
Confira realizações das Prefeituras em várias áreas  

 

Habitação e infraestrutura 

 5 Empreendimentos do Orçamento Participativo concluídos pela Urbel, sendo: 

 

- Obra Vila Nova Cachoeirinha  

- Obra Vila Nova Cachoeirinha  

- Obra Vila Novo Ouro Preto  

- Obra Vila Novo Ouro Preto  

- Obra Vila Novo Ouro Preto  

 

 137 famílias beneficiadas com títulos de propriedade de moradias dos Conjuntos Itatiaia 

Serrano, Granja Freitas II, III, IX, São José Quadra 112, Deuslene, Camomila, Jardim 

Leblon, Urucuia, Hortência, Orquídea, Lírios do Campo, Girassol, Flores do Campo, 

Jasmim, Fernão Dias, Bromélia, Amor Perfeito, Gardênia, Flor de Lótus, Buganvília, Jardim 

Castanheira, Vitória Milionários, França, Vila Régia, São Tomás II, Ipês, Em Deus Há Força, 

Íris, Magnólia, Castanho Taques. 

 

 

 44 Unidades Habitacionais concluídas para Reassentamento, sendo: 

- 8 na Vila Mangueiras 

- 36 no Aglomerado Santa Lúcia 

 

 492 endereços regularizados e concedidos na região do Izidora, no âmbito do 

Programa Endereço Cidadão.  

 4.671 ações de fiscalização para limpeza e conservação de lotes, no âmbito do 

Programa Lote Limpo. 

 

Mobilidade Urbana 

 

• Reformulação da ciclovia na avenida Tereza Cristina, com duplicação no trecho entre as avenidas 

Eliseu Resende e Juscelino Kubitschek. 

• Requalificação de calçadas na interseção das ruas Divinópolis e Paraisópolis, marco cultural do 

Clube da Esquina, proporcionando melhorias na segurança dos pedestres. 

• Implantação na Zona 30 na Rua Gonçalves Dias, entre avenidas Brasil e Afonso Pena. 

• Implantação das interseções com foco e tempo para pedestres em todas as travessias na rua 

Carangola com Desembargador Alfredo Albuquerque. 

• Finalização de 27,67 km de projetos de faixas exclusivas/preferenciais para viabilizar intervenções 

para priorizar o Transporte Coletivo. 

• Criação e publicação no site do Boletim Técnico Econômico do Transporte coletivo. 

• Reunião com o Observatório da Mobilidade – ObsMob-BH como forma de manter e ampliar a 

participação popular, aumentar o controle social e a transparência. 



• Disponibilização de dados da matriz tarifária do transporte coletivo no Portal de Dados Abertos 

como forma de ampliar o fornecimento de dados abertos para as startups, universidades, centros de 

pesquisas e empresas de tecnologia. 

 

 

Atendimento à população 

 

 PBH APP: Acesso via Login Único Gov Br e disponibilização de 73 serviços, dentre eles 

denúncias de descumprimento de protocolos de prevenção a Covid-19. 

 Portal de Serviços (serviços.pbh.gov.br): disponibiliza informações sobre mais de 1.100 

serviços municipais, permitindo a solicitação de mais de 560 serviços digitais, sendo 220 

deles disponibilizados desde o começo da pandemia. 

 Disponibilização de 1.586 vagas para o Programa Mun. de Qualificação, Emprego e Renda, 

no âmbito do Programa Inclusão Digital. 

 Manutenção de 302 Centros de Inclusão Digital. 

 Disponibilização Telecentros: 8.454 acessos. 

 95 Vilas e Favelas com hotspot – rede Wi-Fi instalados.  

 Pacote de 26 medidas para a retomada econômica na capital, incluindo a eliminação, 

redução ou parcelamento de taxas, preços públicos e IPTU, beneficiando 200 mil 

empreendedores da cidade.  

 Resposta automática para 93,4% dos requerimentos de Alvará de Localização e 

Funcionamento. 

 

 Resposta automática para 74,0% dos requerimento de Alvará de Autorização Sanitária.  

 Dispensa de alvarás e licenças para 275 atividades de baixo risco.  

 Disponibilização, em meio digital, do Serviço de Nota Fiscal para o Microempreendedor 

Individual. 

 

 

Segurança 

 

 62 mil patrulhamentos preventivos realizados. 

 179 vias públicas atendidas com controle, fiscalização e orientação do trânsito. 

 2.405 câmeras compartilhadas com o Centro de Operações da Prefeitura-COP (Pontos de 

Videomonitoramento). 

 

 

Sustentabilidade Ambiental 

 

 Conclusão da Obra de implantação da Rua Marselhesa / Tratamento de Fundo de Vale – 

Bairro Bonsucesso - Regional Barreiro. 



 Obras em andamento da Bacia de Detenção do Bairro das Indústrias – Ribeirão Arrudas - 

1ª Etapa – Canal de Montante - Regional Barreiro. 

 Obras em andamento de Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia do 

Córrego Bonsucesso – Regional Barreiro. 

 Obras em andamento de Implantação da caixa de captação no emboque do Ribeirão 

Isidoro, visando a otimização do sistema de Macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado 

e Ribeirão Isidoro.    

 Obra em andamento de Controle de Cheias – Implantação da bacia de detenção do 

Córrego Túnel/Camarões – Bairro Tirol - Regional Barreiro. 

 1.960 novas árvores plantadas na cidade. 

 1.500 animais atendidos no primeiro Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte para 

população de baixa renda. 

 Elaboração e apresentação do 5º Inventário de Gases Efeito Estufa de Belo Horizonte, 

referente às emissões de 2020. 

 210 mil toneladas de Resíduos Sólidos Domiciliares coletados. 

 169 mil quilômetros de sarjetas limpas. 

 203 km de vias em vilas atendidas pelo Serviço de Limpeza Urbana. 

 245 mil toneladas de resíduos sólidos aterrados. 

 2.000 toneladas da coleta seletiva e 400 toneladas triadas na CTRS Macaúbas. 

 1.600 toneladas de pneus e cavacos triados no aterro Macaúbas e destinados para 

recuperação energética. 

 Desassoreamento e limpeza da Lagoa da Pampulha - quantidade média de lixo 

sobrenadante recolhido entre os meses de Janeiro e Abril/2021 do espelho d’água (Fonte 

DMAN-SD): Janeiro – 117.580 kg; Fevereiro – 126.670 kg; Março -  199.670 kg; Abril – 

93.000 kg. 

 Trabalhos de podas, supressões e destocas de árvores realizadas no período (janeiro-

abril/21) nas 9 regionais (Fonte DMAN-SD):  

- 9.046 podas; 

- 1.397 supressões; 

- 977 destocas.  

 

 

Cultura 

 

 9.072 usuários atendidos nas unidades culturais. 

 478 atendimentos no serviço de patrimônio. 

 Escola Livre de Artes Arena da Cultura: abertura, em fevereiro, das inscrições para as 

atividades virtuais no 1o. Semestre/21, com oferta de 2 mil vagas. 

 Publicação dos editais do Fundo Municipal de Cultura, da Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura, no final de abril: juntos, os editais Multilinguagens e BH nas Telas injetarão cerca 

de R$ 9,8 milhões na economia da cultura ainda em 2021. 



 Projeto Pampulha Território Museus: oferta de programação virtual contínua, com destaque 

para ações educativas virtuais, que podem ser acompanhadas pelo 

site pampulhaterritoriomuseus.com.br  

 

 

 

http://pampulhaterritoriomuseus.com.br/

