo programa 850 403 

 

4.9 Ampliação da Rede para a Atenção Integral à Saúde do Idoso, no Sistema de Saúde   

4.9.1 Qualificação dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde do Idoso 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Total de vagas disponibilizadas no ano para Residência Médica de Geriatria 8 8 

Total de vagas disponibilizadas no ano para Residência Multiprofissional 
em Saúde do Idoso 

16 16 

Profissionais da rede de atenção à saúde do idoso qualificados no ano 121  - 

Profissionais da rede de atenção à saúde do idoso qualificados desde 2011 4.916 - 

                                                 
18 Dados até outubro de 2016 
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4.9.2 Aumento do Número de Vagas nas Academias da Cidade   

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Novos idosos matriculados no ano nas Academias da Cidade 4.778 2.267 1.563 

Total de idosos matriculados nas Academias da Cidade 7.852 8.776 8.766 

Total de idosos beneficiados pelo programa desde 2009 11.186 20.404 21.967 

 

4.9.3 Atendimento em ILPIs por Equipe de Saúde da Família (ESF) 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Idosos beneficiados com a ida das ESF às ILPIs 809 896  

Visitas médicas às ILPIs realizadas no ano 92 52  

Visitas das ESF às ILPIs realizadas no ano 373 330 

 

4.9.4 Centro Mais Vida (CMV)19 

O CMV visa fortalecer e otimizar o fluxo de atendimento aos idosos frágeis, bem como oferecer 

apoio especial às Equipes da Saúde da Família ESF/NASF. Os idosos atendidos são referenciados 

de acordo com o critério etário (≥ 80 anos) e com sessenta anos e mais, desde que preencha os 

critérios: clinico-funcional: portadores de polipatologias (≥5), uso de polifarmacia (≥5 

medicamentos), síndrome demencial, doença de Parkinson, sequelas neurológicas e internações 

recorrentes; critério social: residentes em áreas de alta vulnerabilidade social.  

 

Número de Atendimentos/ano no CMV, 2010 a 201620 

ANO 
N. DE RESIDÊNCIAS 

ADAPTADAS 

2010 1.359 

2011 5.500 

2012 4.428 

2013 7.533 

2014 6.526 

2015 4.977 

2016 4.00021 

 

 

 

                                                 
19Implantado em setembro 2010. Parceria da PBH, por meio da SMSA, com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG. 
20O programa foi iniciado em setembro de 2010. Fonte dos dados:SES MG 
21Dados até agosto  de 2016. 
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4.9.5 Campanha de Vacinação da Influenza 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Total de pessoas acima de sessenta anos de idade vacinadas no 
ano 

209.563 240.080 266.551 282.931 

Percentual de cobertura vacinal para pessoas acima de sessenta 
anos de idade  

76% 80% 88,7% 93,6% 

 

5 PROGRAMA SUSTENTADOR PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 

 

O objetivo desse programa é universalizar o acesso ao esporte e ao lazer por meio do 

desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que garantam a participação de todos e promovam 

a qualidade de vida urbana, contribuindo para a consolidação de ambientes sociais saudáveis, 

educativos e seguros. 

5.1 Programa Segundo Tempo22   

As atividades esportivas oferecidas no Programa Segundo Tempo são de caráter educacional, tendo 

como objetivo o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, de forma a favorecer a 

consciência de seu próprio corpo, explorar seus limites, aumentar as suas potencialidades, 

desenvolver seu espírito de solidariedade, de cooperação mútua e de respeito pelo coletivo. As 

atividades esportivas são realizadas nas escolas, parques, praças e centros esportivos, dentro das 

comunidades, distribuídas nas nove regionais administrativas do município. 

 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Escolas contempladas pelo Programa Segundo Tempo 45 76 172 172 

Núcleos escolares contemplados 45 151 247 247 

Crianças e adolescentes do ensino fundamental atendidas no ano 9.000 15.100 24.700 19.200 

 

5.2 Esporte Esperança 

Esporte Esperança é um programa de esporte educacional voltado para crianças e adolescentes de 

três a dezessete anos, em situação de maior vulnerabilidade social. As atividades são desenvolvidas 

em quadras, campos e outros equipamentos públicos e/ ou espaços de instituições parceiras, 

atendendo a criança/adolescente no contraturno escolar e oferecendo, ainda, atividades 

complementares, jogos, passeios e acompanhamento social. 

 
                                                 
22 Programa realizado em parceria com o Ministério dos Esportes. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Crianças e adolescentes atendidas 5.803 5.845 

Núcleos contemplados 20 18 

 

5.3 Academia a Céu Aberto  

A Academia a Céu Aberto é um projeto iniciado em 2010, voltado para a prática de atividades 

físicas para pessoas de todas as idades mas, prioritariamente, para o público da terceira idade. Com 

um conjunto de equipamentos de ginástica adaptados e implantados em espaços de fácil acesso pela 

população, as Academias tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do cidadão, seja do 

ponto de vista físico, psíquico e/ou social, proporcionando um desenvolvimento humano integral. 

Os equipamentos são de uso livre da população e também servem aos usuários dos programas 

Caminhar, Vida Ativa e BH Cidadania, que os utilizam com orientações de profissionais e 

estudantes de Educação Física. Esse programa também e conhecido como Praça da Saúde. 

 

REGIONAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Barreiro - 1 5 22 15 4 5 52 

Centro-sul - 1 4 19 4 6 4 38 

Leste - 1 4 17 20 4 2 48 

Nordeste 1 - 7 11 18 11 3 51 

Noroeste 1 1 5 12 1 10 6 36 

Norte - - 5 14 9 4 6 38 

Oeste - 2 3 13 17 5 3 43 

Pampulha - 1 4 20 14 3 4 46 

Venda Nova - - 4 14 10 7 2 37 

TOTAL 2 7 41 14223 108 54 35 389 

 

5.4 Brincando na Vila 

Criado em 2013 para desenvolver uma atividade intersetorial com a Fundação  Municipal de 

Cultura, tem o objetivo de realizar ações de lazer nos Centro Culturais de Belo Horizonte; o 

programa busca garantir o acesso às políticas públicas de lazer e cultura para crianças e jovens de 

áreas de vulnerabilidade social na cidade. São realizadas atividades gratuitas praticadas nas ruas de 

lazer, como balão, pula-pula, cama elástica, pintura de rosto e brincadeiras com jogos educativos, 

além de diversas atrações artísticas. 

 

                                                 
23 No Balanço 2014, foi informado que em 2013 foram implantadas 143 Academias. O número correto é 142.  
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Edições do Brincando na Vila em 2016 

LOCAL REGIONAL 

Cras Vila Antena Oeste 

Centro Cultural Pampulha (Duas edições) Pampulha 

Centro Cultural da Regional Nordeste Nordeste 

Centro Cultural Lindéia/Regina Barreiro 

Centro Cultural Urucuia Barreiro 

Centro Cultural Bairro das Indústrias Barreiro 

Centro Cultural Vila Fátima Centro-Sul 

Praça da Estação Centro-Sul 

Mercado da Lagoinha Oeste 

Escola Municipal Israel Pinheiro Leste 

Centro de Referência da Juventude  Centro Sul 

Bairro Monte Azul Norte 

 

5.5 Uso de Bicicletas em Parques 

· Em 2016, de 25 de junho a 31 de julho,  período de férias escolares, foi permitida a entrada de 

bicicletas nos espaços da FZB-BH (Jardim Botânico e Jardim Zoológico). Foram instalados 

paraciclos, equipamentos para estacionamento de bicicletas, em sete pontos da Fundação. 

5.6 Fantástico Mundo da Criança 

Em comemoração ao Dia da Criança, são oferecidas oficinas, palestras, atividades recreativas, 

intervenções artísticas e apresentações culturais, reunindo entretenimento, cultura e diversão. Em 

outubro de 2016, foi realizada a 30ª edição do Fantástico Mundo da Criança, no Parque das 

Mangabeiras. 

5.7 Superar  

A ação se dedica à inclusão de pessoas com deficiência em programas e eventos de esporte e lazer, 

por meio de atendimentos no Centro de Referência Esportiva para a Pessoa com Deficiência 

(CREPPD) e nos clubes da cidade integrantes do projeto Esporte para Todos. São desenvolvidas as 

modalidades de natação, futsal, basquetebol, basquetebol em cadeira de rodas, patinação, judô, tênis 

de mesa, bocha paraolímpica, rugby em cadeira de rodas, goalball, musculação, hidroginástica e 

dança. O público atendido conta também com o apoio de serviço médico e fisioterápico, 

complementando as ações.  

 

ANO 
PESSOAS ATENDIDAS 

NO PROGRAMA 

2015 860 

2016 825 
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5.7.1 Formação e Capacitação 

Trata-se de qualificação permanente do corpo técnico, além da promoção e difusão de 

conhecimento acadêmico e técnico referentes ao esporte e lazer para pessoas com deficiência,     

sensibilizando estudantes de ensino fundamental, médio e superior para as potencialidades deste 

público. 

ANO PARTICIPAÇÕES 

2012 3.359 

2013 3.811 

2014 4.314 

2015 4.720 

2016  5.212 

 

5.7.2 Eventos 

· Em 2016 foram realizados vários eventos voltados para o público do Programa Superar, com a 

participação de cerca de 2 mil pessoas: 

· Competição de Judô, Patinação, Natação e Tênis de Mesa (1º e 2º semestres) 

· Competição de Futsal – Olimpíadas Especiais (1º e 2º semestres) 

· Festival de Dança: Superando Barreiras 

· Festa Junina Superar/UMEI 

· Competição de Bocha Regular – Olimpíadas Especiais 

5.8 Programa “Domingo a Rua é Nossa”  

Desde 2010, a PBH transforma ruas e avenidas aos domingos em áreas de convivência, garantindo 

um espaço livre para a prática de caminhadas, corridas, passeios de bicicletas e outras atividades 

esportivas. Tem como objetivo principal reunir a população, oferecendo novas opções de lazer e 

diversão para as famílias, agregando maior qualidade de vida. 

ANO 
LOCALIDADES  COM O 

PROGRAMA IMPLANTADO 

2012 7 

2013 18 

2014 20 

2015 21 

2016  22 
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5.8.1 Implantações em 2016  

REGIONAL LOCAL IMPLANTAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Nordeste Rua Codojás, Bairro São Gabriel 2016 
Implantada em 

08/08/2016 

Barreiro 
Rua Wanderley Sales Barbosa entre rua Mauro 

Gonçalves e Av. Expedito Farias Tavares, Bairro Tirol 
2016 

Implantada em 
21/08/2016 

 

5.8.2 Ruas de Lazer 

Ruas de Lazer são atividades realizadas em ruas, em finais de semana (sábado ou domingo), 

podendo envolver disponibilização de cama elástica, balões infláveis, mesa de pingue pongue, jogos 

com dama, de xadrez e dominó, além de orientações sobre prática de atividades esportivas, serviços 

sociais oferecidos pela Prefeitura, entre outras atividades. 

REGIONAL 2015 2016 

Barreiro 22 6 

Centro-sul 27 14 

Leste 45 27 

Nordeste 93 36 

Noroeste 32 8 

Norte 33 27 

Oeste 32 18 

Pampulha 18 12 

Venda Nova 3 1 

TOTAL 308  149 

 

5.9 Programa Caminhar 

Promove a educação para a saúde, por meio do incentivo à prática regular e orientada da 

caminhada. Com atuação direta em pistas de caminhada e corrida, academias a “céu aberto”, 

escolas e eventos, os técnicos do Caminhar realizam avaliações físicas e orientam as pessoas sobre 

os benefícios e a importância da atividade física como instrumento de melhoria da qualidade de 

vida. 

5.9.1 Programa Caminhar na Escola 

O programa promove a reflexão e a vivência de conteúdos relativos à atividade física e seus 

benefícios para a saúde e qualidade de vida, sendo desenvolvido em 36 escolas municipais e 

atendendo alunos do segundo e terceiro ciclos. 
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ANO 
ALUNOS ATENDIDOS NO 
ANO PELO PROGRAMA 

2012 5.003 

2015 6.800 

2016 7.707 

 

Neste programa foram atendidos adolescentes em conflito com a lei, sendo 333 atendidos em 2015 
e 624 em 2016. 

5.9.2 Programa Caminhar Mais Saúde  

Consiste no atendimento em pistas de caminhadas de Belo Horizonte, nos núcleos do território do 

BH Cidadania e nas Academias a Céu Aberto, onde são realizados cadastros, avaliações físicas, 

testes cardiorrespiratórios e orientações aos caminhantes. 

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Pistas de caminhadas contempladas pelo programa 9 9 9 

Atendimentos totais realizados 31.065 31.456 44887 

Idosos avaliados pelo programa  - 2.130 - 

Intervenções chamadas “Lazer Mais Saúde” realizadas nas 
Academias a Céu Aberto, de forma rotativa 

3 512 442 

 

5.10 Equipamentos Esportivos 

5.10.1 Parcerias para Reformas de Equipamentos Esportivos 

· Em 2016, o projeto de reforma do Campo Saga foi finalizado e encontra-se em aprovação. Esta 

ação será realizada através do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Minas Pela 

Paz, cujo objetivo é desenvolver ações esportivas e de lazer em regiões de alta vulnerabilidade 

social. 
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5.10.2 Construções, Reformas e Requalificações  

5.10.2.1 Equipamentos Esportivos Reformados em 2016 

REGIONAL EQUIPAMENTO ESCOPO 

Nordeste Campo Paulo VI 
Implantação de Campo de Futebol: 
muro de arrimo, alambrado, portão 

de acesso, traves e redes novas. 

Nordeste Campo Flor de Minas Reforma de alambrado. 

Oeste Campo Estrela do Oriente Reforma de alambrado e vestiário. 

Pampulha Campo do Racing 
Reforma de alambrado, vestiário e 

nova iluminação. 

Venda Nova Campo de Futebol do Leblon 
Reforma de alambrado e construção 

de arrimo.24 

 

5.11 Política de Cooperação de Clubes Sociais, Recreativos e de Lazer – Programa Esporte 

para Todos25 

Tem o objetivo de ampliar os espaços para a realização das atividades esportivas dos programas da 

PBH.  

DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 

Instituições Esportivas participantes do Programa 2126 16 1 

Atendimentos realizados 83.390 87.622 24.781 

 

5.12 BH Descobrindo Talentos27  

5.12.1 BH Descobrindo Talentos do Futebol  

Tem o objetivo de proporcionar a adolescentes e jovens o acesso ao treinamento esportivo no 

futebol de campo. Também integra a rede Juventude em Movimento, recebendo menores infratores 

encaminhados para cumprimento de medidas socioeducativas, com o objetivo de contribuir para a 

sua ressocialização. 

 DESCRIÇÃO 2012 2015 2016 
Adolescentes e jovens atendidos pelo programa no 
ano 

1.656 1.471 1.28628 

Frequência média mensal de adolescentes e jovens 
atendidos pelo programa no ano 

1.432 1.339 915 

Vagas disponibilizadas para atendimento de 
adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas29 

- 270 270 

                                                 
24 Recurso de emenda parlamentar Federal. 
25 O programa foi instituído em 10 de novembro de 2010, por meio do Decreto 14.183. 
26 No Balanço de 2012, constava o número de 23 adesões ao programa, conforme informado pela SMEL. Em 2016, a informação foi 
corrigida para 21. 
27 Criado em 2010. 
28 Houve redução dos núcleos ativos a partir de abril de 2016, passando de 15 para 9. 
29 Ação iniciada em 2015. 
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5.13 Programas de Esportes e Lazer voltados à Prevenção do Uso de Drogas e Reinserção 

Social de Usuários 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Equipamentos esportivos reformados, desde 2013 28 33 

Novas Pistas de Skates em Parques desde 2013 3 - 

Programa Recrear: atividades realizadas no ano 308 149 

BH em Férias: crianças participantes do programa 30.000 3.638 

BH Descobrindo Talentos no Futebol30: vagas disponibilizadas 
pelo programa  

270 270 

BH Descobrindo Talentos no Futebol: jovens atendidos pelo 
programa  

15 2 

Caminhar na Escola: unidades socioeducativas e centros de 
internação provisória contempladas pelo programa31  

8 10 

Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos 
pelo programa Caminhar na Escola32 

333 421 

 

5.14 Eventos Esportivos 

5.14.1 Copa do Povo de Futebol Wadson Lima (Copa Centenário de Futebol Amador) 

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Competidores participantes da Copa do Povo de Futebol 
Wadson Lima 

4.29033 5.100 3.350 3.575 

Jogos realizados pela Copa do Povo 33034 313 195  175 

Equipes participantes da Copa do Povo 14335 223 134 143 

Equipamentos esportivos utilizados pela Copa do Povo 60 60 50  42 

Entidades esportivas envolvidas na Copa do Povo 94 154 99  99 

 

 

                                                 
30 Desde abril de 2015 recebe jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. 
31 Em parceria com o Governo do Estado, programa presente em unidades socioeducativas e centros de internação provisória. 
32 Idem. 
33 No Balanço de 2008, constava o número de 4.725 competidores, conforme informado pela SMEL. Em 2016, a informação foi 
corrigida para 4.290. 
34 No Balanço de 2008, constava o número de 360 jogos, conforme informado pela SMEL. Em 2016, a informação foi corrigida para 
330. 
35 No Balanço de 2008, constava o número de 144 equipes, conforme informado pela SMEL. Em 2016, a informação foi corrigida 
para 143. 
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6 OUTROS PROGRAMAS 

6.1 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais (SMPS), Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) e Secretaria Municipal Adjunta de 

Direito e Cidadania (SMADC) 

6.1.1 Bolsa Família  

DESCRIÇÃO 2008 2012 2015 2016 

Famílias cadastradas no Cadastro Único 124.009 182.001 145.446 147. 922 
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 59.666 73.15336 64.338 60.954 

 

6.1.2 Cadastro Único37 

FAIXA DE RENDA PER CAPITA 
FAMÍLIAS 
INSERIDAS 

% 

Até R$85,0038 42.395 33 

Entre R$85,01 ate R$170,0039 28.212 21 

Entre R$170,01 ate 1/2 Salário Mínimo40 54.556 32 

Acima de 1/2 Salário Mínimo 22.831 14 

TOTAL DE FAMÍLIAS 147.994 100 

 

6.1.2.1 Reconhecimento 

· Em outubro de 2016, Belo Horizonte ficou entre um dos três finalistas do Prêmio Rosani Cunha 

de Desenvolvimento Social - Edição Especial: Cadastro Único para Programas Sociais, prêmio 

oferecido pelo Ministério de Desenvolvimento Social. 

6.1.3 Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC)  

· Em junho de 2016, Belo Horizonte conquistou duas das três categorias possíveis do prêmio: 

“Destaque Nacional” e “Reconhecimento Pleno”, premiações também obtidas em 2012. 

                                                 
36 No Balanço de 2012 foi informado pela SMPS, o número de 73.004 famílias beneficiárias. Na elaboração deste documento a 
SMPS informou que o número correto é 73.153. 
37 FONTE: Governo Federal – MDS / CADASTRO ÚNICO. Belo Horizonte, Junho 2016. CECAD - MDS. Belo 
Horizonte, dezembro 2016.  
38 Em Junho de 2016 o valor da faixa alterou de até R$77,00 para até R$85,00. 
39 Em Junho de 2016 o valor da faixa alterou de, entre R$77,01 até R$154,00, para entre R$85,01 até R$170,00. 
40 Em Junho de 2016 o valor da faixa alterou de, entre R$154,01 até 1/2 salário mínimo, para entre R$170,01 até 1/2 salário 
mínimo. 
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6.1.3.1 Plano Municipal para a Infância e a Adolescência (PMIA)41 

· Em 2016 foi dada continuidade para a implementação do monitoramento do Plano, com a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, responsável pelo “Portal da 

Gestão”. Para a aplicação desta ferramenta, integrantes do GT Coordenador participaram de 

cursos sobre princípios de gerenciamento de projetos e metodologia aplicada, com o apoio da 

Escola Virtual de Governo. 

6.1.4 Orçamento da Criança e Adolescente (OCA) 

· O município de Belo Horizonte apresentou em 2016 um orçamento executado de R$ 

9.066.518.491,00, dos quais R$ 2.569.708.469,00 foram destinados ao atendimento de crianças e 

adolescentes, o que representa 28% da despesa empenhada municipal total. 

6.1.5 Proteção dos Direitos do Consumidor 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Atendimentos realizados no PROCON-BH 71.618 
 

55.629 
 

Participações em rádios, TV e audiências. 67 91 

 

6.1.6 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

· Em 2016 foram realizadas doze reuniões, sendo onze ordinárias e uma extraordinária. 

6.1.7 Conselho Municipal do Idoso (CMI) 

· Em 2016 foram realizadas quatorze reuniões, sendo onze ordinárias e três extraordinárias. 

6.1.8 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 

· Em janeiro de 2016 a composição do CMAS foi alterada, por meio do Decreto no 16.198, 

mantendo os vinte representantes do Poder Executivo Municipal e passando a ter vinte 

representantes da Sociedade Civil, sendo nove representantes dos usuários, um de cada Conselho 

Regional de Assistência Social; um da entidade ou organização de usuários ou Sistema Único de 

Assistência Social, de base municipal; seis representantes de entidades socioassistenciais e 

quatro representantes de organizações de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. 

· Em 2016 foram realizadas doze reuniões, sendo nove ordinárias e três extraordinárias. 

                                                 
41 Lançado em abril de 2015. 
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· Também em 2016 foram realizadas 68 reuniões de Conselho Local de Assistência Social 

(CLAS) e Comissão Regional de Assistência Social (CORAS), nas nove regionais, com 1.585 

participantes.  

6.1.9 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) 

· Em 2016 foram realizadas onze reuniões, sendo todas ordinárias.   

6.1.10  Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) 

· Em 2016 foram realizadas dez reuniões, sendo oito ordinárias e duas extraordinárias. 

6.1.11 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) 

· Em 2016 foram realizadas sete reuniões, sendo todas ordinárias.  

6.1.12 Conselho Municipal do Auxílio ao Transporte Escolar (COMATE) 

· Em 2016 foram realizadas três reuniões, sendo duas ordinárias e uma extraordinária. 

6.2 Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN)  

6.2.1 Global Fórum for Food and Agriculture (GFFA) 

· Em janeiro de 2016, a convite do governo da Alemanha, a PBH participou do Global Fórum for 

Food and Agriculture (GFFA) sob o tema “Como alimentar nossas cidades – Agricultura e Áreas 

Rurais em uma Era de Urbanização” e apresentou as políticas públicas de segurança alimentar e 

nutricional desenvolvidas na capital. 

O Fórum reuniu líderes e entidades internacionais que compartilharam ideias e experiências 

sobre a promoção da segurança alimentar global.  

6.2.2 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN) 

· Até dezembro de 2016, foram realizadas oito reuniões ordinárias do COMUSAN. 
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6.2.3 Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte 

(CAISAN-BH)42 

· Até maio de 2016 a CAISAN elaborou seu regimento interno e instituiu o Grupo de 

Assessoramento à Secretaria Executiva.  

· Em dezembro de 2016, a CAISAN ainda aguardava do Governo Federal a publicação da adesão 

do Município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). A partir da 

publicação o Município terá o prazo de doze meses para elaboração e apresentação do Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

6.2.4 Programa Hortas Escolares 

Iniciado em 1993, tem o objetivo de promover a agricultura urbana na Rede Municipal de 

Educação, com a produção de hortaliças e legumes para complementação da merenda escolar, 

atuando também como um espaço interdisciplinar para o aprendizado dos alunos. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Hortas escolares produzidas 121 101 

Pessoas beneficiadas pelas hortas 
escolares 

80.332 
 

66.706 

 

6.2.5 Programa Hortas Comunitárias 

Iniciado em 1993, tem o objetivo de promover a prática da agricultura urbana em  espaços 

comunitários, estimulando empreendimentos de produção de hortaliças e plantas medicinais, 

visando ao autoabastecimento e à comercialização do excedente da produção 

DESCRIÇÃO 2015 2016 (total) 

Hortas comunitárias atendidas 44 44 

Pessoas beneficiadas pelo programa 
Hortas Comunitárias 

6.065 6.836 

 

6.2.6 Programa Pró-Pomar 

Iniciado em 1994, tem o objetivo de promover a prática da agricultura urbana em  espaços 

comunitários e escolares estimulando empreendimentos de produção de frutas visando ao 

autoabastecimento e à ampliação das áreas verdes. 

 

                                                 
42 Criada em maio de 2015 por meio do Decreto no 15.970. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pomares - total 50 51 

Pomares escolares 40 29 

Pomares comunitários 10 22 

 

6.2.7 Oficinas de Plantio em Espaços Alternativos 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Oficinas realizadas 77 87 

Pessoas beneficiadas pelas oficinas 1.765 1.514 

 

6.2.8 Oficinas de Processamento Artesanal de Alimentos 

DESCRIÇÃO 2015 2016  

Oficinas realizadas 79 29 

Pessoas beneficiadas pelas oficinas 959 321 

 

6.2.9 Feiras de Agricultura Urbana43 

Tem o objetivo de promover a comercialização direta proveniente das hortas urbanas do município 

de Belo Horizonte, bem como dos agricultores rurais que se encontram em processo de conversão 

do sistema de produção convencional para a produção orgânica. 

· Em 2016 foi implantada uma Feira de Agricultura Urbana na Cidade Administrativa, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA) 

e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), 

sendo beneficiados, neste momento, oito produtores da Horta Comunitária Jardim Produtivo.  

6.2.10  Restaurantes Populares  

Os restaurantes populares constituem uma importante ação da política municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional, que visa à melhoria da qualidade de vida da população e o combate à 

fome, por meio da comercialização subsidiada de alimentação de qualidade nutricional.  

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Média de refeições servidas por dia 10.159 9.500 

Total de refeições servidas no ano 2.438.143 2.301.731 

 

                                                 
43 Criada em 2013 por meio do Decreto no 15.216. Regulamentada em abril de 2014. 
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· Em junho de 2016 o Restaurante Popular II, na região hospitalar, foi reaberto, após reforma, na 

qual a PBH investiu mais de R$ 3,7 milhões.  A reforma contemplou a instalação de elevador e 

plataforma de acessibilidade, a substituição do sistema de exaustão, das instalações hidráulicas e 

elétricas, a impermeabilização da cozinha e da área de higienização de bandejas, que receberam 

piso de uretano autonivelante, o recondicionamento das câmaras frigoríficas e a instalação de 

novos guarda-corpos, corrimãos e barras de apoio em aço inox nas instalações sanitárias 

acessíveis.  

6.2.11 Assistência Alimentar e Nutricional 

Consiste no planejamento, aquisição, fornecimento de gêneros alimentícios, supervisão alimentar e 

orientação nutricional para abrigos, albergues, creches, instituições de atendimento a idosos e 

população de rua e outros. 

DESCRIÇÃO 
 

2015 2016 

Total de refeições servidas no ano 76 milhões 77,8 milhões 

Abrigos e albergues: refeições fornecidas44  2.136.931 
1.972.856 

Abrigos e albergues: número de instituições 
beneficiadas 

53 
53 

Abrigos e albergues: média mensal de pessoas 
beneficiadas 

900 
1.224 

Educação Infantil – Creches conveniadas: 
refeições fornecidas 45 

15.945.601 
 

15.087.999  
 Educação Infantil – Creches conveniadas: número 

de instituições beneficiadas 
192 

 
193 

Educação Infantil – Creches conveniadas: pessoas 
beneficiadas 

23.251 
24.436 

Dietas Especiais: refeições fornecidas para 
atendimento das demandas das crianças da Rede 
Municipal de Educação e Rede Conveniada46 

130.706 
 

214.200 

Dietas Especiais: demanda atendida 100% 100% 

Dietas Especiais: alunos atendidos 277 357 

Rede Municipal de Educação – Escolas 
Municipais, Umeis, Escola Integrada, EJA: 
refeições fornecidas47  

52.517.552 
55.073.009 

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

165.217 
196.289 

Entidades infantojuvenis conveniadas e centros de 
apoio comunitário: refeições fornecidas48  

2.938.536 
2.513.380 

 

Entidades infantojuvenis conveniadas e centros de 
apoio comunitário: número de instituições 
beneficiadas 

60 
52 

Entidades infantojuvenis conveniadas e centros de 
apoio comunitário: crianças e adolescentes 
beneficiados 

7.282 
5.566 

                                                 
44 Recursos do Tesouro Municipal. 
45 Recursos do Tesouro Municipal e do FNDE/ Ministério da Educação. 
46 Recursos do Tesouro Municipal. 
47 Recurso do Tesouro Municipal e do FNDE/Ministério da Educação. 
48 Recurso do Tesouro Municipal. 
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DESCRIÇÃO 
 

2015 2016 

Vítimas de chuvas e outras calamidades: refeições 
fornecidas49 

1.228 
 

1.580 

ILPIs: refeições fornecidas50 2.301.700 2.456.370 

ILPIs: número de instituições beneficiadas 22 24 

Instituições de Atendimento a Moradores em 
Situação de Rua: refeições fornecidas 

614.997 
726.225 

Instituições de Atendimento a Moradores em 
Situação de Rua: numero de instituições 
beneficiadas 

7 
 

7 

Instituições de Atendimento a Moradores em 
Situação de Rua: media mensal de pessoas 
beneficiadas 

1.700 
 

883 

Banco de Alimentos51: quilos de alimentos 
fornecidos 

236.929 
 

180.066 

 

6.2.12 Programa AbasteCer 

O Programa consiste em um conjunto de sacolões construídos em áreas públicas por 

permissionários, espalhados nas nove regionais da cidade que comercializam hortifrutigranjeiros e 

produtos da cesta básica, ofertando obrigatoriamente, como contrapartida, um mix de vinte 

produtos. O Programa atua diretamente na regulação de preços do mercado. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pontos de atendimento do programa 21 21 

Numero de permissionários 33 33 

Quilos comercializados por ano 40,8 milhões 37,9 milhões 

Pessoas atendidas no ano 4,1 milhões 3,9 milhões 

 

6.2.13 Feiras Livres 

Reúne feiras livres para comercialização de hortifrutigranjeiros (frutas, legumes, verduras e ovos), 

produtos de mercearia (biscoitos artesanais, industrializados, pães, bolos, laticínios, doces, cereais, 

farinhas, temperos, condimentos e ervas culinárias), carnes (bovinas, suínas, defumados, aves, 

peixes, derivados e alimentos congelados), além de flores e plantas. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pontos de atendimento do programa 59 59 

Feirantes licenciados 94 94 

 

                                                 
49 Recurso do Tesouro Municipal. 
50 Recurso do Tesouro Municipal. 
51O Banco de Alimentos é responsável pela retirada dos produtos nas empresas doadoras (supermercados, sacolões, restaurantes, 
entre outros.) e seu processamento, para distribuição a grupos humanos, social e economicamente vulneráveis, atendidos por 
entidades não conveniadas com a Prefeitura, e que não sejam contempladas em 100% de sua necessidade alimentar pelo poder 
público e/ou sociedade civil e que atendam aos critérios do programa. Recursos do Tesouro Municipal, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e da Companhia Nacional de Abastecimento. 
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6.2.14 Feira Modelo 

Consiste em duas feiras, uma no bairro Santo Agostinho e outra na Savassi, que comercializam 

além dos produtos distribuídos nas Feiras Livres, comidas típicas e bebidas diversas, priorizando o 

lazer para a população. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pontos de atendimento do programa 2 2 

Feirantes licenciados 29 24 

 

6.2.15 Feira Coberta do Padre Eustáquio 

Espaço público destinado ao comércio varejista de açougue, hortifrutigranjeiros, produtos para 

feijoada, flora, armarinho, etc. As áreas são licitadas e os permissionários possuem um Termo de 

Permissão Remunerada de Uso-TPRU. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Permissionários 11 14 

Boxes utilizados 12 13 

Lojas utilizadas 3 13 

 

6.2.16 Central de Abastecimento Municipal (CAM) 

Cessão de espaço para o comércio varejista de artesanato, armarinho, açougue, mercearia, loteria, 

laticínios, salão de beleza, aves abatidas, restaurantes, lanchonete e pequenas prestações de serviço. 

Também abriga um sacolão do Programa ABasteCer, uma loja do Programa Armazém da Roça e a 

sede do Almoxarifado de Gêneros não perecíveis dos Projetos da Assistência Alimentar e 

Nutricional.  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Permissionários 26 26 

Boxes utilizados 9 7 

Lojas utilizadas 19 25 

Unidades de flores, mudas e plantas 
ornamentais comercializados 

286.032 260.374 

Produtores 35 33 

Municípios 13 12 
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6.2.17 Mercado Distrital do Cruzeiro 

Mercado permanente onde se encontram lojas, em espaços públicos cujos comerciantes são 

permissionários com Termo de Permissão Remunerada de Uso celebrado com a PBH para que 

comercializem no varejo, carnes, produtos de delicatéssen, hortifrutigranjeiros, além de possuir 

restaurantes, açougues, floras, loteria, bares, lanchonetes e banca de revistas e jornais. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Permissionários 45 49 

Lojas utilizadas 61 58 

 

6.2.18 Direto da Roça 

O Direto da Roça promove a comercialização direta de produtos hortifrutigranjeiros entre 

produtores rurais e os consumidores finais, evitando intermediários e atravessadores. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pontos de atendimento 32 22 

Quilos comercializados 579.948 601.495 

Associações 1 1 

Produtores rurais 20 17 

 

6.2.19 Feira Orgânica 

Por meio da iniciativa, ocorre a comercialização direta de hortifrutigranjeiros e cereais cultivados 

dentro dos princípios da agricultura orgânica, por pequenos produtores e suas formas associativas, 

em pontos localizados em via pública, com preços e qualidades monitorados pela SMASAN. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pontos de atendimento 12 12 

Quilos comercializados 164.315 141.006 

Produtores rurais 6 5 

 

6.2.20 Programa de Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar  

O Programa desenvolve ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), de caráter intersetorial, 

com estratégias para promover o diálogo com os diversos públicos da comunidade acerca da 

importância da alimentação saudável e adequada em todas as fases da vida. São realizadas oficinas, 

cursos, teatro e outras ações que utilizam a arte e a mobilização na construção do conhecimento e 

reconhecimento de práticas alimentares saudáveis.  
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Oficinas realizadas 176 244 

Circuitos de Educação Alimentar e Nutricional 35 39 

Pessoas beneficiadas 9.416 9.210 

Campanhas educativas de mobilização social 10 1 

Cartilhas com receitas e dicas de nutrição 
distribuídas 

10.000 
22.894 

 

6.2.21 Formação de Manipuladores de Alimentos da Rede Municipal de Educação Pública e 

Conveniada 

A iniciativa promove o conhecimento e a promoção de práticas adequadas de manipulação, higiene 

e armazenamento de alimentos, visando à preservação da saúde do público atendido nos programas 

de assistência alimentar e nutricional da SMASAN. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Cursos realizados 18 15 

Pessoas qualificadas 569 389 

 

6.2.22 Reconhecimento 

· Em março de 2016 Belo Horizonte, pelo segundo ano consecutivo, recebeu o Prêmio Nestlé 

Nutrir nas Escolas, em cerimônia realizada em São Paulo. A premiação reconhece projetos e 

ações práticas de educação alimentar e nutricional para crianças e adolescentes e estimula o 

combate à obesidade infantil. 

6.3 Desenvolvidos pela Coordenadoria Municipal de Direitos da Pessoa Idosa  

· Em 2016, 34 idosos e jovens participaram do Projeto Novas Cores, Dignidade, Respeito e 

Acessibilidade do Idoso Institucionalizado, que busca integrar os alunos e idosos de ILPI’s 

através da vivência de práticas multidisciplinares. 

· Também em 2016, foram 1.885 participantes das 39 palestras que foram realizadas, com o 

objetivo de fortalecer o empoderamento e conhecimento para o segmento do público idoso e 

formação para os profissionais participantes. 

· Projeto Inclusão Digital: 

Realizado em parceria com a Universidade FUMEC/COLTEC, o projeto oferece às pessoas idosas 

a oportunidade de inserção no mundo digital, por meio da disponibilização de cursos de 

informática. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Pessoas atendidas 375 360 

 

· Projeto Elos: 

Tem o objetivo de elevar a qualidade dos encontros dos grupos de convivência, partindo da própria 

experiência cultural do grupo, motivando os participantes a um desenvolvimento constante, 

possibilitando uma maior troca de experiências entre os participantes e entre os grupos. 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Grupos de convivência 5 15 

Pessoas atendidas 375 550 

 

· Espaço Cidadania:  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Grupos de convivência 32 28 

Barracas no projeto da SMADC 39 32 
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CULTURA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Incentivar e promover a vitalidade cultural da cidade é parte fundamental da estratégia 

de desenvolvimento do Município. Ao incentivá-la, agregam-se elementos de inclusão 

social, geração de oportunidades de trabalho e negócios e fortalecimento da identidade 

dos cidadãos com a sua cidade. Para alcançar esses objetivos, são desenvolvidos ações e 

projetos, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FMC), previstos no Programa 

Sustentador Rede BH Cultural e outros programas. 

Entre as principais atribuições da FMC está o fomento e a realização de projetos e 

atividades culturais nas mais diversas áreas e linguagens artístico-culturais, a gestão do 

Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e o apoio às manifestações culturais da cidade. 

Além disso, a Fundação também tem como responsabilidade zelar pelo patrimônio 

cultural e promover ações de preservação da memória no município.  

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias ações, dentre elas as 

desenvolvidas pelo seguinte Programa Sustentador: 

 

· Rede BH Cultural. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR REDE BH CULTURAL 

 

O programa tem o objetivo de formular e implementar a política cultural do Município 

para a consolidação de uma rede qualificada e articulada de produtos e serviços com 

vistas a uma agenda setorial de arte e cultura, tendo a economia criativa, a participação 

popular, a descentralização e as ações práticas derivadas como eixos delineadores.  

2.1 Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte (SMC) 

● Em janeiro de 2016 foi sancionada a Lei 10.901que regula o SMC, cuja finalidade é 

promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos 
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direitos culturais e constituiu-se como principal articulador, em âmbito municipal, 

das políticas púbicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada 

com os demais entes federados e a sociedade civil.  

2.1.1 Plano Municipal de Cultura 

● Em 2016 a FMC e o Conselho Municipal de Politica Cultural desenvolveram 

trabalhos no sentido de monitorar a implantação do Plano Municipal de Cultura a 

partir das metas e ações definidas. 

Também foi finalizada a minuta de Projeto de Lei para implantação do primeiro 

Plano Setorial de Leitura, Literatura, Livro e Biblioteca. A minuta foi encaminhada 

para o gabinete do prefeito no segundo semestre de 2016, após aprovação em 

plenária realizada durante a 1ª Conferência Municipal de Leitura, Literatura, Livro e 

Bibliotecas.  

2.2 Teatro Raul Belém Machado e Espaço Cênico Yoshifumi Yagi 

● Em abril de 2016 foi inaugurado o Espaço Cênico Yoshifumi Yagi e o Teatro Raul 

Belém, empreendimento escolhido pela comunidade através do OP 2007/2008, na 

ocasião batizado como “Espaço Cênico Alípio de Melo”. Localizado na região da 

Pampulha, na Rua Jauá, 80, Bairro Alípio de Melo (ou Rua Leonil Prata, s/n, em 

frente à Praça Paulo VI), teve as obras concluídas em 2014 e o mobiliário e 

equipamentos adquiridos em 2015.  

 

DESCRIÇÃO 2016 

Atividades realizadas (incluindo a programação do FIT) 228 

Público aproximado 12.054 

 

2.3 Teatro Francisco Nunes  

● Em 2016, o Teatro Francisco Nunes recebeu vários espetáculos e atividades culturais 

que integraram o Festival Internacional de Teatro (FIT), Virada Cultural, Temporada 

Festival de Arte Negra (FAN), além de receber o 1º Forum de Formação Mundial em 

Arte e Cultura. 
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DESCRIÇÃO 2016 

Atividades realizadas (incluindo a programação do FIT e a Virada) 232 

Público estimado 45.729 

 

2.4 Teatro Marília  

● Em janeiro de 2016 foi finalizada a segunda etapa de reformas, complementando as 

reformas realizadas em 2014, contemplando: mezanino, foyer, administração e 

bilheteria, subsolo, cozinha para funcionários, banheiros, instalação de plataforma 

elevatória (acessibilidade) e camarins.  

 

DESCRIÇÃO 2016 

Atividades realizadas (incluindo a programação do FIT e a Virada) 264 

Público estimado 20.020 

 

2.5 Núcleo Técnico de Artes Cênicas 

● Em 2016, a FMC iniciou a implantação do Núcleo das Artes no Teatro Raul Belém 

Machado em conjunto com a Escola Livre  de Artes. Em novembro de 2016 estavam 

sendo articuladas parcerias para viabilizar a oferta de oficinas para a comunidade 

além da implantação de ações com caráter profissionalizante. 

 

DESCRIÇÃO 2016 

Atividades realizadas  51 

Público estimado 367 

 

2.6 Centro de Referência da Dança 

● Em setembro de 2016 foi lançado o Centro de Referência da Dança, sediado no 

Teatro Marília. O Espaço tem o objetivo de ser um polo difusor da dança, além de 

local de apoio à comunidade e aos profissionais da dança. 

2.7 Espaço Multiuso no Parque Municipal  

● Em julho de 2016 foi firmado novo convênio com a Secretaria de Estado e 

Transporte e Obras Públicas (SETOP) para a 2ª Etapa da Construção do Espaço. O 

início das obras está previsto para maio de 2017. 



  
249 

 

  

2.8 Centros Culturais (CCs)  

2.8.1 Centros de Cultura – Novas Unidades  

CENTRO DE CULTURA REGIONAL 

Centro Cultural Nordeste - Usina de 
Cultura 

Nordeste 

 

2.8.2 Centros de Cultura – Reformados / Ampliados 

CENTRO DE CULTURA REGIONAL 

Vila Fátima Centro Sul 

Jardim Guanabara Norte 

Centro Cultural Zilah Sposito Norte 

 

2.8.3 Centros de Cultura – Com Projetos de Reformas Finalizados1  

CENTRO DE CULTURA REGIONAL 

Padre Eustáquio  Noroeste 

Pampulha Pampulha 

 

2.9 Concursos Literários 

2.9.1 Concurso Nacional de Literatura “Cidade de Belo Horizonte” 

● Em 2016, o concurso edição 2015/2016 teve 457 inscritos, sendo 279 na categoria 

romance e 178 na dramaturgia; o resultado foi  divulgado em 10 de novembro 

● Em 14 de dezembro de 2016 o edital do concurso edição 2016/2017 foi publicado, 

contemplando as categorias conto e poesia. 

2.9.2 Concurso Nacional de Literatura “João de Barro” 

● Em 2016, o concurso edição 2015/2016 teve 504 inscritos, sendo 388 na categoria 

texto literário e 116 na categoria livro ilustrado com  resultado publicado em 10 de 

novembro  

2.10 Requalificação das Bibliotecas  

● Em junho de 2016 ocorreu a mudança de sede da Biblioteca Pública e Juvenil da rua 

                                                 
1 Projetos finalizados desde 2015. 
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Carangola, no Bairro Santo Antônio, para o Centro de Referência da Juventude, 

localizado na praça da Estação, atingindo o público de 17.128 pessoas. 

● Em 2016 foram adquiridos 5 mil livros por meio do projeto “Ler em família: leitura e 

literatura na primeira infância”, realizado em parceria com o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. A aquisição, além de beneficiar vinte 

bibliotecas públicas da FMC, propiciou a implantação de três pequenas bibliotecas 

no CERSAMI Noroeste e em três casas de acolhimento institucional para crianças 

pequenas (Centro de Educação e Profissão Colméia II; Associação Árvore da Vida; 

Casa Esperança II), beneficiando 600 crianças e suas famílias e 150 mediadores de 

leitura. 

2.10.1 Empréstimo de Livros das Bibliotecas 

● Em março de 2016, a PBH lançou a carteirinha do leitor, que possibilita o 

empréstimo gratuito de livros nas bibliotecas públicas geridas pela FMC. A 

carteirinha pode ser feita em qualquer biblioteca administrada pela FMC (que somam 

vinte), bastando apresentar documento de identidade e um comprovante de 

residência. Para as crianças menores de doze anos, é necessária autorização dos pais 

ou responsáveis no momento da inscrição.  

2.11 Museu da Imagem e do Som (MIS) 

O antigo Centro de Referência Audiovisual (Crav) foi revitalizado em julho de 2014, 

transformando-se no Museu da Imagem e do Som. Dentre as principais atribuições do 

MIS, estão a promoção e coordenação as ações de pesquisa, preservação e divulgação 

dos acervos audiovisuais e correlatos sob a sua guarda, promoção atividades de estímulo 

à qualificação, à produção e à exibição audiovisual e a  implementação projetos para o 

patrimônio cultural, audiovisual e seus correlatos. 

O Canal MIS BH (https://www.youtube.com/c/CanalMISBH )2 é resultante do trabalho 

realizado com o acervo fílmico, desde sua conservação e guarda, passando pela 

catalogação, digitalização, inserção da marca d’água da instituição e publicação no 

Canal MIS. 

 

                                                 
2 Criado em 2013. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Visualizações no Canal MIS BH (valores acumulados) 20.910 17.745 

 

● Em fevereiro de 2016 foi instituída a Comissão Local do MIS Cine Santa Tereza 

com a participação da sociedade civil e do poder público.  

● Em abril foi reinaugurado o MIS-Cine Santa Tereza, vinculado ao Museu da Imagem 

e do Som (MIS). O equipamento é destinado à cultura cinematográfica na cidade, 

dedicado à salvaguarda e à preservação do patrimônio audiovisual de Belo 

Horizonte. 

 

DESCRIÇÃO 2016 

Atividades ofertadas 392 

Público 23.147 

 

2.11.1 Audiovisual em Debate 

Projeto constituído por palestras, realizado desde 2013, com o objetivo de apresentar 

discussões sobre o universo do audiovisual, privilegiando-se a temática da preservação, 

da produção, distribuição, exibição e formação de público. 

● Em 2016 a realização foi transferida para o MIS Santa Tereza. 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Edições realizadas no ano 7 7 

Público participante 354 245 

 

2.12 Centro de Referência da Moda – Museu da Moda de Belo Horizonte 

Implantado em novembro de 2012, objetiva preservar a memória da arte e criatividade 

de designers e figurinistas.  

● Durante o ano de 2016, foi desenvolvido o trabalho do plano museológico, elaborado 

pela comissão pública com participantes da sociedade civil e do poder público, para a 

transformação do espaço em Museu da Moda. Foram desenvolvidas atividades para 

aquisição de mobiliário para constituir a reserva técnica do museu. 
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● No mês de agosto, o prédio construído em estilo neogótico que abriga o Centro de 

Referência da Moda entrou em reforma e no mês de dezembro foi reaberto ao 

público para a inauguração do primeiro museu público da moda no Brasil, o Museu 

da Moda de Belo Horizonte - MUMO. 

2.13 Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte – Bolsa Pampulha 

Realizado pelo Museu de Arte da Pampulha, o Salão Nacional de Arte de Belo 

Horizonte, também conhecido como Bolsa Pampulha, é destinado a jovens artistas de 

arte contemporânea vindos de diversas regiões do país, para participar de encontros 

formativos, vivência e produção de obras de arte. 

● Em outubro de 2016 foi aberta a exposição com os trabalhos produzidos pelos alunos 

bolsistas, selecionados em 2015, recebendo um público visitante de 21.902 pessoas. 

2.14 Cena Música 

Tem por finalidade levar à população parte da produção cultural da cidade, levando a 

todas as regiões apresentações de artistas renomados e promovendo jovens talentos. 

 

DESCRIÇÃO 2016 

Propostas selecionadas 37 

Apresentações realizadas  171 

Público 21.448 

 

2.15 Fomento e Incentivo à Cultura  

Este programa tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural nas várias 

regiões da cidade, por meio de mecanismos de fomento e incentivo; visa  ainda 

estimular o desenvolvimento e aprimoramento de redes produtivas em cultura, 

propiciando o fortalecimento, a dinamização e a qualificação da produção artístico-

cultural em Belo Horizonte. Esse programa é composto por duas ações: Gestão da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC), e Fomento à produção, qualificação e 

circulação de bens culturais. 

● Foram realizadas 16.348 atividades, atendendo um público de 1.135.362 pessoas. 
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2.15.1 Lei Municipal de Incentivo à Cultura 

● Em 2016 foram apresentadas 1.307 propostas, das quais 162 foram aprovadas. 

2.15.2 Descontorno Cultural  

● Em setembro de 2016 foi realizada a 4a Edição do Projeto Descontorno Cultural. 

Foram mais de duzentas atrações gratuitas, incluindo atividades de circo, teatro, 

dança, música, literatura, artes visuais e cultura popular, em dezesseis Centros 

Culturais e no Centro de Cultura Popular da Lagoa do Nado. O evento atingiu um 

público estimado em 20  mil pessoas.  

2.15.3 Fomento e Estímulo à Cultura  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Editais publicados 12 9 

Atividades realizadas 15.310 16.348 

Público aproximado 957.600 1.135.362 

Atividades realizadas em Festivais 1.569 937 

 

2.15.4 Apoio às Ações Culturais de Interesse Público  

PRINCIPAIS PROJETOS APOIADOS PÚBLICO 

Campanha de Popularização de Teatro e da Dança 350.000 

Festival do Japão 30.000 

Verão Arte Contemporânea 40.000 

Bienal do Livro 265.000 

TOTAL 685.000 

 

2.16 Escola Livre de Artes (ELA)  

Criada em novembro de 2014, pelo Decreto 15.755, trata-se de um programa de 

formação artística, pelo qual serão oferecidos cursos e oficinas de curta e longa duração 

em áreas como Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Teatro, Patrimônio Cultural e 

Design Popular, nas nove regiões da cidade, incorporando o “Arena da Cultura”. 

Os cursos possuem três ciclos formativos: iniciação, aprofundamento e especialização. 

Todos os cursos são gratuitos, para pessoas de todas as idades, e os alunos recebem 

certificado de conclusão. 
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DESCRIÇÃO 2015 2016 

Vagas disponibilizadas para cursos de formação artística 4.000 1300 

Atividades realizadas 207 59 

Alunos atendidos 4.570 871 

Alunos certificados 803 512 

 

2.16.1 Música para Cidadania  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Alunos envolvidos 5513 270 

Oficinas realizadas 20 9 

 

2.16.1.1 Oficinas Realizadas em 2016  

EQUIPAMENTO REGIONAL OFICINAS 
ALUNOS 

ATENDIDOS 

CC Urucuia Barreiro Beabá do Violão 45 

CC Alto Vera Cruz Leste Beabá do Violão 48 

CC São Geraldo Leste Percussão 39 

CC São Bernardo Norte Percussão 30 

CC Urucuia Barreiro Violão 17 

CC Alto Vera Cruz Leste Beabá do violão 30 

CC Liberalino Alves de Oliveira Noroeste Canto 36 

CC Padre Eustáquio Noroeste Beabá do Violão 14 

CC São Bernardo Norte Percussão 11 

TOTAL 270 

 

2.16.2 1o Fórum Mundial de Formação em Arte e Cultura (FAC) 

● Em abril de 2016 foi realizado o 1o Fórum Mundial de Formação em Arte e Cultura, 

com o objetivo propor discussões e trocas de experiências, projetos e ações 

formativas no campo da cultura e da arte. 

Foram quatro dias de evento, quando foram realizadas diversas rodas de conversas, 

com convidados nacionais e estrangeiros de destaque na área de formação artística, 

mesas de diálogos que permitiram trocas de pontos de vista, apresentação de ações 

formativas, metodologias e ações comunitárias.  

                                                 
3 No Balanço 2015 foi apresentado o número de 502, dados até novembro de 2015. Neste, dados até dezembro de 

2015. 
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2.17 Noturno nos Museus  

Iniciado em 2013, o projeto proporciona visibilidade aos museus da cidade de Belo 

Horizonte com uma programação noturna de atividades diversificadas. Em 2016, o 

Noturno nos Museus foi realizado sem recursos orçamentários do município, sendo 

viabilizado com parceiros. 

 

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Público estimado por edição 23.000 16.547 

Instituições museológicas e culturais parceiras 33 38 

 

2.18 Virada Cultural 

Iniciado em 2013, o evento reúne diversas atrações divididas entre palcos e espaços 

culturais da cidade.  

DESCRIÇÃO 2015 2016 

Atrações realizadas 600 500 

Palcos disponibilizados 18 15 

Espaços Culturais participantes 70 94 

Profissionais envolvidos na realização do evento 4.000 3.000 

Público estimado 500.000 580.000 

Investimento PBH (valores em R$ milhão) 1,6 1,5 

 

2.19 Festival Internacional de Teatro (FIT)  

● Em maio de 2016 foi realizada a 13ª edição FIT. A grade de espetáculos contou com 

a presença de produções oriundas de países como Argentina, Chile, Escócia, França, 

Grécia, Itália, Portugal e Ucrânia. Montagens nacionais e locais também 

contribuíram para fornecer, aos amantes das artes cênicas, uma boa visão do quem 

vem sendo produzido país afora. Outro ponto alto da programação foi a mostra de 

espetáculos produzidos pelas escolas de artes cênicas da capital mineira. 

● Em outubro de 2016 foi publicada a 5ª edição da FIT BH Revista, com 1.500 

exemplares distribuídos gratuitamente.   
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DESCRIÇÃO LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL 

Nº de espetáculos 12 6 13 

Público nos espetáculos 4.993 2.518 21.742 

 

Além disso, foram computados os dados de público das demais atividades que 

aconteceram na programação do Festival, totalizando 48.263 participantes:  

● Viaduto (Último Ato): 10.500; 

● Projetos Especiais: 5.557; 

● Quintal do FIT: 2.953. 

2.20 Festival de Arte Negra (FAN) 

● Em 2016 foi realizada mais uma edição da Temporada do Festival de Arte Negra 

(FAN). Teve início em outubro, com previsão de término em dezembro.  Evento que 

abrange uma série de atividades gratuitas com a temática artes negras e o tema 

"Negritude em Foco"; a temporada FAN mobilizou 221 atividades envolvendo 49 

mil pessoas. 

2.21 Apoio às Manifestações da Cultura Popular  

● Em 2016 foi distribuído o catálogo da exposição “Tradição e Resistência: Sujeitos, 

Práticas e Memórias da Cultura Popular em Belo Horizonte”, realizada no Centro de 

Referencia da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, que aborda o registro 

das manifestações de cultura popular em Belo Horizonte. 

2.21.1 Projetos realizados nos Centros Culturais 

PROJETO ATIVIDADES PÚBLICO 

Patrimônio Cultural Comunitário 1098 33.702 
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2.21.2 Projetos Realizados no Centro de Referência da Cultura Popular e 

Tradicional Lagoa do Nado 

PROJETO ATIVIDADES PÚBLICO 

Ação Educativa 63 1.817 

Patrimônio Cultural 42 7.279 

Produção e Difusão Cultural 79 12.139 

Tradição e Resistência 13 4.475 

TOTAL 197 25.710 

 

2.21.3 Mapa Cultural 

● Em junho de 2016 foi lançado o “Mapa Cultural BH”
4, uma nova plataforma de 

software livre, gratuita e colaborativa que trará diversas informações sobre o cenário 

cultural da cidade. A ideia é que o Mapa Cultural BH seja um mecanismo 

permanente de participação de todos os envolvidos com a produção cultural da 

cidade, além de permitir o acompanhamento da dinâmica cultural e contribuir para a 

gestão pública da Cultura. 

A nova plataforma disponibiliza informações sobre espaços, entidades, projetos, 

editais, programações e agentes culturais, públicos e privados, atuantes na cidade. 

Todos os interessados podem se cadastrar como agente individual ou coletivo, 

divulgando o seu perfil, seus projetos e programações.  

2.22 Sinalização Interpretativa do Patrimônio Cultural - Rua da Bahia 

● Em junho de 2016 foi finalizada a instalação de dezesseis totens com mapas 

direcionais, 45 placas de sinalização do projeto, dezessete totens interpretativos de 

praças e três placas Adote o Verde. 

2.23 Conselho Municipal de Política Cultural (COMUC)  

● Em outubro 2016, a Lei nº 9.577/08, que cria o Conselho Municipal de Política 

Cultural de Belo Horizonte, foi regulamentada por meio do Decreto 16.452. 

● Em 2016 foram realizadas oito reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária. A 

atuação do COMUC nesse ano envolveu as seguintes pautas: apresentação de 

                                                 
4 Parceria com o Instituto TIM. 
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recomendações para garantia de recursos orçamentários para a recomposição do 

quadro de pessoal da FMC em 2017, proposta de alteração da Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura, avaliação da Minuta do Sistema Municipal de Museus, estrutura 

do Conselho Municipal de Política Cultural (Regimento Interno, alteração da Lei e 

Decreto), dentre outras. 

● Fóruns Permanentes de Participação Popular: desde 2015 já são quatro os fóruns 

setoriais criados.  Em 2015 foi criado o Fórum de Literatura, Livro e Leitura, e em 

2016, os Fóruns do Hip Hop e da Dança foram implementados. Também encontram-

se em andamento iniciativas voltadas à criação de fóruns nas áreas do Audiovisual e 

das Culturas Populares.  

 

3 OUTROS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) 

 

3.1 1a Conferência Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas 

● Realizada no mês de setembro, no Centro de Referência da Juventude (CRJ), teve o 

objetivo de discutir e deliberar acerca da proposta do Plano Municipal de Leitura, 

Literatura, Livro e Bibliotecas, e contou com 150 participantes.  

3.2 Medidas Compensatórias do Conselho do Patrimônio 

● Em 2016, as principais medidas compensatórias do Conselho do Patrimônio (em 

substituição ao projeto Adote um Bem Cultural) foram as obras de pintura externa e 

climatização da reserva técnica do Centro de Referência da Moda (CRModa) e ações 

de promoção do Conjunto Moderno da Pampulha – Celebração do título de 

Patrimônio Cultural da Humanidade. 

3.3 História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte   

● Em 2016 foram realizadas 5.395 atividades para um público de 263.056 pessoas. 

Dentre as atividades, destacam-se as atividades relacionadas à pesquisa orientada, 

visita orientada, consultas ao acervo, entre outros, no Arquivo Público, na Casa do 

Baile, na Casa Kubitscheck, no Centro de Referência da Imagem e do Som, no 

Museu Histórico Abílio Barreto e no Museu de Arte da Pampulha. 
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3.3.1 Arquivo Público de Belo Horizonte (APCBH)  

● Em 2016 em comemoração ao aniversário de 25 anos do APCBH, foi criada a Série 

de publicações "O Arquivo e a Cidade", com o objetivo de divulgar o APCBH, seu 

acervo e as metodologias criadas ou adotadas pela instituição para a implementação 

da política de gestão de documentos no município e para o tratamento e o acesso aos 

documentos.  

● Também em 2016 foram adquiridas estantes deslizantes para a nova área de guarda 

audiovisual do APCBH, com capacidade para slides, fitas magnéticas, filmes de rolo, 

microfilmes, fotografias, negativos, entre outros.  

● E ainda, foi realizado grande investimento para requalificação tecnológica, incluindo 

aquisição de scanners, computadores, HDS externos e impressora gráfica XEROX. 

Essa última, em parceria com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, permite 

imprimir em alta qualidade as publicações da Instituição, da CMBH e da Fundação 

Municipal de Cultura.  

3.3.2 Valorização do Patrimônio 

● Em março de 2016 foi iniciado o projeto “Cidade Revelada – Interpretação e 

Sinalização do Patrimônio Histórico”, através do qual foram instaladas novas 

máscaras nos semáforos de pedestres com a finalidade de representar e revelar à 

população seus monumentos. 

Duzentos semáforos de pedestres, próximos às edificações históricas da cidade, 

ganharam uma máscara com o desenho da fachada destas construções. 

Foram contempladas catorze edificações, como o Museu Histórico Abílio Barreto, o 

Espaço Cento e Quatro, o Cine Teatro Brasil Vallourec, o Conservatório da UFMG, 

a Prefeitura, entre outras. 

3.4 Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte (CDPCM). 

● Em 2016 foram realizadas onze reuniões ordinárias e três reuniões extraordinárias. 

Podem ser destacados os tombamentos de bens culturais de significativo valor 
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simbólico: 

● Alameda das Palmeiras, 444, Bairro São Luís, Pampulha: projeto arquitetônico de 

Oscar Niemeyer, paisagismo de Burle Marx - Residência Alberto Dalva Simão; 

● Rua Ouro Preto, 846, Barro Preto, Residência de JK; 

● Avenida Amazonas, 930, esquina com Santa Catarina, a tradicional Casa Cabana. 

● Proteção dos Bairros da Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. Antigo cruzamento de 

caminhos do ouro e de tropeiros que levavam à Sabará e Venda Nova, ponto 

aglutinador de pessoas que remontam a tempos imemoriais. Quando da fundação 

da cidade, passou a ser o lugar da boemia, das residências dos operários da cidade 

e dos imigrantes. É o primeiro assentamento fora dos limites da Avenida do 

Contorno, depois da criação desta. A iniciativa visa a proteção e preservação de 

regiões que guardam um acervo arquitetônico de suma relevância para a história 

da cidade.  

3.5 Telas Urbanas  

O projeto Telas Urbanas, viabilizado por meio de convênio firmado com a AMAP em 

2015, teve suas ações desenvolvidas até o mês de julho e contou com a realização de 

intervenções murais em grafite em espaços públicos da região norte de Belo Horizonte. 

Além dessa ação, aconteceu no Museu de Arte da Pampulha a exposição Telas Urbanas, 

composta por obras criadas especialmente para o museu, em painéis de madeira e outros 

meios, além de trazer informações sobre a arte-mural como o principal mote, e de como 

foi desenvolvido o projeto, que trouxe para o espaço museológico um pouco do que foi 

produzido nas ruas. A exposição atendeu a um público de 36.513 visitantes.  

3.6 Beagalê  

● Em abril de 2016 foi realizada a décima edição do Seminário Beagalê, um espaço 

para reflexão sobre leitura, literatura, livro e bibliotecas, em parceria com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema Leitura na Primeira 

Infância, com público de 520 pessoas. Foram realizadas palestras, encontros de 

formação e oficinas direcionadas aos bibliotecários, professores, mediadores de 

leitura, escritores, ilustradores, agentes comunitários e demais pessoas envolvidas e 
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interessadas em seu objeto de atenção. 

3.7 Cidade do Circo 

· Em setembro de 2016, a PBH assinou Termo de Cooperação Técnica, por meio da 

FMC, com a Rede de Apoio ao Circo, que prevê a instalação da Cidade do Circo na 

antiga Estação da Gameleira, no bairro da Gameleira. A parceria inclui a cessão de 

um terreno de aproximadamente 12 mil m2, além da própria Estação Ferroviária, por 

25 anos, à Rede de Apoio ao Circo. A antiga Estação Ferroviária, tombada pelo 

Patrimônio Municipal, será restaurada para abrigar a sede do projeto. O objetivo é 

que a Cidade do Circo de BH venha a ser o primeiro centro de referência do circo do 

país. O espaço será destinado à realização de atividades circenses, sejam elas 

espetáculos e/ou formativas. À FMC caberá a articulação institucional para 

viabilização da transferência da propriedade do terreno ao Município e à Rede caberá 

a gestão do empreendimento e disponibilização de recursos humanos, materiais, 

equipamentos e insumos necessários à elaboração de projetos, bem como a captação 

de parceiros e patrocinadores para garantir a efetividade do projeto. 
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INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Planejar o futuro de Belo Horizonte não pode ser feito separadamente do seu entorno metropolitano. 

A Prefeitura desenvolve ações para tornar realidade a integração dos 34 municípios que se 

congregam na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) realiza várias ações, 

dentre elas as desenvolvidas pelo seguinte Programa Sustentador: 

· Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

2 PROGRAMA SUSTENTADOR DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) 

 

O objetivo desse programa é fomentar a articulação entre Belo Horizonte e os municípios da 

RMBH, através de instrumentos diversos de parcerias, de forma a canalizar esforços e compartilhar 

recursos técnicos, políticos e financeiros para induzir o desenvolvimento integrado da região e para 

a melhoria das condições de vida da população metropolitana.  

2.1 Apoio à Gestão Metropolitana  

Em 2016 a PBH, no seu papel de cidade polo, teve atuação relevante nas atividades promovidas 

pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Em particular, destacaram-se as seguintes ações:  

· Atuação efetiva na reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano em novembro que resultou 

na aprovação de projetos, adequação e inclusão do projeto “Pesquisa Origem-Destino (OD) de 

Cargas”; 

· Proposição do comitê técnico dedicado à elaboração e acompanhamento do Projeto de Lei para o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e do Macrozoneamento Metropolitano da 

RMBH (denominado posteriormente: Comissão de acompanhamento da elaboração da minuta de 

projeto de lei para o PDDI-RMBH). Em reunião do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 

Metropolitano em dezenove de dezembro de 2016 foi aprovada a versão apresentada do projeto 
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de lei para o PDDI com a ressalva que a mesma deverá ser ratificada pela nova composição do 

Conselho em 2017; 

· Participação e contribuições no ciclo de debates da Agência de Desenvolvimento da RMBH e 

Colar Metropolitano: Diálogos Metropolitanos; 

· Acompanhamento e monitoramento dos debates ocorridos nos Fóruns Regionais, promovido 

pelo Governo do Estado com o objetivo de definir ações prioritárias para os diversos territórios 

de Minas Gerais, e participação no Fórum Regional Metropolitano; 

2.2 Participação Junto à GRANBEL  

Em 2016, a PBH teve presença protagonista no Fórum de Procuradores da RMBH, quando do 

debate do tema “Restrições Fiscais de Final de Mandato”. 

Participou também nos debates sobre temas de desenvolvimento econômico, social e cultural da 

região através dos encontros e reuniões dos Fóruns de Gestores da Cultura e do Fórum de 

Secretários da Fazenda. 

2.3 Plano Municipal de Governança Interfederativa Metropolitana (PMGIM)  

Em 2016 houve a conclusão da primeira etapa do desenvolvimento do Plano Municipal de 

Governança Interfederativa e Metropolitana (PMGIM), elaborado com vistas a fortalecer a inserção 

da questão metropolitana e interfederativa na pauta do planejamento estratégico e da gestão das 

políticas públicas de Belo Horizonte, buscando o protagonismo e a sustentabilidade do município, 

além de contribuir para que o processo de desenvolvimento de Belo Horizonte se efetive cada vez 

mais de forma integrada e colaborativa com os demais municípios da RMBH e com o estado de 

Minas Gerais.  

· Estudos dos Limites Virtuais entre o município de Belo Horizonte e os municípios 

limítrofes - estudo desenvolvido no processo de elaboração do PMGIM, utilizou a pesquisa 

OD/2012 com vistas a conhecer o número de pessoas que se deslocam dos municípios limítrofes 

para as diversas áreas homogêneas das Administrações Regionais de Belo Horizonte por 

motivos: Estudo até o ensino fundamental incompleto, Estudo, Saúde, Trabalho, Compras e 

Lazer. 

·  Elaboração dos Índices Municipais de Inter-Relação Metropolitana: a partir da 

consideração da complexidade das trocas intrametropolitanas e os múltiplos efeitos que tais 
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transações têm nas municipalidades envolvidas, foram elaborados cinco índices relativos à 

interação, à relevância e ao impacto metropolitano, cada qual revelando aspectos diferentes da 

intricada dinâmica metropolitana. Estes índices constituem um dos produtos apresentados pelo 

PMGIM. 

2.4 Rodadas de Estudos Metropolitanos1 

Encontros promovidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão que 

propiciaram o debate entre representantes da sociedade civil, da academia, da iniciativa privada e 

dos gestores públicos, de temas de interesse relacionados à governança e à gestão das políticas 

públicas bem como a aplicabilidade das normas e diretrizes do Estatuto da Metrópole. 

RODADA DE ESTUDOS METROPOLITANDOS MÊS DE REALIZAÇÃO 

4a - Gestão em Rede e Inovação Março 

5a - Inovação à Serviço da Cidade: Ferramentas Inteligentes para 
o Aperfeiçoamento e Transparências nas Políticas Públicas 
 

Junho 

6a - Horizonte de Oportunidades: Plano Municipal de 
Governança Interfederativa e Metropolitana: Um Marco para o 
Desenvolvimento Local e Metropolitano 

Dezembro 

 

2.5 Construindo Ideias 

Programa lançado em meados de 2015 e que promoveu a participação conjunta dos municípios 

vizinhos e conurbados à BH, e com alguns parceiros dos diversos setores da sociedade, com vistas a 

conhecer, avaliar, debater e propor ações coordenadas em questões comuns, pontuais a temas 

pertinentes aos municípios e políticas públicas municipais e interfederativas.  Constitui um 

programa de grande valia para o alicerce de ações cooperadas, combinadas e conveniadas entre os 

municípios da RMBH e BH e, por vezes, com a participação da sociedade civil impactada. 

WORKSHOP MÊS DE REALIZAÇÃO 

Segurança Alimentar e Nutricional – Oportunidade de 
Desenvolvimento Municipal 

Abril 

1aEncontro Técnico – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) , BH e RMBH 

Junho 

 

                                                 
1 Rodadas de Estudos Metropolitanos iniciadas em 2015. 
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2.6 Política Metropolitana de Ocupação do Solo2 

Em outubro de 2016, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e o Macrozoneamento 

encontravam-se em fase de viabilização por meio de lei complementar estadual, tendo PBH atuado 

de forma colaborativa para a construção do Projeto de Lei, com previsão de ser encaminhado para a 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o final de 2016.   

2.7 Novas Centralidades na RMBH  

Em 2016, o Município se empenhou em tratar junto ao legislativo municipal e à sociedade os 

esclarecimentos e a aprovação do Plano Diretor para a Cidade. Neste mesmo período, procedeu à 

avaliação do Plano Diretor ao Macrozoneamento para a RMBH, concluindo que os dois 

instrumentos de planejamento territorial dialogam e estão em harmonia nas especificidades afetas a 

cada um no âmbito de sua atuação (municipal/metropolitano). 

2.8 Resíduos Sólidos (RCC e RSS) 

Em março de 2016 foi lançado o Plano de Gestão de Resíduos Especiais (RCC/RSS) em um 

seminário pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(ARMBH), o qual contou com a participação da PBH, tendo o processo de desenvolvimento 

ocorrido de forma colaborativa entre os municípios da RMBH e o Estado de Minas Gerais e 

ARMBH. 

2.9 Vetor Oeste de Desenvolvimento Econômico da RMBH  

· Em 2016, a PBH assumiu a condução do Comitê Temático – Articulação Institucional do Vetor-

Oeste, cujos objetivos giram em torno de desenvolvimento de propostas para investimentos e 

ações na conciliação dos Planos Diretores Municipais, cadeias e arranjos produtivos, educação e 

qualificação e nas áreas de saúde e segurança.   

 

 

 

 

                                                 
2Projeto coordenado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a participação e 

acompanhamento da PBH e demais municípios da RMBH. 
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2.10 Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 

ANO 
VALOR INVESTIDO PELA 

PBH 

% de Investimento da PBH 
em relação ao total 

arrecadado por outros 
municípios 

% de Investimento da PBH 
em relação ao total geral3 

2009 R$568.219,00 72% 31,75% 

2010 R$568.219,00 60,52% 29,30% 

2011 R$568.146,00 59,21% 28,99% 

2012 R$1.420.548,14 75,57% 31,82% 

2013 R$2.841.096,00 72% 31,87% 

2014 R$1.400.000,00 88,54% 21,27% 

20154 - - - 

20165 - - - 

TOTAL               R$7.366.228,14 

 

                                                 
3 Neste total, está considerado o valor de contribuição do Governo Estadual, que representa 50% do valor total previsto para 

investimentos, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 88 de 12/01/2006. 
4 Em face à ausência de prestação de contas pela Agência Metropolitana e vencimento em março de 2015 do Convênio da RMBH, 

em 2015 não houve o desembolso previsto pela PBH. 
5 Em 2016 a Agência Metropolitana aplicou tão somente os recursos de caixa do Fundo; em função da pendência da renovação do 

Convênio da RMBH a cargo da Agencia de Desenvolvimento da RMBH, Belo Horizonte manteve-se à expectativa para o aporte. 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 

 

A Receita arrecadada em 2016 totalizou R$ 10.247.908.254, contra R$ 9.015.566.077 arrecadados 

em 2015, perfazendo um incremento de 13,67%. 

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 
AH1  

2015-2016 
AV2 
2016 

RECEITAS CORRENTES 8.390.988.589 9.378.442.297 11,77% 91,52% 
    RECEITA TRIBUTÁRIA 2.997.877.911 3.161.332.736 5,45% 30,85% 
       IMPOSTOS  2.756.886.295 2.892.638.814 4,92% 28,23% 
          IPTU 890.374.604 1.009.150.273 13,34% 9,85% 
          IRRF 289.894.671 342.266.129 18,07% 3,22% 
          ITBI 392.201.657 356.438.491 -9,12% 3,48% 
          ISSQN 1.184.415.363 1.184.783.921 0,03% 13,14% 
       TAXAS 240.991.616 268.693.922 11,50% 2,62% 
          COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 184.716.786 207.644.243 12,41% 2,05% 
          DEMAIS TAXAS 56.274.830 61.049.679 8,48% 0,60% 
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 322.207.458 359.120.715 11,46% 3,50% 
    RECEITA PATRIMONIAL  161.994.288 404.190.600 149,51% 3,94% 
    RECEITA AGROPECUÁRIA 0 8.728 0% 0% 
    RECEITA DE SERVIÇOS 103.600.204 82.307.093 -20,55% 0,80% 
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.350.132.460 4.686.925.985 7,74% 45,74% 
       TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS 4.323.142.185 4.657.450.604 7,73% 45,45% 
          TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.069.459.435 2.234.103.278 7,96% 21,80% 
             FPM 427.631.427 466.210.364 9,02% 4,55% 
             SUS 1.529.632.415 1.610.447.124 5,28% 15,71% 
             DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 112.195.593 157.445.789 40,33% 1,54% 
          TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.699.697.769 1.803.671.661 6,12% 17,60% 
             ICMS 846.046.264 926.545.746 9,51% 9,04% 
             IPVA 526.813.087 565.753.666 7,39% 5,52% 
             IPI 15.439.460 11.522.301 -25,37% 0,11% 
             DEMAIS TRANSF. DOS ESTADOS 311.398.958 299.849.948 -3,71% 2,93% 
          TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS 553.984.981 619.675.665 11,86% 6,05% 
            FUNDEB 553.984.981 619.675.665 11,86% 6,05% 
        DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 26.990.275 29.475.381 9,21% 0,29% 
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES 455.176.268 684.556.439 50,39% 6,68% 
       RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA 145.390.720 123.949.833 -14,75% 1,21% 

       DEMAIS RECEITAS CORRENTES  309.785.548 560.606.606 80,97% 5,47% 

RECEITAS DE CAPITAL 386.570.948 590.660.537 52,79% 5,76% 
       OPERAÇÕES DE CRÉDITO 232.818.920 154.628.561 -33,58% 1,51% 
       ALIENAÇÃO DE BENS 103.100.332 107.689.481 4,45% 1,05% 
       TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 47.449.034 39.648.376 -16,44% 0,39% 
       OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.202.662 288.694.119 8914,19% 2,82% 
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 
CORRENTES E DE CAPITAL 

598.231.491 673.714.278 12,62% 6,57% 

( - ) DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -360.224.951 -394.908.857 9,63% -3,85% 

TOTAL DAS RECEITAS 9.015.566.077 10.247.908.254 13,67% 100,00% 

                                            
1 AH: Análise Horizontal, variação percentual entre 2015 e 2016. 
2 AV: Análise Vertical, participação percentual no total das receitas. 
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As Receitas Correntes, cuja arrecadação em 2016 ultrapassou R$ 9,38 bilhões e correspondeu a 

91,52% da arrecadação total, apresentaram uma variação nominal de 11,77% em relação a 2015. 

Quanto às Receitas de Capital constata-se aumento de 52,79%, tendo em vista o maior ingresso de 

empréstimos e financiamentos externos em 2016.  

Dentro das Receitas Correntes, merecem destaque as Receitas Tributárias, que também tiveram a 

evolução da arrecadação com resultado positivo, porém, ainda inferior ao índice de inflação, 

conforme se verifica no quadro a seguir: 

DESCRIÇÃO DA 
RECEITA 

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2016 
CRESCIMENTO 

2016/2015 (%) 
IPTU 890.374.604 1.009.150.273 13,34% 

ISSQN 1.184.415.363 1.184.783.921 0,03% 
ITBI 392.201.657 356.438.491 -9,12% 
IRRF 289.894.671 342.266.129 18,07% 

TAXAS 240.991.616 268.693.922 11,50% 
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.997.877.911 3.161.332.736 5,45% 

 

Das receitas próprias, o IPTU apresentou uma expansão nominal de 13,34%, o ISSQN ampliou-se 

em 0,03%, o ITBI reduziu em 9,12%, enquanto as Taxas tiveram crescimento de 11,50% no ano de 

2016 em relação a 2015. Destaca-se que a Receita Tributária arrecadada de 2016 teve realização de 

94% em relação à sua expectativa, o que representa expressivo acerto da PBH na estimativa das 

receitas próprias.  

Outras receitas também representativas constituem as Receitas Correntes, como as Receitas de 

Contribuições, a Patrimonial, a Receita de Serviços e as Outras Receitas Correntes, conforme 

quadro a seguir: 

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 
CRESCIMENTO 

2016/2015 (%) 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 322.207.458 359.120.715 11,46% 

RECEITA PATRIMONIAL  161.994.288 404.190.600 149,51% 

RECEITA DE SERVIÇOS 103.600.204 82.307.093 -20,55% 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 455.176.268 684.556.439 50,39% 

RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA 145.390.720 123.949.833 -14,75% 

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 309.785.548 560.606.606 80,97% 

 

As Receitas de Contribuições, que tiveram uma variação de 11,46% de 2015 para 2016, dividem-se 

em Contribuições Sociais - contribuições dos servidores ativos e inativos do Regime Próprio de 
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Previdência da PBH – e Contribuições Econômicas – contribuição para o Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública. 

A Receita Patrimonial apresentou expressivo aumento de 150% de 2015 para 2016, proveniente do 

uso dos bens patrimoniais da PBH e aplicações financeiras. 

A Receita de Serviços, decorrente das atividades econômicas na prestação de serviços, tais como 

dos restaurantes populares, coleta de lixo especial, cemitérios, zoológico, estacionamento rotativo, 

dentre outros, apresentou redução de 20,55% de 2015 para 2016. 

As Outras Receitas Correntes, divididas principalmente em receita de Dívida Ativa,  teve um 

aumento em 2016 de 50,39% em relação à 2015, e as Demais Receitas Correntes, provenientes de 

multas de trânsito, restituições, dentre outros, apresentaram aumento em 2016 de 80,97% em 

relação à 2015.   

Outro item que merece destaque em relação à origem das Receitas são as Transferências Correntes. 

Esses recursos provenientes do Estado, da União e de outras entidades de direito público ou 

privado, para serem aplicados em despesas correntes, apresentaram uma expansão de 7,74% em 

2016 em relação a 2015.  

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2015 2016 2016 / 2015 (%) 

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.323.142.185 4.657.450.604 7,73% 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.069.459.435 2.234.103.278 7,96% 

FPM 427.631.427 466.210.364 9,02% 

SUS 1.529.632.415 1.610.447.124 5,28% 

DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 112.195.593 157.445.789 40,33% 

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.699.697.769 1.803.671.661 6,12% 

ICMS 846.046.264 926.545.746 9,51% 

IPVA 526.813.087 565.753.666 7,39% 

IPI 15.439.460 11.522.301 -25,37% 

DEMAIS TRANSF. DOS ESTADOS 311.398.958 299.849.948 -3,71% 

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 553.984.981 619.675.665 11,86% 

FUNDEB 553.984.981 619.675.665 11,86% 

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 26.990.275 29.475.381 9,21% 

TOTAL 4.350.132.460 4.686.925.985 7,74% 

 

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

A execução da despesa, no exercício de 2016, alcançou a cifra de R$ 9.066.518.491, representando 

um decréscimo de 0,68% em relação ao exercício anterior. 
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Comparativo da Despesa Empenhada por Função de Governo – 2015 e 2016 

DESCRIÇÃO 
2015 2016 AH 

2015-2016 VALOR (R$) AV VALOR (R$) AV 

Saúde 3.203.620.719 35,09% 3.251.616.927 35,86% 1,50% 

Educação 1.649.496.435 18,07% 1.589.628.005 17,53% -3,63% 

Previdência Social 758.244.663 8,31% 833.730.213 9,20% 9,96% 

Saneamento / Gestão Ambiental 664.110.302 7,27% 521.191.702 5,75% -21,52% 

Administração 589.012.708 6,45% 489.755.617 5,40% -16,85% 

Habitação / Urbanismo 548.778.032 6,01% 539.471.500 5,95% -1,70% 

Encargos Especiais 499.304.455 5,47% 715.117.347 7,89% 43,22% 

Transporte 274.312.525 3,00% 237.297.110 2,62% -13,49% 

Assistência Social 226.209.165 2,48% 228.232.044 2,52% 0,89% 

Legislativa 181.062.666 1,98% 187.919.095 2,07% 3,79% 

Comércio e Serviços / Trabalho 168.802.638 1,85% 143.063.968 1,58% -15,25% 

Segurança Pública 121.587.732 1,33% 135.305.059 1,49% 11,28% 

Cultura / Desporto e Lazer 118.681.352 1,30% 83.919.517 0,93% -29,29% 

Ciência e Tecnologia 114.627.982 1,26% 99.176.689 1,09% -13,48% 

Direitos da Cidadania 10.261.532 0,11% 10.504.865 0,12% 2,37% 

Agricultura 873.131 0,01% 588.834 0,01% -32,56% 

TOTAL 9.128.986.037 100,00% 9.066.518.491 100,00% -0,68% 
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Os maiores volumes de recursos foram destinados em 2016 às Funções Saúde, que respondeu por 

35,86% do total dos gastos em 2016, e  Educação, cuja aplicação em 2016 correspondeu a 17,53% 

de toda a despesa realizada. 

Algumas Funções de Governo que tiveram redução no valor empenhado em 2016 em relação a 

2015 são verificadas devido a obras que tiveram maior percentual de execução em 2015 do que em 

2016, tais como as obras de contenção e manutenção em redes de drenagem pluvial e mobilidade 

urbana.  

As Despesas Correntes totalizaram em 2016 R$ 8.344.975.052, com aumento de 1,55% em relação 

a 2015.  As Despesas de Capital totalizaram R$ 721.543.439 em 2016, nas quais se destaca a conta 

de investimentos, que somou R$ 396.433.447. 

Comparativo da Despesa Empenhada por Categoria Econômica – 2015 e 2016 
 

ITEM DESPESA 
EMPENHADA EM 

2015 (R$) 

DESPESA 
EMPENHADA 
EM 2016 (R$) 

AH 2015-
2016 

DESPESAS CORRENTES 8.217.513.229 8.344.975.052 1,55% 
Pessoal e Encargos Sociais 3.882.765.621 3.989.436.560 2,75% 
Juros e Encargos da Dívida 201.015.127 217.706.056 8,30% 
Outras Despesas Correntes 4.133.732.480 4.137.832.436 0,10% 
DESPESAS DE CAPITAL 911.472.808 721.543.439 -20,84% 
Investimentos 735.346.377 396.433.447 -46,09% 
Inversões Financeiras 3.895.387 10.138.398 160,27% 
Amortização da Dívida 172.231.044 314.971.594 82,88% 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0,00% 
TOTAL GERAL 9.128.986.037 9.066.518.491 -0,68% 

 

Dentre as despesas realizadas com investimento, destacam-se os recursos destinados a obras em 

2016, executados por meio de Programas de fundamental importância para a população, como o 

“Corta Caminho”, com obras de mobilidade urbana, “Saneamento e Gestão Ambiental”, com obras 

de drenagem e saneamento, “Manutenção da Cidade”, com obras de tapa-buraco e manutenção de 

praças e jardins, “Pampulha Viva”, com obras de Limpeza e Recuperação da água da Lagoa da 

Pampulha, Hospital Metropolitano e Vila Viva.     

2.1 Limites Legais 

No exercício de 2016, foram obedecidos os limites legais de gastos concernentes às aplicações de 

recursos em educação, saúde, pessoal, dívida e operações de crédito, o que respeita as disposições 

da Constituição Federal do Brasil, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, da Lei 

Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações específicas, 

conforme os quadros a seguir: 
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Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal - 2016 

GESTÃO FISCAL VALOR (R$) 
Receita Corrente Líquida do Município 8.749.960.636,51 
1 – Despesa Total com Pessoal – Consolidado 3.599.912.123,30 
Limite Prudencial  4.987.477.562,81 
Limite Máximo  5.249.976.381,91 
% Aplicado 41,14% 
% Limite Máximo 60,00% 
2 – Dívida Consolidada Líquida 2.820.290.967,94 
Limite Legal  10.499.952.763,81 
3 – Operações de Crédito  113.653.722,08 
Limite Legal   1.399.993.701,84 

 

Os gastos com pessoal (Executivo e Legislativo) representaram 41,14% da Receita Corrente 

Líquida (RCL) para um limite estabelecido na LRF de 60% (54% para o Executivo e 6% para o 

Legislativo). Em relação à Dívida Consolidada Líquida, a PBH apresentou um montante de R$ 

2.820.290.967,94, bem abaixo do limite legal de R$ 10.499.952.763,81. Quanto às Operações de 

Crédito, a PBH apresentou R$ 113.653.722,08 de compromissos financeiros assumidos, frente ao 

limite máximo legal de R$ 1.399.993.701,84. 

No que diz respeito aos Índices Constitucionais, foram aplicados 25,78% da receita de impostos e 

transferências de origem tributária no ensino público municipal, para uma exigência legal de 25%; 

enquanto na saúde foram aplicados 22,33% também da receita de impostos e transferências de 

origem tributária, para uma exigência constitucional de 15%. 

Índices Constitucionais* 

GASTO VALOR APLICADO  (R$) ÍNDICE (%) 

Ensino 1.301.151.815,85 25,78% 

Saúde  1.120.015.447,01 22,33% 

*Valores aplicados (empenhados) em relação à receita de impostos e 

transferências de origem tributária. 

 

3 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou, em 2016, um superávit orçamentário de R$ 

1.181.389.763, ou seja, a diferença entre a Receita Realizada (R$ 10.247.908.254) e a Despesa 

Empenhada (R$ 9.066.518.491) foi positiva, o que considera-se uma economia orçamentária para o 

município. 
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