
ACORDO DE COOPERAÇÃO

ENTRE

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS

HUMANOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ESTE ACORDO DE COOPERAÇÃO (doravante denominado "Acordo") é celebrado
pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, originalmente estabelecido
como Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat) por resolução da
Assembleia Geral das Nações Unidas 32 / 162, de 19 de dezembro de 1977, e posteriormente
transformado em órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas pela sua resolução
56/206, de 21 de dezembro de 2001, com sede em Nairóbi, Quênia (doravante denominado
“ONU-Habitat”); e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, estabelecida à Avenida Afonso Pena,
1212, Belo Horizonte - MG, Brasil como o órgão da administração municipal de Belo Horizonte,
registrada no CNPJ Nº. 18.715.383/0001-40 (doravante referido como PBH)

PREÂMBULO:

CONSIDERANDO que a ONU-Habitat é a agência coordenadora do Sistema das Nações
Unidas para atividades de assentamentos humanos e, em colaboração com os governos, é responsável
por promover e consolidar a colaboração com todos os parceiros, incluindo autoridades locais,
organizações privadas e não-governamentais na implementação do Programa Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular, o Objetivo 11 de “Tornar cidades e
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, bem como o gestor de
estratégias do capítulo de assentamentos humanos da Agenda 21 e ponto focal para o monitoramento,
avaliação e implementação da Nova Agenda Urbana adotada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), em Quito, Equador
2016;

CONSIDERANDO que a PBH é a sede do governo municipal de Belo Horizonte, capital de
Minas Gerais no Brasil e tem o mandato para atuar no poder executivo municipal.

AGORA, portanto, com base na confiança mútua e no espírito de cooperação amistosa, a
ONU-Habitat e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (doravante denominadas coletivamente
como as "Partes" e individualmente como a "Parte") celebram este Contrato e, por meio deste,
concordam em: do seguinte modo:



ARTIGO I
Documentos

1. O presente acordo consiste neste documento e nos seguintes anexos que dele são parte
integrante:

(a) Anexo A ("Termos e Condições Gerais"), a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(PBH) é denominada "Entidade Cooperante / Contratante" neste Anexo;

(b) Anexo B (“Documento do Projeto e Plano de Trabalho”, incluindo Cronograma
de Implementação);

(c) Anexo C ("Orçamento", incluindo Calendário de Pagamentos e Calendário de relatórios)

(d) Anexo D ("Relatório Financeiro");

(e) Anexo E (“Certificado de despesas”)

(f) Anexo F (“Certificado anual de despesas”)

(g) Anexo G ("Relatório Anual de Ativos");

(h) Anexo H ("Relatório de Progresso do Plano de Trabalho");

2. As Partes concordam que, no caso e na extensão de qualquer conflito entre os termos e condições
estabelecidos neste Acordo e nos Anexos, ou entre qualquer um dos Anexos, o presente Acordo
prevalecerá, seguido pelos Anexos na ordem enumerada acima.

ARTIGO II
Objetivo e Escopo

1. O objetivo deste Acordo é estabelecer os termos e condições gerais sob os quais as Partes
colaborarão para alcançar os objetivos estabelecidos abaixo, tanto para a ONU-Habitat quanto para a
PBH, através de trabalho colaborativo. O conhecimento técnico de ambas as organizações, que deve
ser usado nesta colaboração, permitiria uma utilização mais efetiva e eficiente dos recursos
disponibilizados ao UN-Habitat e ao PBH.

2. Sujeitas aos seus respectivos regulamentos, regras, políticas, práticas, procedimentos e
disponibilidade de fundos, as Partes colaborarão para a implementação da “Comunidade no vale:
novos usos para as margens do Ribeirão do Onça” (doravante denominado “Projeto”), dentro do
Programa Global de Espaço Público da ONU-Habitat (aqui denominado "Programa").



3. O Programa é composto de vários projetos e atividades urbanos, organizados em três áreas
principais: (i) Estabelecimento de parcerias no espaço público nos níveis local, nacional e
internacional; (ii) Apoio a governos locais e nacionais no desenvolvimento de estratégias para a
cidade como um todo / políticas em projetos de espaço público e projetos de demonstração; e (iii)
Facilitar advocacia, desenvolvimento de capacidade, gerenciamento de conhecimento e
desenvolvimento de ferramentas. O Programa tenta demonstrar, em parceria com as cidades, a
importância do espaço público na obtenção de benefícios sociais, econômicos e ambientais para as
cidades.

4. O Projeto, descrito de maneira mais detalhada no Anexo B deste documento, visa a criação
de um novo espaço público com o envolvimento da comunidade nas margens do Ribeirão. O projeto
também procura evitar a ocupação ilegal de moradias em áreas propensas a inundações e / ou outras
áreas de preocupação ambiental por parte da população de baixa renda. Através da integração da
comunidade no processo, o projeto terá como objetivo aumentar a conscientização sobre as áreas
ribeirinhas e o valor agregado do espaço público na cidade. O principal objetivo do projeto é diminuir
e, eventualmente, evitar o número de mortes e pessoas afetadas por desastres, incluindo desastres
relacionados à água, com foco na proteção dos pobres e das pessoas em situações vulneráveis.

ARTIGO III
Responsabilidades gerais das partes

1. As Partes concordam em cumprir suas respectivas responsabilidades, de acordo com as
disposições deste Acordo. As Partes concordam em unir esforços e manter estreitas relações de
trabalho para alcançar os objetivos do Projeto.

2. As Partes manter-se-ão informadas de todas as atividades relevantes pertinentes ao Projeto e
sua implementação, e realizarão consultas a qualquer momento, conforme julgar conveniente, sobre o
status desta cooperação, incluindo qualquer circunstância que possa afetar a consecução de seus
objetivos.

3. As Partes abster-se-ão de qualquer ação que possa afetar adversamente os interesses da outra
parte e cumprirão seus compromissos com a máxima consideração pelos termos e condições deste
Acordo e pelos princípios das Nações Unidas e da ONU-Habitat. As Partes manterão o Coordenador
Residente das Nações Unidas [ou] o Coordenador Residente do Programa das Nações Unidas
[conforme apropriado] no Brasil e o Gerente do Programa ONU-Habitat [se aplicável] totalmente
informado de todas as ações empreendidas por elas na execução deste Contrato.

ARTIGO IV
Responsabilidades da ONU-Habitat

1. Nos termos deste Contrato, a ONU-Habitat, por meio de seu Programa Global de Espaço
Público, será responsável pela supervisão geral e apoio da execução do Projeto, incluindo:

(a) Fornecer fundos para o PBH até um montante máximo de US $ 78.094 (setenta e
oito mil e noventa e quatro dólares dos Estados Unidos), de acordo com os
procedimentos estabelecidos no artigo VI ("Agenda de Pagamentos") abaixo e no
Anexo C ("Cronograma de Pagamento") anexo;



(b) Estabelecer contato com os respectivos escritórios e agências de representação
envolvidos nas diversas áreas de atividade identificadas por este Contrato;

(c) Coordenar com a PBH na preparação de um plano detalhado de apoio e colaboração,
nos seguintes aspectos:

a. Levantamento ou mapeamento do espaço público, incluindo apresentações
(“demonstration projects”) e estudos sobre como o espaço público pode
melhorar o uso da terra e a qualidade de vida geral;

b. Fazer recomendações sobre os arranjos institucionais e operacionais para
facilitar o planejamento, entrega e manutenção dos espaços públicos no Vale
do Ribeirão do Onça;

c. Atividades relacionadas, como facilitar workshops participativos, fornecer a
metodologia e apoiar os conhecimentos técnicos na avaliação específica do
local; e

d. Outras áreas de interesse mútuo.

(d) Coordenar com a PBH no desenvolvimento de Apresentações (“demonstration
projects”) sobre espaços públicos;

(e) Identificar, preparar e propor os vários métodos de cooperação que podem ser
facilitados por meio deste Acordo de Cooperação com a PBH. Isso incluirá, mas não
se limitará ao seguinte:

a. Fornecimento de informações técnicas para projetos, estudos e atividades
relacionadas;

b. Mobilizar parceiros estratégicos, especialistas internacionais e profissionais
para complementar equipes e parceiros existentes nas atividades relevantes
para este Contrato

c. Sujeito à disponibilidade de fundos e recursos e subsequente acordo entre as
Partes, participar e contribuir para oficinas, conferências e eventos relevantes
para este Contrato;

d. Com base na necessidade e sujeito à disponibilidade de fundos e recursos,
facilitar a participação de representantes da PBH em um ou mais fóruns e
eventos internacionais, relacionados ao planejamento, mobilidade e espaço
público;

e. Identificar oportunidades e maneiras para os representantes da PBH
compartilharem experiências e boas práticas com outras cidades onde foram
realizados avanços no planejamento urbano e no espaço público;

(f) Documentar processos importantes dentro desta cooperação com o objetivo de
promover, disseminar e validar como uma boa / promissora prática, e coordenar com
as partes relevantes dentro do governo municipal a esse respeito;

ARTIGO V



Responsabilidades da PBH

1. Nos termos deste Contrato, a PBH será responsável pela implementação do Projeto,
conforme descrito no Anexo B, incluindo:

(a) Contribuição no projeto na forma de pessoal, em especial especialistas técnicos, até
um montante máximo de US $ 56.013,00 (cinquenta e seis mil e treze e dólares dos
Estados Unidos), conforme descrito no Anexo C (“Orçamento”).

(b) Designar uma pessoa nos escritórios e agências relevantes para este Acordo de
Cooperação, para servir como pessoa focal da ONU-Habitat com o objetivo de
monitorar e relatar o progresso geral da cooperação entre as Partes.

(c) Fornecer informações relevantes e trabalhar com a ONU-Habitat na preparação de um
plano detalhado para o desenvolvimento do projeto, tal como descrito no Anexo B
("Documento do Projeto e Calendário de Implementação/Plano de Trabalho") em
anexo;

(d) Trabalhar com a ONU-Habitat na demonstração de como o espaço público melhorará
a segurança, acessibilidade, inclusão e qualidade urbana geral na cidade;

(e) Envolver a comunidade em todas as fases do projeto com a finalidade de
disseminação e conscientização;

(f) Realizar uma avaliação específica do local selecionado antes do workshop do
Minecraft;

(g) Supervisionar os trabalhos de concepção, desenvolvimento e implementação de
espaços público;

(h) Preparar o conteúdo e a montagem dos workshops e reuniões para o projeto;

(i) Colaborar com especialistas em planejamento / design internacionais e locais na
produção de projetos conceituais para os locais-piloto;

(j) Identificar oportunidades para ampliar o projeto;

(k) Gerenciar a entrega dos resultados do projeto de acordo com o Anexo B (“Documento
do Projeto e Calendário de Implementação/Plano de Trabalho”) em consulta com a
ONU-Habitat e com parceiros relevantes; e

(l) Submeter os relatórios substantivos e financeiros descritos no Anexo C (“Orçamento,
calendário de pagamentos e de relatórios”) à ONU-Habitat dentro dos prazos.

ARTIGO VI
Agenda de Pagamentos

1. Como parte da cooperação da ONU-Habitat sob este Acordo, e de acordo com os Anexos B e
C, a ONU-Habitat fornecerá à PBH fundos até um montante máximo de US $ 78.094 (Setenta e Oito
Mil e Noventa e Quatro Dólares dos Estados Unidos) de acordo com a seguinte programação:



(a) A primeira parcela de US$ 23.428 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e oito
dólares norte-americanos), equivalente a 30% do valor máximo total estabelecido
neste artigo, será disponibilizada mediante assinatura do presente acordo pelo Partes
e recebimento pela ONU-Habitat de uma solicitação de pagamento da PBH;

(b) Será disponibilizada uma segunda parcela de US$ 46.856 (quarenta e seis mil
oitocentos e cinquenta e seis dólares norte-americanos), equivalente a 60 % do
valor máximo total estabelecido neste artigo, desde que a ONU-Habitat seja
informada de que a PBH está em conformidade com este Contrato (com
fornecimento dos resultados indicados no Anexo C do Cronograma de
pagamentos), mediante a apresentação de uma ficha financeira mostrando o uso de
fundos em dólares norte-americanos fornecidos até então, conforme certificado pela
autoridade financeira competente da PBH, e uma solicitação de pagamento;

(c) Uma parcela final de US$ 7.810 (sete mil oitocentos e dez dólares
norte-americanos), equivalente a 10% do valor total do Acordo de Cooperação, será
disponibilizada mediante a provisão satisfatória dos resultados exigidos (resultados
indicados no Anexo C do Cronograma de pagamento), por meio da apresentação de
relatório financeiro mostrando o uso de fundos em dólares norte-americanos
fornecidos até então à PBH.

2. ONU-Habitat fará os pagamentos acima dentro de trinta (30) dias após o recebimento da
solicitação de pagamento apropriada. As declarações acima mencionadas devem ser discriminadas de
acordo com o orçamento do Anexo C. Os documentos comprovativos devem estar disponíveis para a
ONU-Habitat mediante solicitação, juntamente com a solicitação de pagamento.

3. As Partes reconhecem que o desembolso de fundos da ONU-Habitat para a PBH sob este
Contrato está sujeito, em todos os aspectos, ao recebimento de fundos do Doador sob os respectivos
termos e condições entre a ONU-Habitat e o Doador. A PBH não pode derivar nenhum direito dos
termos e condições entre a ONU-Habitat e o doador ou reivindicar os fundos fornecidos pelo doador à
ONU-Habitat.

4. Os pagamentos serão feitos pela ONU-Habitat em dólares norte-americanos (USD) para a
seguinte conta bancária, que será usada exclusivamente para este projeto:

(a) Nome do Banco: Banco do Brasil (Código do banco - 001)
(b) Endereço do Banco: Rua Rio de Janeiro, 750 - Centro, Belo Horizonte - CEP: MG,

30160-041
(c) Título da Conta: Prêmio ONU-Habitat
(d) Número da Conta: Agência 1615-2 - Conta 22789-7 - CNPJ: 18.715.383.0001/40
(e) Instruções de transferência:
(f) Signatários: João Antônio Fleury Teixeira - Secretário Municipal de Finanças e

Valéria Maria Monteiro Delgado - Diretora Central de Administração Financeira
(g) Moeda da Conta : Real

5. A ONU-Habitat não fará nenhum pagamento por custos que excedam o valor máximo
indicado no parágrafo 1 acima, ou em qualquer emenda devidamente assinada, ou que de outra forma
não estejam em conformidade com o presente Acordo.



6. A PBH está autorizada a fazer variações que não excedam 10% em qualquer item da linha do
orçamento, conforme estabelecido no Anexo C deste documento, desde que o valor máximo
estabelecido no parágrafo 1 acima não seja excedido. Qualquer variação que exceda esse percentual
deve ser previamente aprovada por escrito pela ONU-Habitat.

7. No prazo de trinta (30) dias, a PBH reembolsará à ONU-Habitat, mediante solicitação por
escrito, quaisquer fundos fornecidos além do valor máximo estabelecido no parágrafo 1 acima, ou
qualquer emenda devidamente assinada. Da mesma forma, a PBH devolverá à ONU-Habitat
quaisquer desembolsos não devidamente autorizados. A ONU-Habitat pode deduzir esses reembolsos
de pagamentos futuros devidos à PBH nos termos deste Contrato ou de outra forma ou recuperá-los
por qualquer outro meio, conforme a ONU-Habitat considere apropriado e necessário.

8. Após a rescisão deste Contrato, a PBH devolverá à ONU-Habitat, dentro de trinta (30) dias
da data da rescisão, quaisquer juros acumulados e fundos não gastos, que possam não ter sido
desembolsados ou legalmente comprometidos até essa data.

9. A PBH deve reportar à ONU-Habitat todos os juros auferidos com os fundos acima. Tais
juros devem ser utilizados pela PBH em acordo com a ONU-Habitat para os fins do Projeto.

10. Qualquer reembolso recebido pela PBH de um fornecedor deve refletir-se nas demonstrações
financeiras do Projeto como uma redução dos desembolsos no componente orçamentário ao qual se
refere.

11. Nenhuma compensação ou benefício será pago aos funcionários da PBH designados para
trabalhar nas atividades descritas neste Contrato, a menos que com autorização prévia por escrito da
UN-Habitat dos termos e condições de tais pagamentos.

12. Se as dotações forem pagas a funcionários do país beneficiário destacados para o projeto ou
programa, elas devem ser razoáveis   em proporção ao seu salário e/ou às escalas existentes no
mercado de trabalho nacional. O valor dessas alocações não deve exceder 30% do seu salário

ARTIGO VII
Requisitos de relatórios, manutenção de registros e auditoria

1. A PBH deve preparar e enviar à ONU-Habitat, um relatório trimestral de progresso e um
relatório financeiro anual, de acordo com o Calendário de relatórios constante no Anexo C deste
documento.

2. A PBH deve aderir a todos os requisitos de relatório estabelecidos no artigo VI acima, e com
o entendimento de que a ONU-Habitat não liberará nenhum pagamento parcelado nos termos deste
Contrato:

(a) Antes da revisão satisfatória pela ONU-Habitat dos relatórios de progresso financeiro
e de implementação apresentados pela PBH;

(b) Se a PBH se desviar substancialmente dos planos e orçamentos acordados, conforme
estabelecido nos Anexos B e C, respectivamente; e

(c) Se a ONU-Habitat encontrar alguma evidência de má administração financeira dos



fundos do Projeto ocasionada pela PBH na implementação do Projeto.

3. A ONU-Habitat solicitará à PBH o reembolso total ou parcial dos fundos fornecidos ao
Projeto se for constatado que os fundos foram mal utilizados ou não foram contabilizados
satisfatoriamente. Esse reembolso deve estar de acordo com os Regulamentos e Regras Financeiras
das Nações Unidas. Antes de reter ou recuperar o desembolso, a ONU-Habitat e a PBH deverão
consultar-se mutuamente, com o objetivo de resolver imediatamente o problema

4. No prazo de sessenta (60) dias após a conclusão do Projeto, a PBH [em consulta e com
contribuições da ONU-Habitat, somente se necessário] deve preparar e enviar à ONU-Habitat uma
declaração e relatório financeiro final abrangente e detalhado [não auditado, mas certificado por
uma autoridade financeira autorizada da PBH no resultado do projeto]

5. Não obstante o acima exposto, a ONU-Habitat tem o direito, às suas próprias custas, de
revisar e auditar os registros da PBH relativos à implementação do Projeto, incluindo:

(a) A facilitação por parte da PBH da inspeção e auditoria do Projeto pelo Escritório das
Nações Unidas para os Serviços de Supervisão Interna, ou qualquer outra pessoa
devidamente autorizada pela ONU-Habitat. Caso desejem, a qualquer momento, o
Conselho Fiscal das Nações Unidas também pode realizar uma auditoria ao Projeto; e

(b) A facilitação por parte da PBH das visitas das pessoas devidamente autorizadas ao
(s) local (is) do Projeto para avaliar o progresso e as realizações do mesmo durante
seu período de implementação ou posteriormente.

6. A ONU-Habitat terá direito a um reembolso da PBH por quaisquer quantias demonstradas
por tais auditorias que foram pagas, que não aquelas em conformidade com os termos e condições
deste Contrato.

7. A PBH deve manter registros e documentos precisos e atualizados em relação a todas as
despesas incorridas com os fundos disponibilizados pela ONU-Habitat para garantir que todas as
despesas estejam em conformidade com as disposições do Documento do Projeto, do Plano de
Trabalho e Orçamentos do Projeto. Para cada desembolso, a documentação de suporte adequada deve
ser mantida, incluindo faturas, recibos originais pertinentes à transação e todos os documentos
relacionados às atividades de compras

8. Além disso, após a conclusão do Projeto, a PBH manterá os registros relacionados ao Projeto
por um período de pelo menos seis (6) anos, a menos que acordado de outra forma entre as Partes.

ARTIGO VIII
Notificações

1. Qualquer notificação exigida por qualquer das partes no âmbito do presente acordo deve ser
feita por escrito e considerada como recebida pela outra parte, nos seguintes endereços:



Para a ONU-Habitat

Para Assuntos Operacionais:
Nome: Jose Chong
Título: Responsável pela Gestão do Programa, Seção
de Planejamento, Economia e Finanças
Endereço: ONU-Habitat, Caixa Postal 30030
Nairobi 00100, Quénia
Telefone: +254 769328392
E-mail: jose.chong@un.org

Para Assuntos Financeiros e Políticos:
Nomes: Gary Landes
Título: Diretor Interino, Management Advisory and
Compliance Services
Endereço : ONU-Habitat, Caixa Postal 30030
Nairobi 00100, Quénia.
Telefone: +254 20 76 23218
E-mail: landes@un.org

Para PBH

Para Assuntos Operacionais:
Nome: João Antônio Fleury Teixeira
Título: Secretário Municipal de Política Urbana
Endereço: Av. Álvares Cabral 217, 6º andar, Belo
Horizonte, Brasil
Número de telefone: +55 31 3246-0090
E-mail: smpu@pbh.gov.br

Para Assuntos Financeiros e Políticos:
Nome: Marcelo Duarte Borges Caixeta
Título: Gerente de Desenho Urbano
Endereço: Av. Álvares Cabral, 217 - Mezzanine -
BH/MG
Telefone: +55 31 3246-0149/ +55 31 98848 7109
E-mail: marcelo.d.borges@pbh.gov.br

ARTIGO IX
Anticorrupção

1. A PBH declara e garante que nenhuma oferta, pagamento de presente, consideração ou
benefício de qualquer tipo que constitua prática ilegal ou corrupta foi ou será feita a qualquer um pela
PBH, direta ou indiretamente, a qualquer funcionário ou agente da ONU-Habitat, como indução ou
recompensa pela adjudicação ou execução deste Contrato. Qualquer prática dessa natureza é motivo
para rescindir este Contrato ou para tomar qualquer outra ação corretiva, conforme necessário.

2. A PBH deve informar a ONU-Habitat de qualquer prática ilegal ou corrupta ou qualquer
outro uso indevido de fundos em qualquer atividade financiada sob este Contrato que a PBH esteja
ciente ou que tenha sido levada ao seu conhecimento, seja ou não de responsabilidade da PBH. A
PBH deve fornecer à ONU-Habitat informações sobre os resultados e quaisquer ações ou medidas
tomadas pela PBH. Após o recebimento de tal notificação, as Partes deverão consultar-se
prontamente para determinar outras ações a serem tomadas. A PBH manterá a ONU-Habitat
informada sobre o andamento de qualquer investigação formal sobre o assunto e fornecerá à
ONU-Habitat um relatório final sobre a conclusão de tal investigação após sua conclusão.

ARTIGO X
Anti-Terrorismo

1. De acordo com várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo
S/RES/1269 (1999/S/RES/1368 (2001) e S/RES/1373 (2001), as Partes estão firmemente
comprometidas com a luta internacional contra o terrorismo e, em particular, contra o financiamento
do terrorismo. É política do doador procurar garantir que nenhum dos seus fundos seja usado, direta
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ou indiretamente, para apoiar pessoas ou entidades associadas ao terrorismo. De acordo com esta
política, o destinatário compromete-se a envidar esforços razoáveis para garantir que nenhum dos
fundos [do doador] fornecido sob o prêmio seja usado para fornecer apoio a indivíduos ou entidades
associadas ao terrorismo.

ARTIGO XI
Titularidade dos Equipamentos

1. A Titularidade de qualquer equipamento e suprimento que possa ser fornecido pela ONU-Habitat
ou adquirido através de fundos da ONU-Habitat ficará com a ONU-Habitat até que a propriedade seja
transferida. Exceto para equipamentos cujo título tenha sido transferido, todos os outros equipamentos
serão devolvidos à ONU-Habitat na conclusão do projeto. Esses equipamentos, quando devolvidos à
ONU-Habitat, devem estar nas mesmas condições em que são entregues à PBH, sujeitos ao desgaste
normal. A PBH será responsável por compensar a ONU-Habitat por equipamentos que sejam
determinados como danificados ou degradados além do desgaste normal.

ARTIGO XII
Visibilidade

1. De acordo com o procedimento estabelecido na Seção 10.0 (“Publicidade, Uso de Nome,
Emblema ou Selo Oficial das Nações Unidas e da ONU-Habitat”) do Anexo A, Termos e Condições
Gerais, a PBH tomará todas as medidas necessárias para divulgar o fato de que o ONU-Habitat
financiou o projeto. Ao fazê-lo, a PBH exibirá de forma visível o logotipo da ONU-Habitat e indicará
“Este projeto é financiado pela Block by Block e pela ONU-Habitat” no site do projeto, em
publicações e em relatórios às partes interessadas.

ARTIGO XIII
Descisão

1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer uma das Partes, notificando a outra parte por escrito
com trinta (30) dias de antecedência, de acordo com os procedimentos estabelecidos na seção 13.0 do
Anexo A, Termos e Condições Gerais.

ARTIGO XIV
Alterações

1. Este Contrato pode ser modificado por acordo escrito entre as Partes deste Contrato, de
acordo com o procedimento estabelecido na seção 26.0 do Anexo A, Termos e Condições Gerais

2. Caso se torne evidente para uma das Partes durante a implementação do Projeto que uma
extensão além da data de vencimento estabelecida na cláusula 1 do Artigo XV abaixo, será necessária
para alcançar os Objetivos do Projeto, essa Parte deverá, sem demora, informar a outra Parte, com
vista a iniciar consultas para chegar a acordo sobre uma nova data de conclusão. Mediante acordo
sobre uma data de conclusão, as Partes concluirão uma emenda nesse sentido, de acordo com a
cláusula 1 deste Artigo.

ARTIGO XV



Entrada em Vigor

1. Este Contrato entrará em vigor após a assinatura das Partes, com vigência a partir da data da última
assinatura, e permanecerá válido por um período de 12 (doze) meses, a menos que seja rescindido
anteriormente por uma das Partes, de acordo com o Artigo XIII (“Rescisão”) cláusula (1) acima.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados representantes devidamente autorizados da
ONU-Habitat e PBH, assinaram este Contrato em Duas (2) vias originais no(s) local(is) e na(s)
data(s) abaixo por escrito.

Para ONU-Habitat Para PBH

RafaelTuts Diretor
Divisão de Soluções Globais

Local:

Data:

João Antônio Fleury Teixeira
Prefeito de Belo

Horizonte

Local:

Data:

ANEXO A
Termos Gerais e Condições

1.0 ESTATUTO JURÍDICO DAS PARTES
A Entidade Cooperante/Contratante será considerada como possuindo o status legal de uma Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente independente em relação à ONU-Habitat. O pessoal da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente e subcontratados não devem ser considerados em nenhum aspecto como
sendo os funcionários ou agentes da ONU-Habitat.

2.0 RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE COOPERANTE/CONTRATANTE/CONVENENTE PARA
COLABORADORES

A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente será responsável pela competência profissional e técnica de
seus funcionários e selecionará, para o trabalho sob este Acordo/Contrato, indivíduos confiáveis que
desempenharão de maneira efetiva na implementação deste Acordo/Contrato, respeitarão os costumes locais e
estarão em conformidade com um alto padrão de conduta moral e ética.

3.0 COOPERAÇÃO
A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente não cederá, transferirá, comprometerá ou fará outra disposição
deste Acordo/Contrato ou qualquer parte dele, ou qualquer dos direitos, reivindicações ou obrigações da
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente sob este Acordo/Contrato, exceto com o consentimento prévio
por escrito da ONU-Habitat.

4.0 SUBCONTRATAÇÃO
No caso de a Entidade Contratante/Cooperante/Convenente requerer os serviços de subempreiteiros, a Entidade





Contratante/Cooperante/Convenente deverá obter a aprovação e autorização prévia por escrito da ONU-Habitat
para todos os subempreiteiros. A aprovação da ONU-Habitat de um subempreiteiro não isenta a Entidade
Cooperante/Contratante de nenhuma de suas obrigações nos termos deste Acordo/Contrato. Os termos de
qualquer subcontratação devem estar sujeitos e em conformidade com as disposições deste Acordo/Contrato.

5.0 INDENIZAÇÃO
A Entidade Contratante/Cooperante indenizará, manterá e salvará inofensivos e defenderá, às suas próprias
custas, a ONU-Habitat, seus funcionários, agentes, servidores e funcionários de e contra todos os processos,
reivindicações, demandas e responsabilidades de qualquer natureza ou espécie, incluindo seus custos e
despesas, decorrentes de atos ou omissões da Entidade Cooperante/Contratante ou dos funcionários, executivos,
agentes ou subcontratados da Entidade Cooperante/contratante/Convenente, na execução deste
Acordo/Contrato. Esta disposição se estenderá, entre outras coisas, às reivindicações e à responsabilidade sob a
natureza de compensação dos trabalhadores, responsabilidade por produtos decorrentes do uso de invenções ou
dispositivos patenteados, material com direitos autorais ou outra propriedade intelectual da Entidade
Contratante/Cooperante/Convenente, seus funcionários, oficiais, agentes ou subcontratados. As obrigações
previstas neste artigo não expiram após a rescisão deste Acordo/Contrato.

6.0 SEGUROS E PASSIVOS
6.1 A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente deverá fornecer e, posteriormente, manter seguro
contra todos os riscos relacionados à sua propriedade qualquer equipamento usado para a execução deste
Acordo/Contrato.

6.2 A Entidade Contratante/Cooperante deverá fornecer e, posteriormente, manter todos os seguros de
compensação de trabalhadores adequados, ou o equivalente, com relação a seus funcionários para cobrir
reivindicações por danos pessoais ou morte em conexão com este Acordo/Contrato.

6.3 A Entidade Cooperante/Contratante também deve fornecer e, posteriormente, manter o seguro de
responsabilidade civil em uma quantidade adequada para cobrir reclamações de terceiros por morte ou
lesão corporal, perda ou dano à propriedade, decorrentes ou relacionados à prestação de serviços sob este
Acordo/Contrato ou operação de quaisquer veículos, barcos, aviões ou outros equipamentos pertencentes
ou alugados pela Entidade Cooperante/Contratante/Convenente ou seus agentes, servidores, funcionários ou
subcontratados que executam trabalhos ou serviços relacionados a este Acordo/Contrato.

6.4 Com exceção do seguro de compensação dos trabalhadores, as apólices de seguro previstas neste
artigo deverão:

6.4.1 Nomear a ONU-Habitat como segurado adicional;

6.4.2 Incluir uma renúncia à subrogação dos direitos da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente à operadora de seguros contra a ONU-Habitat;

6.4.3 Providenciar que a ONU-Habitat receba uma notificação por escrito de trinta (30) dias das
seguradoras antes de qualquer cancelamento ou alteração de cobertura.

6.5 A Entidade Contratante/Cooperante/Convenente deverá, mediante solicitação, fornecer à
ONU-Habitat evidências satisfatórias do seguro exigido por este Artigo 6.

7.0 ONERAÇÃO E GARANTIAS
A Entidade Contratante/Cooperante não deve causar ou permitir que qualquer penhora ou outro ônus por
qualquer pessoa seja arquivado ou permaneça arquivado em qualquer cargo público ou arquivado na
Organização das Nações Unidas e na ONU-Habitat contra qualquer dinheiro devido ou a vencer por qualquer
trabalho realizado ou materiais fornecidos sob este Acordo/Contrato, ou por qualquer outra reivindicação ou
demanda contra a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente ou as Nações Unidas.

8.0 TITULARIDADE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA ONU-HABITAT PARA A



ENTIDADE COOPERANTE/CONTRATANTE
A titularidade de qualquer equipamento e suprimento que possam ser fornecidos pela ONU-Habitat à Entidade
Cooperante/contratante para o cumprimento de quaisquer obrigações decorrentes deste Acordo/Contrato será da
ONU-Habitat, e qualquer equipamento desse tipo deverá ser devolvido à ONU-Habitat na conclusão deste
Acordo/Contrato ou quando não for mais necessário pela Entidade Cooperante/Contratante/Convenente. Esses
equipamentos, quando devolvidos à ONU-Habitat, deverão estar nas mesmas condições em que foram entregues
à Entidade Cooperante/Contratante/Convenente, sujeitos a desgaste normal, e a Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente será responsável por compensar a ONU-Habitat por real perda, dano ou
degradação do equipamento para além do desgaste normal.

9.0 DIREITOS AUTORAIS, PATENTES E OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE
9.1 Exceto quando expressamente previsto por escrito no Acordo/Contrato, a ONU-Habitat terá direito
a toda a propriedade intelectual e outros direitos de propriedade, incluindo, entre outros, patentes, direitos
autorais e marcas comerciais, com relação a produtos, processos, invenções, ideias, know-how ou
documentos e outros materiais que a Entidade Contratante/Cooperante/Convenente tenha desenvolvido para
a ONU-Habitat nos termos do Acordo/Contrato e que tenham uma relação direta com ou sejam produzidos
ou preparados ou coletados em consequência de, ou durante o curso, a execução do Acordo/Contrato, e a
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente reconhece e concorda que esses produtos, documentos e
outros materiais constituem trabalhos feitos para contratação para a ONU-Habitat.

9.2 Na medida em que tal propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade consistam em
qualquer propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade da Entidade Contratante/Cooperante: (i)
que preexistia à performance da Entidade Contratante/Cooperante/Convenente de sua obrigação sob este
Acordo/Contrato, ou (ii) que a Entidade Cooperante/Contratante possa desenvolver ou adquirir, ou possa ter
desenvolvido ou adquirido, independentemente do desempenho de suas obrigações nos termos deste
Acordo/Contrato, a ONU-Habitat não exigirá e não reivindicará qualquer participação acionária, e a
Entidade Contratante/Cooperante/Convenente concederá à ONU-Habitat uma licença perpétua para usar
essa propriedade intelectual ou outro direito de propriedade apenas para os fins e de acordo com os
requisitos deste Acordo/Contrato.

9.3 A pedido da ONU-Habitat, a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente tomará todas as
medidas necessárias, executará todos os documentos necessários e geralmente ajudará a garantir esses
direitos de propriedade e a transferir ou licenciá-los para o ONU-Habitat, em conformidade com os
requisitos da lei aplicável e deste Acordo/Contrato.

9.4 Sujeito às disposições anteriores, todos os mapas, desenhos, fotografias, mosaicos, planos,
relatórios, estimativas, recomendações, documentos e todos os outros dados compilados ou recebidos pela
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente nos termos do Acordo/Contrato serão de propriedade da
ONU-Habitat, devem ser disponibilizados para uso ou inspeção pela ONU-Habitat em horários razoáveis e
em locais razoáveis, devem ser tratados como confidenciais e devem ser entregues apenas a funcionários
autorizados da ONU-Habitat após a conclusão do trabalho nos termos do Acordo/Contrato.

10.0 PUBLICIDADE, USO DO NOME, EMBLEMA OU SELO OFICIAL DAS NAÇÕES UNIDAS E
ONU-Habitat

Entidade Cooperante/Contratante/Convenente não deve anunciar ou tornar público, para fins de vantagem
comercial ou ágio, que tenha uma relação contratual com as Nações Unidas ou a ONU-Habitat, nem a Entidade
Cooperante/Contratante, de qualquer maneira deve usar o nome, emblema ou selo oficial da ONU-Habitat ou
das Nações Unidas ou qualquer abreviação do nome da ONU-Habitat em conexão com seus negócios ou de
outra forma sem a permissão prévia por escrito da ONU-Habitat.

11.0 NATUREZA CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Informações e dados que são considerados propriedade de qualquer das Partes ou que são entregues ou
divulgados por uma Parte (“Divulgador”) para a outra Parte (“Destinatário”) durante o curso da execução deste
Acordo/Contrato e que são designados como confidenciais (“Informações”), serão mantidas em sigilo por essa
Parte e serão tratadas da seguinte forma:

11.1 O Destinatário deve:



11.1.1 Tomar o mesmo cuidado e discrição para evitar a divulgação, publicação ou disseminação das
Informações do Divulgador, que toma com suas próprias informações semelhantes que não desejam
divulgar, publicar ou divulgar; e

11.1.2 Usar as informações do divulgador apenas para os fins para os quais foram divulgadas.

11.2 Desde que o Destinatário tenha um Acordo/Contrato por escrito com as seguintes pessoas ou
entidades exigindo que tratem as Informações confidenciais de acordo com este Acordo/Contrato e com
este Artigo 11, o Destinatário poderá divulgar Informações para:

11.2.1 Qualquer outra parte com o consentimento prévio por escrito do divulgador; e

11.2.2 Os funcionários, oficiais, representantes e agentes do Destinatário que precisarem conhecer
essas Informações para fins de cumprimento de obrigações nos termos do Acordo/Contrato, e
funcionários, representantes e agentes de qualquer entidade legal que o controle, seja controlado ou
com o qual está sob controle comum, que precisar conhecer essas informações para fins de
cumprimento de obrigações nos termos deste Acordo/Contrato, desde que, para esses fins, uma
entidade legal controlada signifique:

11.2.2.1 Uma entidade corporativa na qual a Parte possui ou controla, direta ou indiretamente,
mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto; ou

11.2.2.2 Qualquer entidade sobre a qual a Parte exerça controle gerencial eficaz; ou

11.2.2.3 Para a ONU-Habitat, um órgão governante ou órgão subsidiário da ONU-Habitat
estabelecido de acordo com a Carta da ONU-Habitat.

11.3 A Entidade Cooperante/contratante/Convenente pode divulgar as Informações na medida exigida
por lei, desde que, sujeita e sem renúncia aos privilégios e imunidades da ONU-Habitat, a Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente notifique a ONU-Habitat com antecedência prévia solicitará a
divulgação de informações, a fim de permitir que o UN-Habitat tenha uma oportunidade razoável de tomar
medidas de proteção ou qualquer outra ação que seja apropriada antes que qualquer divulgação seja feita.

11.4 A ONU-Habitat pode divulgar as informações na medida do necessário, de acordo com a Carta das
Nações Unidas, resoluções ou regulamentos da Assembléia Geral ou regras promulgadas pelo
Secretário-Geral.

11.5 O Destinatário não deve ser impedido de divulgar Informações que são obtidas pelo Destinatário
de terceiros sem restrição, são divulgadas pelo Divulgador a terceiros sem qualquer obrigação de
confidencialidade, são previamente conhecidas pelo Destinatário ou a qualquer momento é desenvolvido
pelo Destinatário de forma completamente independente de quaisquer divulgações abaixo.

11.6 Essas obrigações e restrições de confidencialidade deverão ser efetivas durante a vigência do
Acordo/Contrato, incluindo qualquer extensão do mesmo, e, salvo disposição em contrário no
Acordo/Contrato, permanecerão efetivas após qualquer rescisão do Acordo/Contrato.

12.0 FORÇA MAIOR; OUTRAS ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES

12.1 No caso de, e o mais rapidamente possível, após a ocorrência de qualquer causa que
constitua força maior, a Parte afetada notificará por escrito a outra Parte, com informações completas,
por escrito, à outra Parte, de tal ocorrência ou alteração se a Parte afetada for incapacitada, total ou
parcialmente, para cumprir suas obrigações e cumprir suas responsabilidades sob este
Acordo/Contrato. A Parte afetada também notificará a outra Parte sobre quaisquer outras mudanças
nas condições ou a ocorrência de qualquer evento que interfira ou ameace interferir na execução deste



Acordo/Contrato. Não mais de quinze (15) dias após o fornecimento de tal aviso de força maior ou
outras alterações de condição ou ocorrência, a Parte afetada também deverá enviar uma declaração à
outra Parte das despesas estimadas que provavelmente ocorrerão durante o período da mudança de
condição ou o evento de força maior. Após o recebimento da notificação ou notificações exigidas nos
termos deste instrumento, a Parte não afetada pela ocorrência de uma causa que constitua força maior
tomará as medidas que considerar razoavelmente apropriadas ou necessárias nas circunstâncias,
incluindo a concessão à Parte afetada de uma razoável extensão de tempo para cumprir suas
obrigações sob este Acordo/Contrato.

12.2 Se a Entidade Cooperante/Contratante for incapaz, total ou parcialmente, por motivo de
força maior, de cumprir suas obrigações e cumprir suas responsabilidades sob este Acordo/Contrato, a
ONU-Habitat terá o direito de suspender ou rescindir este Acordo/Contrato nos mesmos termos e
condições previstos no Artigo 13, "Rescisão", exceto que o período de aviso prévio será de sete (7)
dias em vez de trinta (30) dias. Em qualquer caso, a ONU-Habitat terá o direito de considerar a
Entidade Cooperante/Contratante permanentemente incapaz de cumprir suas obrigações sob este
Acordo/Contrato, caso a Entidade Cooperante/Contratante não consiga cumprir suas obrigações, total
ou parcialmente, por motivo de força maior por qualquer período superior a noventa (90) dias.

12.3 Força maior, conforme usado neste documento, significa qualquer ato de natureza
imprevisível e irresistível, qualquer ato de guerra (declarado ou não), invasão, revolução, insurreição
ou outros atos de natureza ou força semelhante, desde que tais atos surjam de causas além do controle
e sem culpa ou negligência da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente. A Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente reconhece e concorda que, com relação a quaisquer obrigações
nos termos deste Acordo/Contrato, que a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente deve executar
nas áreas em que a ONU-Habitat está envolvida, preparando-se para participar ou se livrar de
qualquer ajuda humanitária de manutenção da paz ou operações similares, qualquer atraso ou falha no
cumprimento de tais obrigações decorrentes ou relacionadas a condições adversas nessas áreas, ou a
incidentes de distúrbios civis ocorridos nessas áreas, não constituirão, por si só, motivo de força maior
sob este Acordo/Contrato.

13.0 RESCISÃO
13.1 Qualquer uma das partes pode rescindir este Acordo/Contrato por justa causa, total ou
parcialmente, mediante aviso prévio de trinta (30) dias, por escrito, à outra parte. O início de um
processo arbitral de acordo com o Artigo 15.2 (“Arbitragem”), abaixo, não será considerado um
término deste Acordo/Contrato.

13.2 A ONU-Habitat pode rescindir imediatamente este Acordo/Contrato a qualquer momento,
caso o mandato ou o financiamento do Projeto seja reduzido ou rescindido, caso em que a Entidade
Cooperante/Contratante será reembolsada pela ONU-Habitat por todos os custos razoáveis incorridos
pela Entidade Cooperante/Contratante antes do recebimento da notificação de rescisão.

13.3 No caso de rescisão pela ONU-Habitat nos termos deste artigo, nenhum pagamento será
devido pela ONU-Habitat à Entidade Cooperante/Contratante/Convenente, exceto por trabalhos e
serviços realizados satisfatoriamente em conformidade com os termos expressos deste
Acordo/Contrato.

13.4 Se a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente for declarada falida, ou liquidada ou se
tornar insolvente, ou se a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente fizer uma cessão em
benefício de seus credores, ou se um Receptor for nomeado por conta da insolvência da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente, a ONU-Habitat pode, sem prejuízo de qualquer outro direito ou
solução que possa ter nos termos destas condições, rescindir este Acordo/Contrato imediatamente. A
Entidade Cooperante/Contratante deve informar imediatamente a ONU-Habitat da ocorrência de
qualquer um dos eventos acima.

13.5 As disposições deste Artigo 13 não prejudicam quaisquer outros direitos ou recursos das
Nações Unidas ou da ONU-Habitat nos termos deste Acordo/Contrato ou de outra forma.



14.0 NÃO RENÚNCIA DE DIREITOS
A falha por uma das Partes em exercer quaisquer direitos à sua disposição, seja de acordo com este
Acordo/Contrato ou de outra forma, não será considerada, para qualquer finalidade, como uma renúncia da
outra Parte a qualquer direito ou remédio a ele associado, e não deverá exonerar as Partes de quaisquer
obrigações decorrentes deste Acordo/Contrato.

15.0 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
15.1 Solução amigável: As Partes envidarão seus melhores esforços para resolver amigavelmente
qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação decorrente deste Acordo/Contrato ou a violação, rescisão
ou invalidez do mesmo. Quando as partes desejarem buscar uma solução amigável por meio de conciliação,
a conciliação ocorrerá de acordo com as Regras de Conciliação, obtendo a Comissão das Nações Unidas
para o Direito Internacional do Comércio (UNICTRAL) ou de acordo com outro procedimento que possa
ser acordado as partes por escrito.

15.2 Arbitragem: Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação entre as Partes decorrente do
Acordo/Contrato ou a violação, rescisão ou invalidade do mesmo, a menos que seja resolvida
amigavelmente nos termos do Artigo 15.1, acima, dentro de sessenta (60) dias após o recebimento por uma
Parte do pedido por escrito da outra Parte para tal solução amigável, deverá ser encaminhado por qualquer
das Partes para a arbitragem, de acordo com as Regras de Arbitragem da UNCITRAL que obtiverem. As
decisões do tribunal arbitral devem basear-se em princípios gerais do direito comercial internacional. O
tribunal arbitral terá o poder de ordenar a devolução ou destruição de mercadorias ou qualquer propriedade,
tangível ou intangível, ou de qualquer informação confidencial fornecida sob o Acordo/Contrato, ordenar a
rescisão do Acordo/Contrato ou ordenar que qualquer outra proteção sejam tomadas medidas em relação
aos bens, serviços ou qualquer outra propriedade, tangível ou intangível, ou de qualquer informação
confidencial fornecida nos termos do Acordo/Contrato, conforme o caso, tudo de acordo com a autoridade
do tribunal arbitral nos termos do artigo 26. (“Medidas Provisórias de Proteção”) e Artigo 34 (“Forma e
Efeito da Sentença”) das Regras de Arbitragem da UNCITRAL. O tribunal arbitral não terá autoridade para
conceder danos punitivos. Além disso, salvo disposição expressa em contrário neste Acordo/Contrato, o
tribunal arbitral não terá autoridade para conceder juros acima da Taxa Interbancária de Londres
(“LIBOR”) então prevalecente, e esses juros serão apenas juros simples. As Partes ficarão vinculadas a
qualquer decisão arbitral proferida como resultado de uma arbitragem como a adjudicação final de qualquer
disputa, controvérsia ou reivindicação.

16.0 PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
Nada dentro ou relacionado a este Acordo/Contrato será considerado uma renúncia, expressa ou implícita, a
qualquer dos privilégios e imunidades das Nações Unidas, incluindo a ONU-Habitat.

17.1 ISENÇÃO FISCAL
17.2 O Artigo II, Seção 7, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas estabelece,
inter alia, que as Nações Unidas, incluindo a ONU-Habitat, estão isentas de todos os impostos diretos,
exceto encargos por serviços de utilidade pública, e são isentos de restrições aduaneiras, direitos e taxas de
natureza semelhante em relação a artigos importados ou exportados para uso oficial. Caso qualquer
autoridade governamental se recuse a reconhecer a isenção da ONU-Habitat de tais impostos, restrições,
taxas ou encargos, a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente deverá consultar imediatamente a
ONU-Habitat para determinar um procedimento mutuamente aceitável.

17.3 A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente autoriza a ONU-Habitat a deduzir da fatura da
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente qualquer quantia que represente tais impostos, direitos ou
encargos, a menos que a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente tenha consultado a ONU-Habitat
antes do pagamento e a ONU-Habitat, em cada caso, tenha autorizado especificamente a Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente a pagar tais impostos, taxas ou encargos em protesto. Nesse caso, a
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente fornecerá à ONU-Habitat evidências por escrito de que o
pagamento de tais impostos, taxas ou encargos foi feito e devidamente autorizado, a ONU-Habitat
reembolsará a Entidade Cooperante/Contratante/Convenente por quaisquer impostos, taxas ou encargos
assim autorizadas pela ONU-Habitat e pagas pela Entidade Cooperante/Contratante/Convenente mediante



solicitação por escrito.

18.0 AUDITORIAS E INVESTIGAÇÕES
18.1 Cada fatura paga pela ONU-Habitat estará sujeita a uma auditoria pós-pagamento por auditores,
internos ou externos à ONU-Habitat ou por outros agentes autorizados e qualificados da ONU-Habitat a
qualquer momento durante a vigência deste Acordo/Contrato e por um período de três (3) anos após a
expiração ou rescisão prévia deste Acordo/Contrato. A ONU-Habitat terá direito a um reembolso da
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente por quaisquer quantias demonstradas por tais auditorias que
tenham sido pagas pela ONU-Habitat, exceto em conformidade com os termos e condições deste
Acordo/Contrato.

18.2 A ONU-Habitat pode conduzir investigações relacionadas a qualquer aspecto deste
Acordo/Contrato ou adjudicação do mesmo, as obrigações executadas sob este Acordo/Contrato e as
operações da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente geralmente relacionadas ao desempenho deste
Acordo/Contrato a qualquer momento, durante a vigência deste Acordo/Contrato por um período de três (3)
anos após a expiração ou rescisão prévia deste Acordo/Contrato.

18.3 A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente deve fornecer total e oportuna cooperação com
tais inspeções, auditorias pós-pagamento ou investigações. Essa cooperação deve incluir, entre outros, a
obrigação da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente de disponibilizar seu pessoal e toda a
documentação relevante para esses fins em horários e condições razoáveis e de conceder à ONU-Habitat
acesso às instalações da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente em horários razoáveis e em
condições razoáveis relacionadas a esse acesso ao pessoal do contratante e à documentação relevante. A
Entidade Cooperante/Contratante/Convenente exigirá que seus agentes, incluindo, entre outros, advogados,
contadores ou outros consultores da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente, cooperem
razoavelmente com quaisquer inspeções, auditorias pós-pagamento ou investigações realizadas pela
ONU-Habitat abaixo.

19.0 LIMITAÇÃO DE AÇÕES
Exceto com relação a quaisquer obrigações de indenização no Artigo 5, acima, ou conforme estabelecido de
outra forma neste Acordo/Contrato, qualquer processo arbitral de acordo com o Artigo 15.2, acima, decorrente
deste Acordo/Contrato deve ser iniciado dentro de três (3) anos após o acúmulo da causa da ação.

20.0 TERMOS ESSENCIAIS
A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente reconhece e concorda que cada uma das disposições dos
Artigos 21 a 26 deste documento constitui um termo essencial deste Acordo/Contrato e que qualquer violação
de qualquer uma dessas disposições dará à ONU-Habitat o direito de rescindir este Acordo/Contrato ou qualquer
outro contrato com a ONU-Habitat imediatamente após notificação à Entidade Cooperante/Contratante, sem
qualquer responsabilidade por encargos de rescisão ou qualquer outra responsabilidade de qualquer tipo.

21.0 FONTE DE INSTRUÇÕES
A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente não buscará nem aceitará instruções de nenhuma autoridade
externa à ONU-Habitat em conexão com a execução de seus serviços sob este Acordo/Contrato. Se qualquer
autoridade externa à ONU-Habitat tentar impor instruções ou restrições relativas ao desempenho da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente nos termos deste Acordo/Contrato, a Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente notificará prontamente a ONU-Habitat e fornecerá toda a assistência
razoável exigida pela ONU-Habitat. A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente não deve tomar nenhuma
ação em relação ao cumprimento de suas obrigações nos termos deste Acordo/Contrato que possa afetar
adversamente as Nações Unidas ou a ONU-Habitat e a Entidade Contratante/Cooperante deve cumprir suas
obrigações sob este Acordo/Contrato com o mais completo respeito aos interesses da ONU-Habitat.

22.0 NÃO BENEFÍCIO A FUNCIONÁRIOS
A Entidade Cooperante/Contratante garante que não oferece nem deve oferecer a nenhum representante, oficial
ou funcionário ou outro agente das Nações Unidas ou da ONU-Habitat qualquer benefício direto ou indireto
decorrente ou relacionado à execução deste Acordo/Contrato ou de qualquer outro Acordo/Contrato com a
ONU-Habitat ou a sua adjudicação, ou para qualquer outro fim destinado a obter uma vantagem para a Entidade



Cooperante/Contratante.

23.0 OBSERVÂNCIA DA LEI
A Entidade Cooperante/Contratante deve cumprir todas as leis, portarias, regras e regulamentos relacionados ao
desempenho de suas obrigações nos termos deste Acordo/Contrato.

24.0 TRABALHO INFANTIL
A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente declara e garante que nem ela, suas entidades controladoras (se
houver), nem nenhuma subsidiária ou entidade afiliada da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente (se
houver) está envolvida em qualquer prática inconsistente com os direitos estabelecidos na Convenção sobre os
Direitos da Criança, incluindo o Artigo 32, que, entre outros, exigem que a criança seja protegida de realizar
qualquer trabalho que possa ser perigoso ou que interfira na educação da criança ou que seja prejudicial à saúde
da Criança, ou o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

25.0 EXPLORAÇÃO SEXUAL
25.1 A Entidade Cooperante/Contratante/Convenente deve tomar todas as medidas apropriadas para
impedir a exploração sexual ou abuso de alguém por ela ou por qualquer de seus funcionários ou quaisquer
outras pessoas que possam ser contratadas pela Entidade Cooperante/Contratante/Convenente para executar
quaisquer serviços sob este Acordo/Contrato. Para esses fins, a atividade sexual com qualquer pessoa com
menos de dezoito anos de idade, independentemente de quaisquer leis relativas ao consentimento,
constituirá a exploração e abuso sexual dessa pessoa. Além disso, a Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente deve tomar todas as medidas razoáveis e apropriadas para proibir seus
funcionários ou outras pessoas envolvidas e controladas por ela de trocar dinheiro, bens, serviços, ofertas
de emprego ou outras coisas de valor, por favores ou atividades sexuais, ou por se envolver em atividades
sexuais que sejam exploradoras ou degradantes para qualquer pessoa.

25.2 A ONU-Habitat não aplicará a norma anterior relacionada à idade em nenhum caso em que o
pessoal da Entidade Cooperante/Contratante/Convenente ou qualquer outra pessoa que possa ser contratada
pela Entidade Cooperante/Contratante/Convenente para executar quaisquer serviços sob o Acordo/Contrato
esteja casado com a pessoa com menos de dezoito anos com a qual ocorreu atividade sexual e na qual esse
casamento é reconhecido como válido sob as leis do país de cidadania do pessoal da Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente ou outra pessoa que possa estar envolvida pela Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente para executar quaisquer serviços sob este Acordo/Contrato.

26.0 AUTORIDADE DE MODIFICAR
Nenhuma modificação ou alteração neste Acordo/Contrato será válida e executória contra a ONU-Habitat, a
menos que seja fornecida por uma emenda a este Acordo/Contrato assinada pela Entidade
Cooperante/Contratante/Convenente e por um funcionário devidamente autorizado da ONU-Habitat.
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COMUNIDADE DO VALE:

NOVOS USOS PARA AS MARGENS DO
RIBEIRÃO DO ONÇA

Onça Creek: Belo Horizonte, Brazil
Prefeitura de Belo Horizonte

PROJETO/PROGRAMA STATUS: NOVO
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
Título Projeto Comunidade do vale:

Novos usos para as margens do Ribeirão do Onça

Objetivo O principal objetivo deste projeto é a
reestruturação de espaços públicos relacionados a
remoções em área de risco, às margens do
Ribeirão do Onça, em Belo Horizonte.

Orçamento total USD 78,094

Data planejamento inicial Julho 2022

Data planejamento final Junho 2023

3



2. VISÃO GERAL DO PROJETO
Descrição do Projeto

A temática do projeto é concentrada na ocupação dos assentamentos precários

irregulares presentes ao longo dos 6km das das margens do Ribeirão do Onça. No

Brasil, as margens dos cursos de água são consideradas áreas de proteção ambiental e

de especial interesse para a preservação devido à instabilidade do solo e à baixa

capacidade para a recuperação, sendo marcadas como áreas não edificantes pela

legislação federal.

A ocupação dessas áreas pode implicar em vários problemas relacionados com a

segurança e a saúde pública: (i) o risco de inundação e fragilidade estrutural dos

edifícios instalados; (ii) a descarga irregular recorrente de esgotos no curso de água; e

(iii) a eliminação de lixo e entulho nas margens do rio.

Essa temática ganhou visibilidade, para o desenvolvimento de Belo Horizonte,

sobretudo, a partir do projeto de macrodrenagem estruturante. Neste projeto está

previsto o redirecionamento das águas para o Ribeirão do Onça, o que acarreta na

expansão da planície de inundação. Nesse contexto, a Prefeitura começou o processo

de remoção e reassentamento de 1300 famílias nas áreas inundáveis das margens do

Ribeirão. Esse processo está em andamento e a maior parte das remoções já foram

concluídas. As remoções que estão nos territórios contemplados nesse projeto, já foram

concluídas e estão de acordo com o documento PROJETO PARA O TRABALHO SOCIAL-

intervenções para a redução de riscos nas áreas inundáveis à margem do Ribeirão da

Cachoeirinha, Pampulha e Onça, datado de Setembro de 2015, desenvolvido pela

URBEL- PBH. Segue um trecho:

"No presente caso, o Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias será

implementado com 1.300 famílias residentes na área diretamente afetada pelas obras

e serviços de engenharia, a maioria das quais residindo na área onde o parque linear
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será implementado, nas margens do Ribeirão do Onça. As famílias devem escolher,

respeitando as orientações determinadas no arcabouço legal do Município, três tipos

de políticas de remoção adotadas: a) 576 deverão ser reassentadas em unidades

habitacionais a serem construídas através do Programa Minha Casa, Minha Vida; b)

outras serão reassentadas por meio das unidades habitacionais adquiridas através do

Programa de Reassentamento Monitorado em função de obras Públicas - PROAS e c)

serão compensadas pelas benfeitorias e terrenos, em caso de desapropriação.

O Plano apresentado foi orientado pela Portaria n.º 317/2013 do Ministério das Cidades

e apresenta como diretrizes: a promoção da participação e gestão compartilhada

com a população envolvida; o desenvolvimento de ações destinadas a mitigar os

impactos negativos resultantes da reassentamento involuntário; restaurar ou melhorar

as condições sociais, de vida e de trabalho das famílias afetadas; prestar atenção aos

mecanismos de mediação de conflitos e promover a inclusão das famílias em situações

de vulnerabilidade social nas políticas públicas e programas sociais. Da mesma forma,

o objetivo era atender ao quadro legal do Município, expresso na Política Municipal de

Habitação, cujas orientações gerais estão articuladas em vários planos, que

representam instrumentos de planejamento de intervenções estruturais, entre os quais o

Programa de Reassentamento em Situação de Risco Devido ou Obras Públicas

(PROAS), o Programa Bolsa Moradia e outros regulamentos que definem o processo de

remoção e reassentamento.

Vale destacar também que as alterações climáticas têm uma influência importante nos

padrões de precipitação e as chuvas estão se tornando cada vez mais fortes e mais

concentradas em períodos curtos. No período de janeiro de 2020, Belo Horizonte

recebeu 776,77 milímetros de chuva, isso representa 136% mais do que a média

histórica de chuva na cidade. O reassentamento contínuo, ação presente nessa área,

tem evitado tragédias, e isto, reforça a importância de assegurar uma utilização segura

às margens do Ribeirão do Onça para evitar mais ocupação irregular.
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Figura 01: Localização e manchas de intervenção
Fonte: SMPU

É crucial que sejam atribuídos novos usos às áreas resultantes das remoções, evitando

assim a reocupação e a manutenção dos riscos para a população.

As áreas escolhidas para receber a proposta apresentada são estratégicas para que

sejam reconhecidas como piloto para a transformação de outras áreas,

eventualmente formando um parque linear. A demarcação considerou a localização

6



estratégica e o envolvimento já existente da população vizinha com os cuidados da

região. No processo de implementação do novo espaço público, alguns desafios se

colocam: (i) a pouca capacidade do trabalho da comunidade que já está sendo feito

para ocupar os espaços vazios; (ii) a falta de recursos para renovar a área e assegurar

que esta sirva como objectivo de construção pública e comunitária.

Abordagem do Projeto

A partir de uma abordagem ampla, a intervenção proposta segue os conceitos

delineados no novo Plano Diretor Municipal (Lei Municipal n.º 11.181/2019), que procura

conciliar o uso coletivo e a preservação ambiental.

Na abordagem mais específica do bairro, ressaltamos alguns princípios orientadores

que inspiram este projeto: presença de hortas comunitárias e iniciativas relacionadas

com a agricultura urbana e economia sustentável; potencial turístico; presença de

grupos culturais e desportivos; existência de um campo de futebol na região; presença

de vegetação nativa residual; presença de paradas de ônibus, escolas, centros de

saúde e supermercados que qualificam a vizinhança e dão maior acessibilidade à

área, permitindo diversas utilizações, tais como recreação e desporto, lazer e descanso,

preservação e educação ambiental.

O projeto e as ações serão desenvolvidos em colaboração numa parceria

público-social com a comunidade. Dito isto, uma parte fundamental para a proposta

de intervenção já foi iniciada, compreendendo um conjunto de audições públicas e

oficinas com a comunidade, os quais catalisam a formação de uma rede de pessoas

empenhadas no desenvolvimento de soluções para estes espaços e na discussão das

principais demandas para a área. Os seminários preliminares visavam identificar as

exigências e as principais aspirações da comunidade e da diversidade dos grupos,

independentemente do sexo e da idade.
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Figura 2 - Reuniões preliminares de mobilização e reunião do Grupo de Mulheres do
Concelho de Novo Aarão Reis (set/2019)).
Fonte: Urbel

As oficinas realizadas destinaram-se a dar o pontapé de saída ao projeto. O projeto

aqui proposto pretende ser um passo em frente, assegurando o cumprimento dos

objetivos, sensibilizando para os riscos de reocupação destas áreas e especialmente

delineando a capacidade dos envolvidos em agir como agentes de transformação

do espaço, auto-construção e auto-gestão de qualquer origem de projeto como

resultado do processo. Como resultado preliminar dessas oficinas, foi realizado um

levantamento das exigências de espaços públicos e equipamentos de lazer,

considerando as fragilidades ambientais da área.

Figura 3 - Imagens de uma oficina de jardinagem em grupo numa área recentemente
desocupada (06/2019).
Fonte: Urbel

Com base nas lições aprendidas de experiências anteriores, o envolvimento da

comunidade e o processo de tomada de decisões conjuntas são fundamentais antes

de qualquer intervenção de modernização. As oficinas são espaços para ouvir as

pessoas e levantar as suas vozes e formar uma rede de pessoas empenhadas para
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propor soluções inovadoras para melhorar os seus ambientes. Desde 19 de Novembro,

foram realizadas uma série de reuniões e atividades com as comunidades para

preparar um diagnóstico e uma lista de potenciais ações sociais e ambientais a serem

realizadas na área. A inclusão social e a representação justa de diferentes grupos

comunitários foi destacada como um ponto crucial para alcançar a inclusão. A

comunidade acabou por construir um sentido de pertencimento e um apego mais

forte ao território, uma vez incluídos no processo de planejamento. As reuniões foram

divididas em 5 fases:

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V

Reunião
Ampliada

Oficinas para
desenvolver
propostas

Análise interna
das propostas

Seleção das
propostas

Seminários
para a
interação dos
envolvidos e
avaliação do
processo

A Fase I consistiu numa reunião ampliada com moradores locais que focou no

planejamento de ações, na organização de agendas dos envolvidos, bem como na

logística e recursos. Todo o território foi reconhecido através da identificação coletiva.

As comunidades foram convidadas e desafiadas a pensar em propostas de usos

coletivos para as áreas desocupadas, as quais famílias foram retiradas das áreas

inundadas. Um Mapa Social foi resultado das oficinas: consiste num mapa amigável

onde os residentes podem localizar e identificar seus principais pontos de interesse.
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Figura 4 - Fase I (30/11/2019).
Fonte: Urbel

A Fase II consistiu em estratégias para a realização de um Oficina de Mapa dinâmico

(Biomapa) para a construção de propostas reais e viáveis para a utilização coletiva das

áreas. O mesmo conteúdo foi fornecido para todos os seis bairros da região, e cada um

deles elaborou propostas de uso coletivo baseadas na sua própria realidade. As

comunidades identificaram áreas de intervenção, possibilidades e apropriação no

Mapa Social construído na Fase I, assim como reconheceram funcionalidades e

potencialidades. O Biomapa permitiu uma melhor compreensão das características,

usos e funções do ambiente que os moradores fazem parte, bem como das propostas

de intervenção.

Figura 5 -- Fase II (07/12/2019).
Fonte: Urbel

A Fase III foi conduzida pela Urbel e teve como objetivo analisar tecnicamente as

propostas, considerando a sua viabilidade urbana, ambiental, política e financeira.

Consistiu em filtrar as propostas de ações no território utilizando o Biomapa

desenvolvido nas fases anteriores. O produto final foi a sistematização das propostas
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definidas pelos participantes, por área, e a forma de execução de cada uma delas.

Na Fase IV, a Urbel apresentou as possibilidades de implementação das propostas por

meio de oficinas com a comunidade. Este foi o momento em que as comunidades,

após a análise técnica de Urbel, escolheram as alternativas. O produto final desta fase

foi a sistematização das propostas selecionadas pelos participantes, por área, para

além da construção de um plano para as oficinas.

Figura 6 - Fase 4 (18/01/2020).
Fonte: Urbel

A Fase V consistiu em um seminário de retorno às comunidades do processo

desenvolvido até aquele momento, com a divulgação dos resultados dos seminários,

apresentação do Biomapa e a priorização das ações definidas pelos participantes. Foi

também, o momento da avaliação do trabalho realizado até aquele momento, dos

resultados obtidos e do cumprimento da metodologia proposta: autogestão,

identidades, representatividade e usos coletivos. Os participantes listaram as seguintes

ações como desejáveis:
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Novo Aarão Reis Ribeiro de Abreu

Implementação de um novo parque infantil
com brinquedos, paisagismo (árvores,
arbustos e forração) e mobiliários urbanos

Reforma de parque infantil com
brinquedos, paisagismo (árvores, arbustos e
forração) e mobiliários urbanos

Implementação de trilha ecológica com
paisagismo (árvores, arbustos e forração) e
mobiliários urbanos

Implementação de trilha ecológica com
paisagismo (árvores, arbustos e forração) e
mobiliários urbanos

Implementação de um pomar agro-florestal
junto à horta já iniciada pela comunidade

Instalação de tela alambrado no campo
de futebol existente

Mobiliários urbanos na área do futuro
“Monumento do Onça”

Um ponto central da proposta é a ligação dos moradores entre si e com este novo

espaço público, considerando que na base desta relação entre comunidade local e

este novo espaço está o reconhecimento do sentimento de pertencimento já

existente. Este é um passo importante para assegurar que a área não será novamente

ocupada nem degradada. Outro objetivo destas reuniões é identificar colaboradores

e possíveis líderes para a concepção, construção e gestão do espaço. Espera-se que

cada pessoa contribua da forma que puder, quer realizando trabalho pesado,

plantando, na manutenção dos jardins ou ajudando com ideias. Serão necessários

esforços práticos para preparar a área de intervenção, tais como: remoção de

destroços e fundações remanescentes das casas removidas, limpeza de terrenos,

plantação para restauração de matas ciliares, e intervenções estruturantes, chave

para a contenção de encostas.

A formatação do projeto, a sua equipe de gestão, o calendário das oficinas e a

definição das possibilidades de intervenção tendo em conta os recursos disponíveis,

são fundamentais para garantir que o acompanhamento e a execução da proposta

possam ser efetuados dentro do orçamento e do calendário a apresentar.
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Principais Realizações Esperadas

E.A1: Envolvimento e sensibilização da comunidade

Através do trabalho colaborativo baseado em princípios de sustentabilidade e soluções

baseadas na natureza, o que se espera - para além da criação de um espaço de lazer

público em si - é o processo participativo e a sensibilização da população envolvida.

Não só porque é uma área de risco, mas também para materializar o poder de ações

de menor escala e auto-geridas no complexo do ecossistema que é a cidade.

Para o projeto será feita uma avaliação específica do local, a partir de uma

metodologia desenvolvida pela UN-Habitat, juntamente com a comunidade para

recolher os dados necessários para medir a qualidade e o impacto numa fase posterior.

O projeto irá também introduzir uma participação digital inovadora com um grupo

selecionado da comunidade (crianças, jovens, mulheres ou um grupo misto a ser

decidido numa fase posterior), para co-criar os espaços públicos e pensar

espacialmente nas suas necessidades e exigências.

O grupo utilizará o Minecraft como um instrumento de participação comunitária na

concepção dos espaços públicos urbanos. Após a conclusão da oficina de minecraft,

será partilhada uma lista de prioridades com os peritos/arquitetos que irão traduzir as

ideias em desenho arquitetônico. Os arquitetos/designers enviarão à UN-Habitat o

desenho elaborado antes da oficina de validação e, assim que aprovado pela

UN-Habitat,  será apresentado o desenho para a comunidade.

E.A2. Requalificação do espaço público

O projeto irá analisar a incorporação das necessidades da comunidade na

concepção final proposta. Serão fornecidas soluções de concepção inteligentes para

mitigar os riscos ambientais; especialmente em termos de erosão e riscos relacionados

com a água. O projeto será validado com a comunidade antes da sua
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implementação.

E.A3. Avaliação, monitoramento e partilha de conhecimentos

Quanto à apropriação pela comunidade do espaço a desenvolver, é possível delinear

e monitorizar indicadores que avaliam: (i) a frequência de utilização da população; (ii)

a diversidade de utilizadores por faixa etária (iii) os tipos de eventos realizados no local;

(iv) o estado geral de conservação do espaço; (v) os níveis de satisfação entre

residentes e utilizadores; e (vi) o acompanhamento de ocupações irregulares

Quanto ao processo de aprendizagem, planejamos medir a intensidade com que a

comunidade envolvida atua como agentes multiplicadores e a capacidade de

propagação dos métodos utilizados, neste caso, para áreas com situações

semelhantes na cidade.
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Grupo alvo da população

Estima-se um total de 11.418 pessoas a serem beneficiadas pela intervenção.

Fonte:: Censo da População Brasileira, IBGE (2010).

Os principais beneficiários da implementação deste projeto são as comunidades do

entorno, especialmente a comunidade do Ribeiro de Abreu e a Comunidade do Novo

Aarão Reis. O número de famílias diretamente envolvidas e afetadas pelo projeto de

macrodrenagem em curso é de 36.250 famílias, das quais 1.500 famílias estão a ser

retiradas das zonas de inundação e risco. Trata-se de famílias de baixos rendimentos,

famílias lideradas por mulheres, idosos, jovens e crianças, que estão empenhadas nos

processos participativos e estimulada suas representatividades nos processos decisórios.

A proporção de pessoas por sexo e faixa etária é mostrada nos gráficos abaixo, com a

população a viver nas Áreas Directamente Afectadas - ADA (residentes nas margens

do Ribeirão do Onça, que serão removidas pelo Projeto) e nas Áreas de Influência

Directa - AID (residentes dos bairros limítrofes das três bacias - Pampulha, Cachoeirinha
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e Onça). A amostra da pesquisa foi calculada de acordo com o número de agregados

familiares na ADA (6.851) e na AID (34.612):
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3. FUNDAMENTAÇÃO DO
PROJETO
Proposta e justificativa.

(i) Plano Diretor de Belo Horizonte

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte aprovou, em Agosto passado, o seu novo

Plano Diretor (Lei Municipal 11.181/19), no qual para além dos parâmetros de

parcelamento, uso e ocupação do solo e orientações para o planejamento territorial

da cidade, fixou instrumentos urbanísticos que procuram dar materialidade territorial

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos quais o Plano Diretor se

baseia fortemente. Neste sentido, temos um capítulo dedicado à relação entre a

política urbana municipal e o cumprimento dos objetivos da Nova Agenda Urbana, de

modo a construir uma cidade mais resiliente e sustentável. Neste Plano Diretor, a área

de intervenção, para além de um zoneamento de proteção ambiental que restringe a

ocupação, é classificada como uma zona de Conexão de fundo de Vale, para a qual

são determinadas as seguintes estratégias: (i) qualificação ambiental para a proteção
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de cursos de água e nascentes, e prevenção da erosão; (ii) disponibilização de áreas e

espaços vegetativos e permeáveis adequados à prática de atividades desportivas e

de lazer; e (iii) criação e restauração de atributos naturais, a fim de mitigar os impactos

derivados da perda de áreas permeáveis, falta de vegetação e interferência nociva

nos cursos de água, entre outras consequências da urbanização, ocupação do solo.

(ii) Otimização do Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Córrego Onça

(Superintendência de Desenvolvimento da Capital  - SUDECAP)

O plano principal para a região, que resultou na necessidade de remoções e,

consequentemente, na criação de alternativas para a ocupação de áreas residuais

nas margens do Ribeirão, é o estudo intitulado como "Otimização do Sistema de

Macrodrenagem da Bacia do Córrego Onça", estabelecido pelo Plano Diretor de

Drenagem Urbana de Belo Horizonte - PDDU. Este estudo reconhece a ampliação das

seções de drenagem do Ribeirão a montante, o que significa que os seus caudais

tendem a aumentar.

(iii) Realização de intervenções de redução dos riscos de inundação nas bacias

hidrográficas de Cachoeirinha, Pampulha e Córrego do Onça (Empresa de

Urbanização e Habitação de Belo Horizonte - URBEL)

Juntamente com a otimização do Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Córrego

do Onça, existe, em curso, um projeto de intervenções para reduzir o risco de

inundação das Bacias da Cachoeirinha e Ribeirões Pampulha e Onça. O

empreendimento está ligado a um processo participativo e de iniciativa popular

(COMUPRA - Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu) para ocupação e

qualificação de espaços públicos nas margens do Ribeirão da Onça.

Para assegurar a eficácia das intervenções do sistema de drenagem e os esforços de

redução dos riscos de inundação, está em curso a remoção de aproximadamente

1.200 famílias que vivem nas margens do Ribeirão do Onça e dentro da mancha

configurada como potencial risco de inundação. O processo de reassentamento das

famílias segue o Plano de Repovoamento e Medidas Compensatórias, que delineia um
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conjunto de ações específicas para as famílias diretamente afetadas, a fim de reduzir

os impactos e integrá-las no novo esquema habitacional.

Para além dos planos acima descritos, foi realizado um trabalho com a população

direta e indiretamente afetada, com o objetivo de desenvolver a compreensão e uma

atitude mais coletiva em relação ao espaço aberto/público, estimulando a percepção

crítica da população sobre os aspectos que influenciam a sua qualidade de vida. Este

projeto chama-se Plano de Trabalho Social (URBEL). Este plano visa estimular a

representatividade e o reforço da participação comunitária, a fim de desenvolver a

atitude destas comunidades em relação à utilização dos espaços recentemente

abertos, e garantir a apropriação e sustentabilidade dos bens e serviços gerados

através das intervenções físicas e sociais na região. Tais ações visam redefinir a

experiência das pessoas no território onde ocorrem as mudanças, permitindo a

reconstrução da relação dos residentes com os novos espaços e águas urbanas, num

contexto típico das grandes cidades brasileiras onde os cursos de água têm sido

historicamente considerados como uma mera obstrução urbana.

Foram realizados vários cursos, oficinas e esforços conjuntos com a comunidade e os

organismos públicos para assegurar uma nova percepção dos residentes relativamente

à utilização dos espaços abertos pelas mudanças, como por exemplo: (i) esforço

comunitário conjunto para a limpeza das margens do ribeirão; (ii) oficinas de

manipulação e utilização de bambu (amplamente disponíveis na região) para a

construção de vedações, bancos e brinquedos; (iii) oficinas de jardinagem que

proporcionaram a plantação de plântulas na região; e (iv) oficinas sobre a utilização

de material reciclado que contribuíram para a instalação de brinquedos, mesas e

bancos em todas as áreas recentemente abertas. É de salientar que a proposta aqui

apresentada visa reforçar estas ações que, embora potentes, ainda são insuficientes e

carecem de recursos.

Outra iniciativa digna de nota é o primeiro sistema agroflorestal urbano comunitário em

Belo Horizonte, desenvolvido nas margens do Ribeirão do Onça, numa área de

aproximadamente 10.000 m². Uma vez preenchido com habitações irregulares numa
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Área de Preservação Permanente, o local começa a tomar forma como um espaço

protegido e produtivo para os residentes da região. Preparado pela Prefeitura, através

da Secretaria Municipal do Ambiente (SMMA) e da Secretaria Municipal de Assistência

Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), o projeto intersectorial define a

implementação de um sistema agroflorestal em áreas degradadas e socialmente

vulneráveis. As florestas nativas e as culturas agrícolas são plantadas para contribuir

para a segurança alimentar das populações locais.

Figura 8 - Intervenções já realizadas na região pela COMUPRA.
Fonte: COMUPRA: SUPLAN/URBEL (29/10/2019)

Teoria da Mudança

O problema tratado é o das habitações precárias para uma parte substancial da

população de Belo Horizonte e os efeitos experimentados na cidade por intensos

acontecimentos pluviométricos, agravados pelas alterações climáticas. Cerca de 25%

da população de Belo Horizonte vive num dos 328 assentamentos informais espalhados

pelo seu território. Para esta parcela da população, isto significa habitações precárias,

ocupação das margens dos cursos d' água, áreas de risco geológico e condições

precárias de urbanização e infra-estruturas. Esta situação é agravada pelo fim das

políticas habitacionais federais e por todo um contexto nacional de desmantelamento

das políticas sociais nos últimos anos, a que se segue uma expansão acelerada da

ocupação irregular. É um contexto de adversidade para as políticas habitacionais e
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para a prestação de serviços públicos, tais como saneamento básico e outras

infraestruturas. Belo Horizonte tem vivido um modelo de desenvolvimento urbano que

resultou numa ocupação do solo que é muitas vezes incompatível com a capacidade

de suporte do seu meio urbano. Este modelo levou a uma sobrecarga em várias partes

da cidade e, quando associado às alterações climáticas, já mostra consequências em

todo o território. De acordo com o estudo de vulnerabilidade às alterações climáticas

realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, estima-se que até 2030 o número

de bairros com elevada vulnerabilidade em eventos climáticos que sofrem um

aumento de 60%. Outro ponto crítico é o agravamento das inundações: em Janeiro de

2020, ocorreu uma situação de calamidade em Belo Horizonte, devido a chuvas

extremas que excederam em 136% a precipitação média do mês. Famílias sem abrigo,

crateras nas principais avenidas e inundações dos eixos estruturais da cidade, para

além de mortes e perdas de materiais trazidos para a cidade à beira do colapso. As

áreas mais frágeis da cidade acabam por ser as mais afetadas, e as margens do

Ribeirão do Onça são uma dessas áreas em Belo Horizonte. As remoções e

reassentamentos têm como objetivo tornar este lugar mais seguro, reduzindo o número

de pessoas afetadas por catástrofes. Neste contexto, este projeto tem a importância

não só de entregar um novo espaço público às comunidades circundantes, mas

principalmente de manter as pessoas a salvo dos próximos eventos meteorológicos.

A causa subjacente ao problema é que, segundo o trabalho da Urbel, o município

acumula um déficit quantitativo de habitação de 56.000 famílias. Existe também um

elevado déficit qualitativo, estimado em 150.000 habitações. Um dos grandes desafios

das políticas de redução do risco é a manutenção dos vazios nestas zonas devido à

forte pressão para a ocupação pela população de baixos rendimentos que não tem

acesso a alternativas habitacionais.

O impacto que queremos alcançar é a oportunidade de criar um modelo replicável de

baixo custo de apropriação pela comunidade de vazios criados após a remoção de

famílias de zonas de risco de inundação. Assim, através da ODS 11.7 do "[...]
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proporcionando acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e

verdes, particularmente para mulheres e crianças, idosos e pessoas com deficiência",

avançaremos no âmbito do ODS 11.5 que "até 2030, reduzirá significativamente o

número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuirá

substancialmente as perdas econômicas diretas por elas causadas em relação ao

produto interno bruto global, incluindo as catástrofes relacionadas com a água, com

enfoque na proteção dos pobres e das pessoas em situações vulneráveis".
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Lições Aprendidas

Considerando as experiências passadas de trabalho social, podemos contar as

seguintes lições relevantes:

● O trabalho com a Força Tarefa - quando a comunidade está envolvida no

planejamento e execução do projeto - ajudou tanto na criação e produção de

bens, como na socialização e orquestração das relações sociais nas áreas de

operação. Este resultado é claramente notado no trabalho já desenvolvido no

Ribeiro de Abreu e Conselho do Novo Aarão Reis;

● A utilização da metodologia Biomapas revelou-se positiva: foi o pano de fundo

da participação popular e do envolvimento da comunidade em todas as

etapas, fases, dimensões e frentes de trabalho; contribuiu para o envolvimento

das pessoas com o local onde vivem e para as noções de pertencimento,

identidade e co-responsabilidade;

● É essencial garantir uma equipe envolvida e empenhada com as estratégias de

desenvolvimento das comunidades: permite realizar uma tarefa mais coesa e

um trabalho mais qualificado;

● A estratégia de manter sistematicamente a mesma equipe técnica social, bem

como ter um escritório físico na região da intervenção, permitiu uma maior

aproximação com a comunidade e uma melhor execução do processo. Este

modelo permitiu que as pessoas se sentissem confortáveis para abordar os

técnicos sociais e ter as suas questões esclarecidas, procurar apoio, etc;

● A integração com a comunidade e a sua compreensão é facilitada pela

utilização de uma comunicação mais contextualizada e clara/simples,

permitindo uma aproximação e interação;

● Uma interação "cara a cara" pode ser uma referência para as famílias

relativamente às questões envolvidas no projeto em desenvolvimento;

● Os técnicos governamentais devem estar empenhados em salvaguardar os

princípios de uma iniciativa social que envolva pessoas; especialmente pessoas

em vulnerabilidade social e com uma história de negação de direitos básicos;
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● O Trabalho Social deve fazer parte da Política Municipal de Habitação, e não

apenas como um elemento técnico;

● É necessário trazer a discussão sobre o Direito à Cidade e fazer com que as

famílias compreendam que fazem parte desse direito;

● É necessário envolver o interesse das famílias nas questões relacionadas com o

projeto e no contexto de todo o desenvolvimento;

● É importante mobilizar e articular parcerias para uma maior eficiência e eficácia

de planejamento. Aprendemos esta lição com as iniciativas realizadas com

escolas, departamentos municipais, centros de referência para a assistência

social (CRAS), centros de saúde, etc;

● Os pactos e parcerias com organizações comunitárias, movimentos de

moradores, lideranças, etc. devem ser constantemente renovados, e é

fundamental continuar a procurar nestas iniciativas locais novas possibilidades e

vontade de mudança.

● O trabalho que foi feito deu às comunidades uma nova relação com o Ribeirão

do Onça. As iniciativas de cuidar da vida das pessoas e da vida do Ribeirão

facilitaram novas perspectivas na sua relação com o ambiente de uma forma

geral: pode- se reparar com mais frequência as pessoas cuidando, limpando e

protegendo o Ribeirão, as suas margens e o seu leito.

Vale destacar também situações mais desafiantes, como por exemplo:

● É necessário alinhar as necessidades e urgências das comunidades com a

burocracia e o calendário do serviço público;

● Há uma dificuldade em promover uma mobilização comunitária mais ampla. É

muito importante garantir a diversidade a fim de subscrever o compromisso com

os assuntos coletivos, para além dos benefícios individuais e imediatos;

● É importante evitar influências baseadas em interesses políticos que possam

interferir nos resultados da mobilização e das atividades;

● Os bancos do Ribeirão do Onça devem ser mantidos desocupados tanto para a

questão ambiental como para a situação de risco de inundação. No entanto,

há constantes tentativas de reocupação das áreas por especuladores e famílias
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em situações de extrema vulnerabilidade;

● O projeto deve ser feito em coexistência com a violência, o crime e a sua

influência na área.

4. ESCOPO GEOGRÁFICO
País/Cidade

Brasil/Belo Horizonte

GPS Localização

Latitude Longitude

Site 1 -19.833465 -43.904022

Site 2 -19.843890 -43.909032
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5. PARTICIPANTES
PRINCIPAIS PARCEIROS EXTERNOS

Entre os principais parceiros externos estão o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro

de Abreu (COMUPRA), a Comunidade de Novo Aarão Reis e a Empresa de

Urbanização e Habitação de Belo Horizonte (URBEL). A parceria com o COMUPRA e

com a Comunidade de Novo Aarão Reis é essencial para a mobilização comunitária

no nível local, pois articula os habitantes do Ribeiro de Abreu e do bairro de Novo

Aarão Reis, onde o projeto está sediado.

(i) Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu (COMUPRA: criado desde os

anos 80, contribui para melhorar a qualidade de vida da comunidade do Baixo Onça

através de ações coletivas nas áreas da educação, saúde, trabalho, lazer, geração de

rendimentos, ecologia e consciência de cidadania_ site:

http://comupraonline.blogspot.com)

(ii) A Comunidade Novo Aarão Reis é uma organização informal, mas ainda assim um

parceiro muito importante neste processo, uma vez que uma parte do projeto terá

lugar no bairro de Aarão Reis.

(iii) Município de Belo Horizonte, representado especialmente pela Secretaria Municipal

de Políticas Públicas (SMPU) e pela Empresa de Urbanização e Habitação de Belo

Horizonte (URBEL),)

A SMPU foi criada com o objetivo de articular a definição e implementação de políticas

públicas relativas à organização da capital mineira, observando a legislação urbana e

ambiental em vigor. O objetivo da SMPU é fazer de Belo Horizonte uma cidade

ordenada, acessível e sustentável, para garantir a segurança e qualidade de vida da

população. Para alcançar o planejamento urbano, a SMPU é composta pelas

subsecretarias de Fiscalização (SUFIS), Planejamento Urbano (SUPLAN) e Regulação
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Urbana (SUREG). Esta articulação permite à Administração Municipal desenvolver

estratégias integradas para lidar com questões que refletem diretamente sobre o

bem-estar dos residentes de Belo Horizonte. A SMPU é responsável pelo primeiro plano

diretor no Brasil que estabelece objetivos para o cumprimento da Nova Agenda

Urbana, dando materialidade aos ODS 11 através de instrumentos de planejamento

urbano.

A URBEL foi criada em 1993, é a empresa pública responsável pela implementação da

Política Municipal de Habitação. Desde então, a Prefeitura Municipal de Belo

começou a realizar intervenções nestes locais de forma planejada e organizada, com

o objetivo de integrar vilas e favelas na chamada "cidade formal". O Sistema Municipal

de Habitação foi criado nos anos 90 e representa um avanço na luta pela habitação

popular na nossa cidade. Esta conquista foi o resultado da pressão e mobilização dos

movimentos sociais e populares para lutar pela habitação e pela reforma urbana, em

parceria com gestores públicos, técnicos, urbanistas e especialistas no assunto.

Outros parceiros externos

Entre outros colaboradores no projeto proposto estão o Movimento "Deixe a Onça

beber água limpa", o Projeto Manuelzão, a Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG) e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

O Movimento "Deixe a Onça beber água Limpa" também incorpora atores de

mobilização comunitária envolvidos nos temas sociais e ambientais e tem uma ampla

agenda para a limpeza e revitalização do Ribeirão do Onça. O projeto Manuelzão

complementa estas ações, defendendo a qualidade ambiental e protegendo os

recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. O projeto tem parcerias com

outros municípios e com o Estado de Minas Gerais, trabalhando ao longo do

Movimento "Deixe a Onça beber água limpa".

As duas maiores universidades do Estado de Minas Gerais representam a parceria

técnica e académica: A PUC Minas trabalha em conjunto com o "Deixe a Onça beber
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água limpa" movimento e a UFMG trabalha em conjunto com o COMUPRA no

tratamento de zonas fronteiriças ao longo do Ribeirão.

Mobilização comunitária das questões sociais e ambientais:

(i) Movimento "Deixe a Onça beber água limpa": Criado em 2007 pelo COMUPRA é

composto por vários atores da sociedade civil e das autoridades públicas.

(ii) Projeto Manuelzão: O Projeto Manuelzão foi criado em Janeiro de 1997 pelos

professores da Escola de Medicina da UFMG. Baseado na noção de que a saúde não

deve ser apenas uma questão médica, o horizonte de trabalho do projeto foi

delineado: lutar por melhorias nas condições ambientais para promover a qualidade

de vida, rompendo com a prática predominantemente reativa.

(https://manuelzao.ufmg.br/)
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Análise dos Parceiros

Categoria
Parceiros

(Tomada de
decisão,

Responsável
pelo projeto
programa/
entrega/

beneficiário)

Descrição
Parceiros

Papel no
projeto/

programa

Requisitos dos
parceiros

Qual é a
importância
do parceiro

para o
projeto/

programa?
(Alto, Médio,

Baixo)

Em que fase
está envolvido o

parceiro no
projeto/

programa?
(Planejamento
Implantação,

Monitoramento
, Avaliação)

Tomada de
decisão/
Beneficiário

COMUPRA participação Ser um membro
de uma das
comunidades
beneficiadas

Alto Planejamento
Implantação,

Monitoramento
Avaliação

Tomada de
decisão/
Beneficiário

Comunidade
Novo Aarão
Reis

participação Ser um membro
de uma das
comunidades
beneficiadas

Alto Planejamento
Implantação,

Monitoramento
Avaliação

Responsável
pela entrega
do
projeto/progra
ma

PBH participação Gerir o projeto
e desenvolver
políticas
complementar
es

Alto Planejamento
Implantação,

Monitoramento
Avaliação

Beneficiários Movimento
"Deixe a
Onça beber
água"

participação Suporte técnico
para as
atividades

Médio Planejamento
Implantação,

Beneficiários Projeto
Manuelzão

participação Suporte técnico
para as
atividades

Médio Planejamento
Implantação,

30



6. IMPLANTAÇÃO
Pressupostos chaves

Os principais pressupostos para o projeto são:

● Os membros da comunidade estão dispostos e aptos a participar nos processos

participativos.

● Que o acesso à área de trabalho do projeto não seja impedido por ações de

protesto ou violência.

● A comunidade compreende o verdadeiro valor agregado ao projeto e a

necessidade da sua deslocalização de áreas de risco

A urbanização rápida não planeada é considerada um risco que pode causar a

reocupação de áreas vazias e não utilizadas. Além disso, a falta de utilização dos

espaços e do equipamento irá causar a sua degradação. Por outro lado, acredita-se

que as comunidades se envolverão neste projeto e as pessoas participarão nas oficinas

e juntar-se-ão aos grupos de trabalho para a construção do espaço. Este será um

passo importante na apropriação do espaço público e no aumento do sentimento de

pertencimento das pessoas. Da mesma forma, acredita-se que os oficinas terão

diversidade de género e de faixa etária e que isto irá refletir sobre a diversidade dos

espaços públicos, tais como agricultura urbana, parques infantis, espaços para práticas

desportivas e espaços de contemplação.

Estratégia para a titularidade e
sustentabilidade
Devido à sua classificação como área de risco, a área de intervenção foi declarada

de utilidade pública pelo Decreto Municipal 15.470/2014, que legitima o processo de

domínio iminente das habitações irregulares e dos seus terrenos e a transferência da
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propriedade para a Prefeitura. Existe coerência, consenso e interesse do Poder

Executivo Municipal na implementação desta proposta. O Decreto não foi seguido de

qualquer tipo de litígio e o reassentamento da população residente na área foi feito.

Estratégia de Advocacia e Gestão da
Comunicação
Para iniciar um projeto num novo território, a estratégia geralmente utilizada pela

Prefeitura é contactar primeiro as lideranças locais para apresentar as ideias. Neste

primeiro passo, é importante descobrir os principais problemas existentes e prospectar

espaços para desenvolver as oficinas. Depois disso, está agendada a primeira reunião -

convocada para o evento de lançamento - com ampla divulgação porta-a-porta - as

reuniões realizam-se normalmente nas escolas locais. Neste evento de lançamento, o

projeto e os seus passos são explicados e é formado um Grupo de Referência,

frequentemente com lideranças locais ou outras lideranças relacionadas com a

comunidade (por exemplo, o diretor da escola). O Grupo de Referência é alcançado

antes de acontecer e uma nova atividade.

Para o território deste projeto, esta mobilização já está feita, uma vez que Urbel já está

atuando no local. Para este projeto, a intenção é manter a qualidade das reuniões,

consolidando o envolvimento das comunidades, e expandir a participação dos mais

jovens, dos mais velhos e das mulheres. A comunidade do Ribeiro de Abreu tem uma

reunião pré-agendada uma vez por mês mas, se necessário, poderão ser agendadas

outras reuniões. Mapas, modelos físicos, recursos audiovisuais e oficinas dinâmicas com

objetos interativos serão utilizados nas atividades.

Outros vários métodos de comunicação serão utilizados para o efeito:

● Redes Sociais - Facebook, Instagram, contas no Twitter

● Participação e apresentação em conferências e eventos da indústria

● Exposição pública dos processos, trabalhos de cartografia e desenhos - durante

o evento de inauguração do espaço público
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Estratégia de monitoramento e informação

Como anteriormente referido, Belo Horizonte tem um sólido histórico em medidas de

mitigação de riscos. As ações preventivas são realizadas não só durante a estação

chuvosa, mas ao longo de todo o ano. A atenção nestas áreas é reforçada através de

levantamentos técnicos e monitoramento constante. Durante os meses de seca, a

URBEL intensifica a execução de pequenas e médias obras a fim de reparar ou eliminar

situações de alto ou muito alto risco, prevenindo assim acidentes e perturbações

durante a estação chuvosa. Outro tipo de trabalho de prevenção para prevenir

problemas gerados por chuvas excessivas são as intervenções realizadas em parceria

com a comunidade. A URBEL doa material de construção e fornece assistência

técnica, enquanto que os residentes são responsáveis pela mão-de-obra. As

intervenções são pequenas, tais como pequenos muros de contenção, canais de

drenagem, lajes de impermeabilização, pavimentação de becos, etc

Existem também Centros de Defesa Civil (NUDEC), que são compostos por

comunidades de cidadãos que, através de trabalho voluntário e de apoio, contribuem

com ações preventivas em áreas de risco, bem como orientam e proporcionam ajuda

imediata em situações de catástrofe e emergência. Ao longo do ano participam em

várias atividades de formação oferecidas pela URBEL, tais como o curso básico PEAR,

visitas a zonas de risco de deslizamento de terras onde são instruídos para identificar os

tipos de risco geológico e agentes (lixo, corte impróprio de barrancos, libertação de

águas residuais em encostas, etc.), oficinas de criação de jardins comunitários em

zonas residuais, bem como formação e reciclagem dada pelo Corpo de Bombeiros.

Aprendem também a agir e orientar os residentes em períodos de chuvas fortes e

prolongadas, a identificar riscos estruturais em habitações, movimentação de terrenos

e subida dos níveis de água dos cursos de água. Os voluntários também recebem

alertas de chuva e transmitem-nas à comunidade. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

trabalha atualmente com aproximadamente 460 voluntários, cobrindo mais de 52
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comunidades de todas as regiões da cidade.

Nos meses que antecedem a estação das chuvas, o PBH intensifica o trabalho de

prevenção para alertar e sensibilizar os residentes para as áreas de risco geológico das

vilas e favelas, bem como para as áreas de inundação da cidade. A operação "Aqui

vem a chuva" é uma destas ações. Durante este período, são distribuídos folhetos

educativos à população, são instalados cartazes nas comunidades, são afixados

cartazes nas escolas, jardins de infância, centros de saúde, e uma moto equipada com

auto falantes percorre dezenas de vilas e favelas, promovendo orientações de

prevenção. Além disso, os técnicos da URBEL realizam atividades de prevenção de

riscos para os alunos das escolas.

Durante a estação chuvosa, o programa PEAR monitora os dados de precipitação e

envia alertas aos voluntários. O programa também monitora as casas em comunidades

ameaçadas, instala lonas em encostas, faz obras de emergência e remoções

preventivas, temporárias e permanentes.

Belo Horizonte, na sequência de experiências anteriores na implementação e

manutenção de espaços públicos, está promovendo mais ações de produção e

gestão compartilhada nas suas políticas centrais. É um caminho que coloca a

sociedade como um colaborador ativo, beneficiando de uma perspectiva local e de

uma presença diária em áreas relevantes. As ações que incorporam a população no

processo tendem a ser melhor aceitas, reforçam a mobilização local e resultam numa

melhor utilização dos recursos públicos, resultando numa maior capacidade de

intervenção do espaço público.

A proposta aqui apresentada compreende um âmbito de gestão compartilhada que

requer acompanhamento através de instrumentos de monitoramento, avaliação e

revisão da estratégia, mesmo após a sua conclusão. O acompanhamento do projeto

deve ser realizado através de ações que envolvam todos os funcionários na coleta de

dados e informações numa base anual para produzir uma avaliação da utilização do

espaço produzido nos seguintes temas:
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(i) indicadores de apropriação de espaço: contagem total de utilizadores e contagem

de grupos vulneráveis; frequência de utilização do espaço público por utilizadores

gerais e grupos vulneráveis; licença para feiras, comércio de rua e eventos; ações e

reuniões comunitárias com o número total de intervenientes, número de grupos

vulneráveis e relatórios comunitários;

(ii) indicadores de conflito e depredação: dados das ferramentas de denúncia de

problemas da cidade, notícias de jornais, relatórios comunitários, e registos fotográficos

do Google Street View;

(iii) indicadores dos tipos e quantidade de alimentos produzidos;

(iv) Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI)

(v) indicadores do nível do rio no Ribeirão do Onça na estação seca e chuvosa.

A avaliação dos dados de monitorização pode ser realizada por instituições parceiras

(em particular a PUC e a UFMG, as duas maiores universidades da cidade) para

processamento de dados, relatórios e debates sobre os resultados obtidos do

COMUPRA e do Movimento "Deixe a Onça Beber Água Limpa".

Após a avaliação, os colaboradores devem delinear estratégias para melhorar as boas

práticas e mitigar os conflitos identificados. Vale também a pena mencionar os

instrumentos de política pública existentes no município que podem ser utilizados para

a atenuação de conflitos. Entre eles podemos mencionar: (i) a inclusão das rotinas de

inspeção da Prefeitura, visando assegurar a boa manutenção do espaço e os sinais de

invasão ou utilização indevida; e (ii) a inclusão das áreas verdes no programa "Adote o

Verde", tal como anteriormente mencionado.

Plano de implantação

(Ver modelo do Plano de Implantação como anexo ao documento do projeto)
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7. ESTRUTURA DA
ADMINISTRAÇÃO
Equipe de Gestão de Projetos/Programas

Title Name

Gestor do programa Prefeito Fuad Noman

Gestor do projeto Secretário João Antônio Fleury Teixeira

Gestor financeiro do

projeto

Secretário Leonardo Maurício Colombini Lima

Administrativo do projeto Marcelo Duarte Borges Caixeta

Outros Membros da Equipe
(Peritos
Técnicos/Especialistas/
Gestores)

Laila Faria de Oliveira, Geruza Lustosa de A. Tibo, Aluisio

Rocha Moreira, Alexandre Lopes Vieira, Marco Antonio

Gomes Santos, Ana Flávia Martins Machado, Marina

Marques Moura Azevedo

�
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8. RISCOS DO PROJETO
Riscos do Projeto/Programa de Alto Nível

O projeto tem alguns riscos, também potenciais ameaças e oportunidades. Contudo, o

projeto está pensado em conjunto com as propostas de mitigação de seus riscos na

área, com isso, apresenta mais oportunidades do que ameaças. É importante lembrar

que a intervenção do projeto faz parte de um programa para toda a área e já está em

curso. Por conseguinte, a solução de intervenção já está em discussão e traz algumas

reflexões a esta proposta.

Em primeiro lugar, (1) é importante salientar que este projeto é um projeto-piloto para a

transformação de outras áreas, quer para o processo de envolvimento das pessoas,

quer para a concepção de um parque linear; (2) outra oportunidade é aplicar os

conceitos descritos no novo Plano Diretor Municipal (Lei Municipal n.º 11.181 / 2019),

que procura conciliar o uso colectivo e a preservação ambiental; (3) outra iniciativa

com valor é o primeiro sistema agroflorestal urbano comunitário em Belo Horizonte,

desenvolvido nas margens do Ribeirão do Onça, numa área de aproximadamente

10.000 m; (4) o projeto encontra-se numa localização estratégica, onde a população

vizinha já está envolvida nos cuidados da região, o que favorece uma participação

mais eficaz e duradoura; (5) é uma oportunidade de melhorar as ações desenvolvidas

em colaboração em parceria público-social com a comunidade; (6) assegura a

utilização adequada e coletiva da área, evitando novas oportunidades de

reocupação em locais inadequados; (7) a utilização do local proposto no projeto

garante a utilização adequada e coletiva da área, evitando novas oportunidades de

reocupação em locais inadequados e, finalmente (8)é a oportunidade de utilizar as

áreas de risco como forma de mitigar e prevenir riscos.

Sobre áreas de risco, é importante dizer que Belo Horizonte é uma cidade montanhosa

que foi planejada no final do século XIX para ser a capital do estado de Minas Gerais.
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Na sua construção, foram desenhadas ruas e avenidas largas, delineando os blocos

urbanos da cidade. O plano urbano da cidade desenhou as suas avenidas no fundo

do vale, canalizando com aterros de concreto vários ribeirões existentes na região e

destruindo áreas de relevância ambiental. Os problemas de drenagem urbana estão se

agravando desde então. Com apenas 120 anos de idade, o município passou de uma

área urbana de aproximadamente 9 km² em 1918 para cerca de 272 km² em 2018. A

expansão descontrolada e a rápida densificação urbana reduziram os espaços verdes

da cidade e o património natural, gerando graves consequências como a

desflorestação, o assoreamento de ribeiros e nascentes; e a ocupação de áreas de

risco ambiental e geológico. Como resultado, os deslizamentos de terras, inundações e

mortes associadas têm sido frequentes.

Dado o agravamento deste cenário, em 1993 a URBEL fez o primeiro diagnóstico de

risco geológico nas Vilas e Favelas do Município e identificou 14.856 edifícios em

situação de alto e muito alto risco. Após a consolidação do diagnóstico, foi criado o

Programa Estrutural em Áreas Perigosas (PEAR) para prevenir, monitorar e minimizar

situações de risco geológico e prestar assistência técnica, social e ambiental às famílias

que vivem nessas áreas. Após 26 anos de funcionamento do PEAR, há uma redução de

91% no número de edifícios em situação de alto e muito alto risco. Apesar dos

resultados positivos de todas estas ações, permanece o desafio de evitar a formação

de novas áreas de risco, bem como de evitar a expansão das áreas existentes e a

reocupação dos locais já tratados ou onde as famílias em situações de risco foram

removidas. Fatos como estes requerem o controle efetivo do uso e ocupação do solo

através de ações públicas, juntamente com o estabelecimento de diretrizes técnicas

que permitam a ocupação adequada de áreas susceptíveis a diferentes eventos

geológicos. Por conseguinte, esta proposta tem no seu cerne a atenuação dos riscos.

Relativamente às ameaças, o projeto foi concebido pensando em formas de ser

monitorado e estratégias de adaptação, bem como para evitar e mitigar os riscos. (1)

A primeira consideração sobre isto é se as populações vizinhas não se apropriarem da

área de intervenção. (2) Esta ameaça está ligada à ameaça de reocupação da área,

sem uso devido, a área é vulnerável a novas ocupações. Para estas ameaças, a
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estratégia baseia-se na autonomia das comunidades no processo de tomada de

decisão, o que tem uma ligação direta com a apropriação bem sucedida do local.

Como já foi mencionado, o programa de implantação do projeto contém um

delineamento e um acompanhamento de indicadores que avaliam: (i) a frequência

de utilização da população; (ii) a diversidade de utilizadores por faixa etária (iii) tipos de

eventos realizados no local; (iv) estado geral de conservação do espaço; (v) níveis de

satisfação entre residentes e utilizadores; e (vi) monitoramento de ocupações

irregulares. A proposta aqui apresentada compreende um âmbito de gestão

compartilhada que requer acompanhamento através de instrumentos de

monitoramento, avaliação e revisão da estratégia, mesmo após a sua conclusão. O

constante monitoramento e a melhoria dos instrumentos de participação e adaptação

do espaço são estratégias para promover a apropriação das pessoas no espaço.

(3) Existem também riscos relacionados com a gestão de projetos. Na implantação,

além da elaboração cuidadosa do orçamento das intervenções, serão adotadas

estratégias para reduzir os custos. Para este efeito, os viveiros públicos municipais de

plantas serão utilizados para o fornecimento de mudas para restaurar a mata ciliar e

expandir o cultivo agroflorestal; reutilização do solo das obras públicas e manutenção

dos parques municipais para plantação; bem como a utilização de madeiras de poda

dos Parques Municipais e de mobiliário desativado de diferentes tipos para a

fabricação de mobiliário urbano.

(4) O risco de falta de manutenção será mitigado através da parceria entre a Prefeitura

e o COMUPRA na gestão compartilhada do espaço público. Do ponto de vista dos

recursos humanos, a Prefeitura Municipal designará funcionários públicos para o

acompanhamento contínuo do projeto e para a formação de agentes comunitários

para ajudar no planejamento e execução de ações de manutenção. Esta medida

contribuirá também para a redução das despesas de manutenção, uma vez que os

funcionários públicos constituem o quadro técnico e orçamental do governo municipal

e as ações do COMUPRA serão voluntárias, com a possibilidade de contratação de

trabalhadores comunitários como política de criação de emprego e rendimento para

grupos vulneráveis. O papel da comunidade na manutenção do local, para além de
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reduzir os custos, reforçará o sentimento de pertencimento do espaço aos cidadãos, o

que fomentará o cuidado permanente dos equipamentos públicos.

(5) Relativamente ao risco de não cumprimento dos prazos, as medidas de mitigação

serão a preparação de um planejamento adequado e realista; o anúncio claro e

preciso dos prazos; a implementação do projeto em etapas parciais, a fim de diluir as

intervenções ao longo dos doze meses e permitir correções; o acompanhamento e

avaliação bimestrais da execução e do cumprimento dos prazos; bem como uma

política de transparência da implementação do projeto com o COMUPRA, a

comunidade envolvente e a UN-Habitat.
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Análise de Riscos

Tipo de risco
(Parceiros,

Estabilidade Política,
Económico/Social/Cul

tural, Condições
Ambientais, ESSS,

Outros)

Descrição do
risco (incluir o

que pode
desencadear o

risco)

Probabilid
ade de

risco (Alta,
Média,
Baixa)

Probabilid
ade de
risco
(Alta,

Média,
Baixa)

Estratégia de
Mitigação de Riscos

Parceiro / Social as populações
vizinhas não se
apropriam da
intervenção

Baixo Médio autonomia das
comunidades no
processo de
tomada de
decisões

Parceiro / Social novas
ocupações na
área

Baixo Alto monitoramento
constante da área
e garantia da
possibilidade de
utilização

Econômico gestão de
projetos

Baixo Alto elaboração
cuidadosa do
orçamento das
intervenções,
estratégias para a
redução dos custos

Estabilidade
política/ Parceiros

manutenção
do projeto

Baixo Alto parceria entre a
Prefeitura e o
COMUPRA na
gestão
compartilhada do
espaço público.

Estabilidade
política/ Parceiros

não
cumprimento
de prazos�

Baixo Médio planejamento
apropriado e
realista; a
implementação do
projeto em etapas
parciais,
monitoramento,
política de
transparência da
implementação do
projeto com
COMUPRA, a
comunidade
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envolvente e
ONU-Habitat.

Restrições

  Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, está localizada na região sudeste do

Brasil. Com apenas 120 anos, tem uma população de 2,5 milhões de habitantes, dos

quais cerca de 25% vivem num dos mais de 300 aglomerados de interesse social do

município. Desde os anos 80, BH tem sido uma referência na América Latina em

políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais e urbanas, especialmente nos

temas da habitação e do planejamento urbano. No entanto, apesar desta tradição,

tem havido, nos últimos anos, o aparecimento e a expansão acelerada de ocupações

informais no seu território, configurando um contexto de adversidades a enfrentar na

resposta à procura de habitação e na promoção de serviços públicos.

Este projeto destina-se a integrar a comunidade e depende do seu envolvimento e da

sua consciência da importância da causa. No entanto, a pobreza e os sem-abrigo são

um desafio permanente. Desocupar, preparar e limpar a terra pode trazer novas

oportunidades de ocupação à atenção daqueles que se encontram em situações

críticas. Portanto, é muito importante que este projeto envolva a comunidade: se não

se ocuparem da utilização dos novos espaços, pode permitir novas ocupações

irregulares das margens do ribeirão e das áreas de risco, colocando novas famílias em

perigo.
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9. QUESTÕES TRANSVERSAIS
Alterações Climáticas

O Plano Diretor é uma lei municipal que define as regras básicas para o uso e

ocupação da cidade, controlando o seu crescimento e funcionamento. Fornece

orientações estratégicas para o desenvolvimento urbano e o ambiente, habitação,

patrimônio histórico e cultural, mobilidade, bem como o tratamento e relação dos

espaços públicos e privados. O Novo Plano Diretor de Belo Horizonte, a Lei Municipal n.º

11.181/2019, considerou a necessidade de mudança cultural e também a necessidade

de superar modelos ultrapassados de planejamento urbano. Como resultado do

trabalho conjunto entre muitos setores da sociedade civil e o pessoal técnico da

Secretaria Municipal de Política Urbana, este novo Plano traz instrumentos urbanos

inovadores para construir uma cidade mais inclusiva, segura e resiliente.

Neste novo plano, 189 novas porções de áreas foram zoneadas como áreas de

interesse ambiental, aumentando as áreas de proteção ambiental em 12%. Estas áreas

garantem uma maior taxa de permeabilidade do solo. Agora, 35% da cidade está

zoneada como áreas de preservação ambiental e áreas de recuperação, o que é um

passo importante para conter as cheias e arrefecer o aumento da temperatura na

cidade. No total, houve um aumento de 40 km² nas áreas de proteção ambiental.

A fim de reforçar uma rede ambiental em Belo Horizonte, este plano propõe ligações

verdes que formarão uma rede de 930 km de corredores florestados ao longo das

estradas da cidade. A preservação dos cursos de água naturais será feita através da

demarcação de Áreas de Ligações de Fundo de Vale - este zoneamento visa a

recuperação dos leitos dos rios, a criação de zonas tampão de água e a qualificação

ambiental. O novo Plano também estabelece áreas permeáveis obrigatórias em cada

lote. Esta medida visa aumentar a infiltração de água no solo, reduzindo as cheias

repentinas durante as chuvas. Além disso, os lotes podem necessitar de outros sistemas
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de construção de drenagem, tais como caixas de drenagem, jardins de drenagem ou

telhados verdes, que servirão como contentores de água da chuva e como

mecanismo de retenção de fluxo durante as horas de ponta de chuva.

No contexto deste projeto, o Ribeirão do Onça situa-se na bacia hidrográfica de

mesmo nome (bacia do Ribeirão do Onça), na parte norte do município de Belo

Horizonte, e é um afluente do Rio das Velhas, que por sua vez é um afluente do Rio São

Francisco. O curso de água principal da bacia da Onça começa em Contagem

(cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte) e atravessa Belo Horizonte,

cobrindo cerca de 38,7 quilómetros até à sua descarga no Rio das Velhas, na fronteira

entre as cidades de Belo Horizonte e Santa Luzia. A área de intervenção do programa é

classificada pelo Plano Diretor Municipal como uma Área de Ligação ao Fundo do

Vale. Para a preservação do ambiente ecológico durante e após o projeto,

obedecerá aos parâmetros municipais e federais estabelecidos para a construção e

utilização das margens dos cursos de água, que incluem intervenções físicas limitadas e

reflorestamento da área.

A remoção das famílias dos assentamentos precários das margens do Ribeirão do Onça

é já uma estratégia para proteger essas comunidades de catástrofes que se

intensificarão devido às alterações climáticas, bem como para preservar o ribeirão e

as suas margens. A manutenção da vegetação da margem ajudará a manter a

temperatura mais fria naquela região da cidade - este fator já foi identificado como um

provável impacto na região. O projeto ajudará a reestruturar a relação da população

circundante com o Ribeirão do Onça e as suas margens, e é uma oportunidade para

evitar novas ocupações irregulares - prevenindo catástrofes -, para criar um novo

espaço público e ajudar na despoluição da bacia.
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Estratégia de gênero

As cidades têm sido historicamente construídas por homens e para homens. Dar

prioridade à diversidade dos grupos sociais é fundamental para a criação de espaços

equitativos na procura de cidades mais justas. Assegurar a participação de múltiplos

intervenientes que trazem as suas especificidades à concepção do projeto é uma

prioridade na concepção da proposta.

O projeto será construído coletivamente, com a maior diversidade possível de pessoas,

assegurando a participação de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência

na sua construção, seja qual for a forma em que possam ajudar. Haverá momentos de

escuta e de facilitação de intercâmbios sobre as necessidades de cada grupo, com

base na premissa de que a construção deste novo espaço deve ter em consideração

as limitações e dificuldades de cada pessoa, seja por gênero, idade ou dificuldades de

mobilidade. Para assegurar a eficácia deste intercâmbio, serão contratados

profissionais sociais formados, e serão adotados métodos que tragam uma linguagem

universal e apropriada, bem como a realização de atividades leves e informais que

todos se sintam à vontade em torno de todos os outros.

É importante salientar que, no processo participativo, as questões de gênero e idade já

estão sendo abordadas nas oficinas, na diversidade proposta para as atividades de

participação e construção do programa. É igualmente importante salientar que esta

comunidade se caracteriza por uma forte organização social e sobretudo por uma

liderança feminina. Há ainda uma predominância de mulheres e crianças na

organização de todas as frentes de diálogo e mobilização já implementadas pelo

Município na região, o que coloca a questão do gênero como um dos aspectos

extremamente importantes que exige, também neste campo, o exercício da inovação

das políticas públicas.

Os espaços públicos causam impactos negativos nas mulheres quando não são seguros

para elas. Muitas vezes, os espaços físicos também não são apropriados, com falta ou

até mesmo ausências de iluminação pública, banheiros e água potável - estes dois
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últimos aspectos são especialmente importantes quando as mulheres estão com os seus

filhos. Há também um desafio cultural, já que muitos homens desaprovam a

permanência das mulheres nos espaços públicos. Acredita-se, em grande parte, que as

mulheres pertencem a grupos vinculados a assuntos domésticos ou a espaços

religiosos. Assim, para além das adaptações físicas dos espaços públicos, é também

necessária uma mudança cultural: não só a presença das mulheres para assegurar o

seu papel no planejamento é necessária, mas também atividades de educação para

toda a comunidade para ajudar a promover este entendimento sobre as mulheres nos

espaços públicos.

Outra forma de garantir a participação das mulheres nas atividades é proporcionar

também atividades para os seus filhos: muitas vezes, não têm ninguém para cuidar das

crianças durante esse tempo e, ao oferecer isto, tornará a sua participação viável

Estratégia dos Direitos Humanos

O direito à habitação é reconhecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem

como parte do direito a um nível de vida adequado. Afirma que "todo ser humano tem

direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar,

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais

indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez,

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias

fora de seu controle.". Considerando esta afirmação, a criação de um novo espaço

público aumenta a qualidade de vida das comunidades circundantes, melhorando o

seu direito à habitação.

Além disso, este projeto foca também a consciência da população sobre a questão

ambiental, aumentando o cuidado e a segurança das famílias na prevenção dos riscos

das áreas inundadas, a inclusão de todos e dos grupos mais vulneráveis como

protagonistas na construção da proposta e a qualificação urbana da área de

intervenção, enfatizando o acesso das comunidades aos serviços básicos. No caso da

remoção de famílias de áreas em risco, estas ações fazem parte de um programa em
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que são conduzidas com base em parâmetros de respeito, preservando os seus direitos

e bens.

Para avaliar a garantia dos direitos humanos, serão utilizados indicadores e índices

sociais, tais como a esperança de vida, taxa de mortalidade, taxa de mortalidade

infantil, taxa de analfabetismo, rendimento per capita, saúde, alimentação, condições

médicas e sanitárias (acesso a esgotos, água tratada, pavimentação, etc.) e

qualidade de vida e acesso ao consumo.

Estratégia para a Juventude

Para assegurar o empenho de jovens mulheres e homens na participação neste

projeto, a equipe de mobilização tentará envolver as escolas locais em atividades

educativas e oficinas, tentando encorajar a sua reflexão e trabalhar a sua noção de

pertencimento a esse novo espaço.

Além disso, a equipe de mobilização estabelecerá uma ligação com o Programa de

Controle de Homicídios "Fica Vivo!". Este programa tem um escritório no Conselho do

Ribeiro de Abreu e trabalha com ações preventivas para evitar a fuga dos jovens para

a criminalidade.

Finalmente, outra possibilidade é criar espaços online em redes sociais, permitindo e

estimulando discussões e interações online.
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Date: 09/02/2022

ANEXO C: ORÇAMENTO
Referência da Chamada para Proposta: CFP/1-2019/CPEDU-PSP

Nome do parceiro de implementação: BELO HORIZONTE CITY HALL 

Orçamento
Ano 2022 Montante

Contribuição UN-Habitat $78.094,00 �
Contribuição Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte $56.013,00

Total Orçamento $134.107,00

Moeda: USD Orçamento a ser financiado por doação UN-Habitat

Categoria de despesas
Unidade de 

Medida

Custo 
Unitário 

(A)
Quantida

de (B) 

Orçamento Saída 
1

Orçamento 
Saída 2

Orçamento por 
saída X

Orçamento 
total por classe 

de despesas

1 Pessoal e outros custos com pessoal; 
Item 1.1: Líder da equipe da empresa contratada Mês $1.400,00 1 $420,00 $840,00 $140,00 $1.400,00

Item 1.2: Equipe de suporte da empresa contratada Mês $1.100,00 1 $330,00 $660,00 $110,00 $1.100,00

Item 1.3: Consultor de empresa contratada Mês $1.500,00 1 $450,00 $900,00 $150,00 $1.500,00

Total : Pessoal e outros custos com pessoal; ( 1.200)               ( 2.400)            ( 400)               ( 4.000)                

2 Suprimentos, commodities, materiais;
Item 2.1: Materiais de construção Unidade $9,97 300 $897,30 $1.794,60 $299,10 $2.991,00

Item 2.2: Suprimentos de escritório da empresa contratada Unidade $20,20 10 $60,60 $121,20 $20,20 $202,00

Total : Suprimentos, commodities, materiais ( 958)                  ( 1.916)            ( 319)               ( 3.193)                

3 Equipamentos, veículos e móveis (incluindo depreciação);
Item 3.1: Depreciação dos computadores da empresa contratada Mês $27,00 12 $97,20 $194,40 $32,40 $324,00

Item 3.2: Veículo para inspeção de construção Mês $160,00 12 $576,00 $1.152,00 $192,00 $1.920,00

Item 3.3: Móveis de escritório da empresa contratada Mobiliário $79,00 1 $23,70 $47,40 $7,90 $79,00

Total : Equipamentos, veículos e móveis (incluindo depreciação) ( 697)                  ( 1.394)            ( 232)               ( 2.323)                

4 Serviços contratuais; 
Item 4.1:Implantação de novo playground com brinquedos, paisagismo 
(árvores, arbustos e forração) e mobiliário urbano (Novo Aarão Reis) 

m² $4,80 2000 $2.880,00 $5.760,00 $960,00 $9.600,00

Item 4.2: Implementação de trilhas ecológicos com paisagismo (árvores, 
arbustos e forrações) e mobiliário urbano (Novo Aarão Reis)

m² $10,80 480 $1.555,20 $3.110,40 $518,40 $5.184,00

Item 4.3: Implementação de um pomar agroflorestal junto à horta já 
iniciada pela comunidade (Novo Aarão Reis)

m² $7,60 320 $729,60 $1.459,20 $243,20 $2.432,00

Item 4.4: Renovação do parque infantil existente com brinquedos, 
paisagismo (árvores, arbustos e forração) e mobiliário urbano (Ribeiro de 
Abreu)

m² $6,85 1500 $3.082,50 $6.165,00 $1.027,50 $10.275,00

Item 4.5: Implementação de trilhas ecológicos com paisagismo (árvores, 
arbustos e forrações) e mobiliário urbano (Ribeiro de Abreu)

m² $10,80 640 $2.073,60 $4.147,20 $691,20 $6.912,00

Item 4,6: Instalação de um alambrado no campo de futebol existente e a sua 
transformação em um campo de areia (Ribeiro de Abreu)

m² $12,35 1500 $5.557,50 $11.115,00 $1.852,50 $18.525,00

Item 4.7: Construção do monumento do Onça (Ribeiro de Abreu) m³ $401,00 1 $120,30 $240,60 $40,10 $401,00

Total : Serviços Contratuais ( 15.998,70)       ( 31.997,40)    ( 5.332,90)      ( 53.329)             

5 Viagem; Comida 
Item 5.1: Viagens de avião Voos $850,00 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Item 5.2: Subsídio diário de subsistência de empresa contratada Dia $4,00 120 $144,00 $288,00 $48,00 $480,00

Item 5.3: Refeições e refrescos da empresa contratada refeições $294,50 12 $1.060,20 $2.120,40 $353,40 $3.534,00

Total : Viagem ( 1.204)               ( 2.408)            ( 401)               ( 4.014)                

6 Transferências e subvenções a contrapartes; 
Item 6.1: Pagamentos aos beneficiários da empresa contratada Subsídio $137,85 12 $496,26 $992,52 $165,42 $1.654,20

Item 6.2: Pagamento dos empregados da empresa contratada Subsídio $760,00 12 $2.736,00 $5.472,00 $912,00 $9.120,00

Total :Transferências e subvenções a contrapartes ( 3.232)               ( 6.465)            ( 1.077)            ( 10.774)             

7 Custos gerais de funcionamento e outros custos diretos; 
Item 7.1: Telecomunicações de empresa contratada Mês $18,90 12 $68,04 $136,08 $22,68 $226,80

Item 7.2: Utilidade da empresa contratada Mês $19,50 12 $70,20 $140,40 $23,40 $234,00

Total : Custos gerais de funcionamento e outros custos directos; ( 138)                  ( 276)               ( 46)                 ( 461)                   

  

TOTAL ORÇAMENTO POR SAÍDA ( 23.428,20)       ( 46.856,40)    ( 7.809,40)      ( 78.094,00)        

Moeda: USD Orçamento para a contribuição do Parceiro (PBH) 

Categoria de despesas
Unidade de 

Medida

Custo 
Unitário 

(A)
Quantida

de (B) 

Orçamento Saída 
1

Orçamento 
Saída 2

Orçamento por 
saída X

Orçamento 
total por classe 

de despesas

1 Pessoal e outros custos com pessoal; 
Item 1.1: Coordenação da equipe Mês $1.500,00 12 $5.400,00 $10.800,00 $1.800,00 $18.000,00

Item 1.2: Equipe de apoio Mês $1.705,00 12 $6.138,00 $12.276,00 $2.046,00 $20.460,00

Item 1.3: Estagiários Mês $250,00 12 $900,00 $1.800,00 $300,00 $3.000,00

Total : Pessoal e outros custos com pessoal; - 12.438,00-       - 24.876,00-    - 4.146,00-      - 41.460,00-        

2 Suprimentos, commodities, materiais;



Item 2.1: Fornecimento de árvores, arbustos e sementes $12,79 300 $1.151,10 $2.302,20 $383,70 $3.837,00

Item 2.2: Suprimentos de escritório $20,00 12 $72,00 $144,00 $24,00 $240,00

Total : Suprimentos, commodities, materiais ( 1.223)               ( 2.446)            ( 408)               ( 4.077)                

3 Equipamentos, veículos e móveis (uso e depreciação);
Item 3.1: Computadores Mês $37,00 12 $133,20 $266,40 $44,40 $444,00

Item 3.2: Veículo Mês $30,00 12 $108,00 $216,00 $36,00 $360,00

Item 3.3: Móveis de escritório Unidade $296,00 5 $444,00 $888,00 $148,00 $1.480,00

Total : Equipamentos, veículos e móveis (uso e depreciação) - 685,20-             - 1.370,40-      - 228,40-         - 2.284,00-          

4 Serviços Contratuais;  
Item 4.1: Carro de cooperativa Unidade $205,00 12 $738,00 $1.476,00 $246,00 $2.460,00

Total : Serviços contratuais - 738,00-             - 1.476,00-      - 246,00-         - 2.460,00-          

5 Viagem; Comida 
Item 5.1: Viagens de avião Unidade $850,00 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Item 5.2: Subsídio diário de subsistência Unidade $120,00 12 $432,00 $864,00 $144,00 $1.440,00

Item 5.3: Refeições e refrescos Unidade $250,00 12 $900,00 $1.800,00 $300,00 $3.000,00

Total : Viagem; Comida - 1.332,00-         - 2.664,00-      - 444,00-         - 4.440,00-          

6 Transferências e subvenções a contrapartes;
Item 6.1: Pagamentos aos beneficiários Unidade $500,00 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total : Transferências e subvenções a contrapartes - -  -                   - -  -                - -  -                - -  -                    

7 Custos gerais de funcionamento e outros custos directos; 
Item 7.1: Telecomunicação Unidade $600,00 2 $360,00 $720,00 $120,00 $1.200,00

Item 7.2: Utilidade Unidade $92,00 1 $27,60 $55,20 $9,20 $92,00

Total : Custos gerais de funcionamento e outros custos directos; - 387,60-             - 775,20-          - 129,20-         - 1.292,00-          

TOTAL ORÇAMENTO POR SAÍDA - 16.803,80-       - 33.607,60-    - 5.601,60-      - 56.013,00-        

 



Tabela 2: Calendário de pagamentos:

Calendário de pagamentos: Montante
(USD)

Percentagem
(%)

Atividades,
Resultados, Relatórios

Data de
Conclusão

Pagamento
Antecipado

Primeiro pagamento 23,428 30 Após a assinatura do
Acordo de Cooperação
e a apresentação de um
pedido de pagamento

agosto
2022

agosto
2022

Segundo pagamento 46,856 60 (i) Elaborar relatório de
progresso (conforme o
Relatório de Progresso
do Plano de Trabalho
do Anexo G), (ii)
Certificado de Despesas
(conforme o Anexo D e
(iii) Solicitação de
pagamento

janeiro
2022

janeiro
2022

Parcela final 7,810 10 i) Todas as saídas do
plano de trabalho
concluídas: Relatório
final do projeto, (ii)
Certificado anual de
despesas (conforme
Anexo E), (iii)
Relatório anual de
ativos (conforme
Anexo F) e (iv)
Solicitação de
pagamento

junho
2023

junho
2023

TOTAL 78,094 100 Fim do acordo de cooperação 12 meses após a data
da última assinatura.

Todas as datas deste cronograma de pagamento são provisórias. O pagamento pode ser desembolsado nas datas especificadas
ou antes. As datas aqui fornecidas destinam-se a fornecer um cronograma provisório de desembolso de fundos nos termos do
Contrato.



Tabela 3: Calendário de relatórios:

Período Data de vencimento
(a ser recebido pela ONU-Habitat)

Relatórios

Trimestre 1: agosto a novembro 15 de dezembro Relatório de progresso do plano
de trabalho (Anexo H)

Trimestre 2: dezembro a março 15 de abril Relatório de progresso do plano
de trabalho (Anexo H)

Trimestre 3: abril a julho 15 de agosto Relatório de progresso do plano
de trabalho (Anexo H)

Encerramento do ano de trabalho 15 de setembro Certificado Anual de Despesas
(Anexo F), Relatório Anual de
Ativos (Anexo G) e Relatório
de Progresso do Plano de
Trabalho (Anexo H)

Relatório de finalização do
projeto

no prazo de 60 dias após
a conclusão do projecto

Certificado Anual de Despesas
(Anexo F), Relatório Anual de
Ativos (Anexo G) e Relatório
Final do Projeto. Todos os
relatórios devem ser claramente
assinalados com "FINAL" e deve
ser anexado um reembolso de
qualquer transferência pendente
UN-Habitat indicada nos
relatórios financeiros.

Quadro 3: Calendário dos relatórios

A PBH terá de prestar contas através de declarações financeiras (certificado de despesas) que são:

(a) Baseado na produção: refletindo os resultados calculados; e
(b) Baseado em entradas: refletindo as 8 categorias, nomeadamente: 1. Pessoal e outros Custos de

Pessoal; 2. viagens; 3. serviços contratuais; 4. transferências e subsídios a contrapartes; 5.
fornecimento, mercadorias, materiais; 6. equipamentos, veículos, mobiliários; 7. custos gerais
de funcionamento e outros custos diretos; 8. custos de apoio indireto.


