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UNIDADE DE VIZINHANÇA QUALIFICADA
A construção e a implementação de programas, projetos e ações que atendam aos objetivos dispostos nas 
Recomendações ao Executivo demandam arranjos internos e um novo planejamento da alocação de recursos 
humanos e financeiros na Administração Municipal. Desse modo, os órgãos que possuem maior interface com as 
propostas apresentadas foram notificados, a fim de tomar conhecimento do material produzido e se organizar para 
contemplar as demandas apresentadas, dentro de suas reais possibilidades. O material que se segue apresenta 
algumas iniciativas em curso que apontam para o compromisso do Município com a Nova Agenda Urbana, que 
podem ser qualificadas a partir das sugestões sinalizadas na V CMPU pela sociedade civil.

1. Diretrizes para a Política Urbana
As definições da IV Conferência Municipal de Política Urbana (IV CMPU) resultaram no Projeto de Lei  n° 
1.749/15, proposta do novo Plano Diretor do Município de Belo Horizonte aprovada pela Câmara Municipal de 
Belo Horizonte. Entende-se que essa proposta contempla parte dos anseios presentes nas resoluções apresentadas 
pelos setores da sociedade civil como Recomendações ao Executivo na V Conferência Municipal de Política 
Urbana (V CMPU).
 
O novo Plano Diretor pretende reorganizar a cidade de acordo com sua capacidade de suporte, à luz do Estatuto 
da Cidade, a partir de conceitos, tais como cidade compacta, desenvolvimento urbano baseado nos eixos de 
transporte principais, soluções baseadas na natureza, desconcentração das atividades econômicas e inclusão 
social. Além disso, destacam-se as propostas de regularização fundiária e produção de moradia, da proteção das 
identidades locais, dentre outros grandes avanços a serem incorporados nos processos de planejamento e projetos 
da Política Municipal de Habitação.
 
Tais conceitos dialogam diretamente com as diretrizes propostas pela Nova Agenda Urbana e o ODS 11: 
Cidades e comunidades sustentáveis, que foram incorporadas à nova lei de forma mais explícita e 
estruturada. O Executivo, por meio Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), tem acompanhado os 
debates públicos recentes acerca do tema, para que a aplicação da legislação urbanística esteja atrelada às 
questões globais de sustentabilidade, resiliência e inclusão em nível local.
 
Dentre os princípios gerais da política urbana do Município, dispostos no novo Plano Diretor, encontra-se a 
democratização do uso do espaço público. Nesse sentido, o texto é permeado pela busca da conformação das 
Unidades de Vizinhança Qualificada (UVQs), porções territoriais onde se constituem redes de deslocamento a 
pé e cicloviárias que propiciem o acesso a comércio, serviços, equipamentos comunitários e de lazer, áreas verdes 
e sistema de transporte coletivo. Assim, estabelece a implementação de ações coordenadas para proporcionar a 
melhoria na qualidade da vida quotidiana dos cidadãos, por meio de: parâmetros urbanísticos, instrumentos de 
política urbana e elementos urbanos (equipamentos públicos, áreas verdes, sistema de transporte não motorizado 
e coletivo).
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A fim de garantir a descentralização dos benefícios do processo de urbanização e democratização do acesso em 
geral, a política de desenvolvimento urbano proposta para o Município prevê o estímulo ao uso misto do espaço. O 
uso misto implica na convivência de usos residenciais e não residenciais, para promover a diversidade social e 
econômica nas áreas construídas, reduzindo, assim, a necessidade de deslocamentos e os custos de fornecimento 
de serviços, aproveitando-se das economias de escala e de aglomeração. Como exemplo, o novo Plano Diretor traz 
incentivos à implantação da fachada ativa em edificações, proporcionando maior diversidade e segurança nas ruas 
e melhor aproveitamento do espaço público.
 
Contudo, dentre os usos não residenciais com maior potencial de geração de incômodos, aqueles que geram riscos 
à saúde ou ao conforto da população local, ou que sejam de difícil compatibilidade com o funcionamento das 
demais atividades urbanas, são limitados a determinados locais da cidade, conforme a permissividade viária 
definida legalmente. Além disso, o novo Plano Diretor prevê uma lista de empreendimentos ou intervenções 
urbanas sujeitos ao Licenciamento Urbanístico de Empreendimentos de Impacto, o qual propõe 
alternativas para potencializar os efeitos positivos e conter as repercussões negativas, à luz dos princípios da 
vizinhança qualificada.

2. Centralidades
O novo Plano Diretor propõe o desenvolvimento de novas centralidades em todas as regiões de Belo Horizonte 
com o objetivo de disseminar as oportunidades de emprego e renda e aproximar as pessoas dos locais de comércio 
e serviços. Desta forma,  possibilita também a redução dos deslocamentos e incentiva o crescimento de outras 
regiões da cidade.

Para tanto, o novo Plano Diretor estabelece a criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano das 
Centralidades (FC). O propósito deste Fundo é garantir nas áreas de centralidade a efetivação de objetivos da 
política de desenvolvimento urbano do Município que vão de encontro à tendência mundial de cidades compactas 
e sustentáveis, capazes de gerar oportunidades de emprego e renda próximas aos corredores de transporte 
coletivo. Esse modelo de cidade proporciona maior conforto aos seus habitantes na medida em que reduz a 
necessidade de deslocamentos entre os bairros e até a região central. Caberá ao Conselho Municipal de 
Política Urbana (COMPUR) definir as prioridades para destinação dos recursos vinculados ao Fundo, que será 
gerido pelo Executivo Municipal. Nesse sentido, confere ao colegiado, que conta com a participação da sociedade 
civil, a competência de definir prioridades para a destinação dos recursos do FC.

No novo Plano também estão contidas novas regras que incentivam e contribuem para o desenvolvimento de uma 
cidade mais dinâmica, ao descomplicar a implantação e a regularização de atividades econômicas no município, a 
partir da revisão da permissividades das vias e da ampliação de atividades consideradas compatíveis com o uso 
residencial. Seguindo essa premissa, propõe novas diretrizes para ocupação e qualificação das ruas, priorizando os 
espaços livres voltados para a convivência, o trânsito de pedestres e o conforto visual. 

O Plano tem o potencial de permitir que a cidade cresça gradualmente em qualidade de vida, tornando-se mais 
amigável e segura. Nesse sentido, a Prefeitura já vem trabalhando com medidas de modernização, ampliação e 
eficiência da iluminação pública do Município.
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Em 2018 a Prefeitura assinou contrato com a concessionária BH Iluminação Pública S.A (BHIP) para a 
implantação de uma sistema de iluminação das vias em segundo nível e o desenvolvimento de projetos especiais 
que prevêem redução do consumo de energia associada à melhoria da qualidade do serviço. Com a adoção de 
novas tecnologias, o contrato prevê o desenvolvimento de projetos associados ao conceito de cidade inteligente, 
conjugando a rede de iluminação pública com a rede de wi-fi da internet. A implantação desse sistema vem de 
encontro às premissas e novas regras previstas no Plano Diretor que visam uma cidade vibrante e agradável para 
todas e todos.

Vale ressaltar que o novo Plano Diretor de Belo Horizonte apresenta também normas mais eficazes para o 
monitoramento do adensamento urbano, visando restaurar o equilíbrio entre o interesse coletivo e o 
desenvolvimento econômico. As novas regras de ocupação buscam preservar as ruas no interior dos bairros, 
protegendo as características ambientais e socioculturais relevantes de cada região. Já nas áreas próximas à rede 
de transporte coletivo e servidas de boa infraestrutura será permitido maior adensamento construtivo e 
populacional, bem como a promoção de maior diversidade das atividades urbanas. Desta forma, ao priorizar os 
espaços livres voltados para a convivência e o trânsito de pedestres, poderão surgir novas propostas de instalação 
de mobiliários urbanos que venham agregar mais valor a esses espaços.

Atualmente, a implantação dos mobiliários urbanos pelo poder público na cidade é feita a partir de projetos 
específicos, sob demanda. No entanto, qualquer munícipe pode implantar um mobiliário urbano na cidade, desde 
que: esteja disposto a arcar com seu projeto, implantação e manutenção; sua proposta seja aprovada pela 
Comissão de Mobiliário Urbano; e faça o devido licenciamento de obra em logradouro público na 
Subsecretaria de Regulação Urbana (SUREG).

Um exemplo muito bem sucedido da implantação de mobiliários por parte da sociedade, são os Parklets. Neste 
caso específico, todo o licenciamento é realizado na Comissão de Mobiliário Urbano. Os Parklets promovem: o 
envolvimento direto dos cidadãos na construção e modificação dos espaços urbanos; a ampliação do caráter 
público do espaço, que tradicionalmente é ocupado na rua para estacionamento de veículos; a valorização dos 
usos existentes do espaço público e proposição de novos usos; a oferta de espaços de descanso e o fomento da 
convivência entre as pessoas; a ampliação da vitalidade e da diversidade do espaço público; e o incentivo à 
utilização de modos de transporte não-motorizados. Hoje, o Município conta com cerca de 60 Parklets 
implantados, sendo este considerado um programa que deu muito certo ao trazer benefícios significativos para a 
cidade. De acordo com a Prefeitura de Nova Iorque, a criação de Parklets com bancos gerou 14% de aumento 
de vendas das lojas em frente da implantação (Measuring the Street, NYC DOT). Ainda não possuímos este tipo de 
estatística no município de Belo Horizonte, mas podemos garantir que essas estruturas, proporciona usos 
diversificados, trazendo benefícios muito mais importantes e democráticos do que as simples vagas de 
estacionamento.
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3. Acesso a serviços e equipamentos públicos

3.1 Cultura e Lazer

A política urbana do Município, estabelecida no novo Plano Diretor, tem como objetivo a garantia do direito a 
uma cidade sustentável, que contempla, dentre as demais questões que já foram abordadas, o acesso aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Por sua vez, a política de desenvolvimento 
urbano do Município contida no novo Plano busca descentralizar os benefícios do processo de urbanização por 
meio da democratização do acesso, dentre outros, a espaços de lazer e convívio. Para tanto, determina: que haja a 
definição de diretrizes para qualificação de espaços e áreas públicas; o estabelecimento de incentivos projetuais 
de gentileza urbana, quando da implantação ou alteração de edificações; e o emprego de recursos provenientes da 
outorga onerosa do direito de construir para a qualificação de centralidades.

Com essas medidas, a política urbana busca absorver diversas demandas de lazer e cultura melhor distribuídas 
pelo seu território. Essas determinações são fundamentais para a constituição de terrenos e áreas destinadas a 
esses fins na cidade. Cabe ressaltar que a administração municipal trabalha com a concessão de uso de áreas 
públicas para a instalação de equipamentos de interesse público e coletivo. Contudo, muitas dentre as áreas 
públicas municipais são inadequadas à ocupação, seja por restrições ambientais, pelas condições do terreno ou 
por restrição legal.

A fim de fomentar atividades culturais em logradouro público, recentemente houve a publicação da Lei nº 
11.126/2018, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do Município. A lei 
busca garantir: a livre circulação de pedestres; o acesso a instalações públicas ou privadas; a integridade de áreas 
verdes e de uso comum; e os parâmetros de incomodidade e níveis máximos de ruído. Dentre as especificidades da 
norma, encontra-se a permissão à livre comercialização, durante a atividade, de bens culturais duráveis de autoria 
do artista ou do grupo em apresentação.

Destacam-se, ainda, os 17 Centros Culturais distribuídos entre as regionais da cidade, coordenados pela 
Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio da Fundação Municipal de Cultura (FMC), que 
contribuem para a descentralização dos serviços e da política cultural da cidade. Os espaços oferecem para as 
comunidades oficinas, apresentações artísticas, sessões cinematográficas e fotográficas, dentre outras atividades 
gratuitas e que dialogam com diversos segmentos da cultura. Além disso, contam com Bibliotecas Públicas que 
oferecem empréstimo de livros e gibis, jornais para leitura local, oficinas literárias, rodas e clubes de leitura, 
narração de histórias, saraus, encontros com escritores e debates sobre temas diversos. No total, o Município 
possui uma rede de 21 Bibliotecas Públicas da FMC, cujo acervo é disponibilizado pelo Portal das Bibliotecas, 
que pode ser acessado pela internet[1].

Dentre os programas ofertados de incentivo à leitura pela Prefeitura, destaca-se o Leituras em Conexão lançado 
em maio de 2017 com o objetivo de difundir projetos e ações de leitura e escrita nas escolas municipais e 
instituições parceiras. O programa busca fortalecer atividades já existentes e incentivar a criação de outras 
práticas ao longo de toda trajetória estudantil associadas à leitura. Destaca-se, também, o projeto Era uma Vez, 

[1] Para acessar o acervo, clique no link https://bibliotecasfmc.pbh.gov.br/biblioteca/index.php.
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que realiza ensaios, discussões e apresentações de narração artística para a população, como forma de ofertar 
atividades continuadas de formação nas bibliotecas, por meio da leitura compartilhada (Roda de Leitura) e da 
narração de histórias (Encontro de Contadores de Histórias).

Cabe, ressaltar, ainda, que a FMC desenvolveu o Mapa Cultural BH, uma plataforma de software livre, gratuita e 
colaborativa com diversas informações sobre o cenário cultural de Belo Horizonte[2]. A plataforma é alimentada 
pela FMC com informações sobre os espaços culturais, programações oficiais, projetos e editais; e pela população, 
que se cadastra como agente (individual ou coletivo) e pode divulgar sua própria programação. Em Belo Horizonte, 
foram encontrados 285 espaços associados às áreas Livro, Leitura e Literatura, distribuídos em todas as regionais 
do Município, que extrapolam as ofertas do Executivo.

Ademais, identificou-se que os eventos realizados no Município de Belo Horizonte, nas ruas ou na propriedade 
privada, têm suas regras definidas em diversas legislações esparsas, muitas vezes excessivamente burocráticas. 
Assim, a SMPU tem realizado diversas interfaces com órgãos do próprio Município e da sociedade civil com o 
intuito de elaborar o projeto de lei que revoga toda a legislação vigente e estabelece uma uniformidade para a 
realização de eventos na cidade. Os novos procedimentos serão simplificados, informatizados e compatíveis 
com o porte do evento, proporcionando razoabilidade na realização desse tipo de atividade.

3.2 Limpeza urbana

A cidade de Belo Horizonte é beneficiada por duas modalidades de coleta seletiva: a modalidade ponto a ponto, 
que pressupõe que a população deposite os materiais recicláveis em contentores instalados pela Prefeitura em 
vários locais estratégicos da cidade, chamados Locais de Entrega Voluntária (LEVs); e a modalidade porta a 
porta, em que a população expõe no passeio os materiais recicláveis acondicionados para a coleta semanal, em 
dia e horário pré-determinados pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Nas duas modalidades a 
população deve separar os recicláveis do lixo comum em sua fonte geradora – residência, local de trabalho ou 
outro.

Os materiais coletados pela SLU são repassados às associações e cooperativas, ficando a cargo dessas a 
segregação, o armazenamento, o enfardamento e a comercialização. Os recursos provenientes dessas atividades 
são distribuídos entre os associados/cooperados, de acordo com critérios definidos em regimento interno das 
entidades a que se encontram vinculados.

Em 2015, a Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste (Coopesol 
Leste) foi contratada para realizar a coleta seletiva porta a porta em 2.500 domicílios dos bairros Floresta e 
Colégio Batista, na regional Leste. Em 2018, o contrato foi ampliado para mais 1.400 domicílios. Entre os anos de 
2015 e 2018, foram coletadas cerca de 420 toneladas de materiais recicláveis. Também consta no contrato que a 
Coopesol Leste deverá, durante toda a execução da coleta seletiva, atuar na orientação dos munícipes para adesão 
adequada. Em 2018, foram abordados 1.544 domicílios, além de instituições consideradas com grande potencial 
de geração de resíduos recicláveis ou significativa condição de formadores de opinião, tais como: o Projeto 
Miguilim, o Teatro de Bonecos Giramundo, o Colégio Santa Maria, a Capela Nossa Senhora do Líbano, a sede da 
Aletria, a CBTU, o Floresta Tênis Club e a Faculdade Del Rey.

[2]
 Para acessar a plataforma, clique no link http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/.

[1] Para acessar o acervo, clique no link https://bibliotecasfmc.pbh.gov.br/biblioteca/index.php.
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Em 2018, foi concluído o Chamamento Público SLU nº 001/2018, com vistas a regularizar a parceria entre a 
SLU e as associações e cooperativas de trabalhadores com materiais recicláveis e possibilitar a contratação 
dessas entidades para prestação de serviços de coleta seletiva porta a porta. Como resultado, foram credenciadas 
6 entidades, dentre as 7 atuantes no Município. A coleta acontecerá com guarnição coletora composta por 
associados/cooperados e veículo cedido pela SLU para transporte dos materiais coletados.

O Departamento de Políticas Sociais e Mobilização da SLU (DPSM-SLU) é responsável pelo desenvolvimento 
de ações de mobilização social relacionadas à adequação das práticas da população aos serviços ofertados pela 
Prefeitura, promovendo e incentivando a participação e o controle social. Dentre as ações que desenvolve, 
destaca-se as campanhas educativas realizadas em toda a cidade para informar e conscientizar sobre a correta 
utilização dos serviços de limpeza urbana. A iniciativa visa sensibilizar os cidadãos sobre questões relevantes 
relacionadas ao tema, a fim de buscar seu comprometimento enquanto gerador de resíduos, considerando sua 
responsabilidade compartilhada com demais atores, como: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes 
e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Outra linha de atuação do DPPSM-SLU consiste em inserir a educação ambiental nos processos formais de 
educação. Os segmentos prioritários de ação são: escolas públicas e particulares do Ensino Fundamental e Médio, 
Universidades e entidades do Terceiro Setor que promovem a educação.

Nesse sentido, em 2018, foi desenvolvida uma ação de educação ambiental relacionada ao  Projeto Circuito de 
Museus da Secretaria Municipal de Educação (SMED). O trabalho ocorreu em articulação conjunta com o Núcleo 
Pedagógico Cidadania e Meio Ambiente (NCMA), e teve início com a realização de formações na temática 
dos resíduos sólidos para professores, educadores, monitores e servidores com atuação nas escolas municipais. A 
partir das formações, foi identificada a necessidade de uma atuação processual nas escolas municipais, que 
apresentaram demandas de projetos relacionadas à temática ambiental. Portanto, assuntos como Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Responsabilidade Compartilhada, Logística Reversa (LR) e 
Destinação Final Ambientalmente Adequada integraram o leque de tópicos a serem desenvolvidos, por 
indicarem novas possibilidades e exigências de comportamento aos cidadãos, dos diversos setores, e também ao 
poder público. Com o tema da Responsabilidade Compartilhada, foram alcançadas as escolas municipais 
selecionadas pelo NCMA, a partir da seleção de projetos escolares que incidissem sobre os resíduos e a limpeza 
urbana.

Além disso, desde agosto de 2017, está em andamento o projeto Coleta Seletiva em Escolas Municipais, 
também em parceria com a SMED, para contribuir com a redução do desperdício e promover melhorias na gestão 
de resíduos gerados nas escolas. O projeto também tem o objetivo de desenvolver a percepção voluntária para a 
preservação ambiental e a integração aos procedimentos para implantação de sistemas de gestão ambiental e 
geração de trabalho e renda. Inicialmente, a SLU capacitou servidores de 135 escolas e EMEIS, incluindo 16 
escolas municipais do Barreiro, que aderiram à coleta seletiva do Município, a saber: E.M. Pedro Nava, E.M. 
Professora  Isaura  Santos, E.M.  Ana Alves Teixeira,  E.M.  Antônio Mourão Guimarães, E.M. União Comunitária, E.M. 
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Padre Flávio Giammetta, E.M. Sebastião Guilherme de Oliveira, E.M. Aurélio Buarque de Holanda, E.M. Professor 
Mello Cançado, E.M. Antônio Sales Barbosa, E.M. Vinícius de Moraes, E.M. Aires da Mata Machado, E.M. Edith 
Pimenta da Veiga, E.M. Eloy Heraldo Lima, E.M. Professor Hilton Rocha e E.M. Jonas Barcellos Corrêa.

Em 2018, mais 14 escolas aderiram ao processo de implantação da coleta seletiva, a saber: E.M. Helena Antipoff 
(Barreiro), E.M. Paulo Mendes Campos (Centro Sul), E.M. Senador Levindo Coelho (Centro Sul), E.M. Caio Líbano 
Soares (Centro sul), E.M. Ensino Especial Santo Antônio (Centro Sul), E.M. Imaco (Centro Sul), E.M. Belo Horizonte 
(Nordeste), E.M. Monsenhor Artur de oliveira (Nordeste), E.M. Tenente Manoel Magalhães Penido (Nordeste), E.M. 
Hugo Werneck (Oeste), E.M. Deputado Milton Sales (Oeste), E.M. Professor Christovam Colombo Santos (Oeste), 
E.M. Prefeito Aminthas de barros (Oeste) e E.M. Magalhães Drumond (Oeste). Como resultado, foram coletadas 
cerca de 30 toneladas de materiais recicláveis e foram beneficiados aproximadamente 25.000 alunos pelas ações 
promovidas pela SLU.

Cabe ressaltar, ainda, uma iniciativa de exemplo das possibilidades de parceria no sentido da educação ambiental 
nas escolas. A Escola Municipal Secretário Humberto Almeida, localizada na área de confluência do Córrego 
Isidoro e Ribeirão do Onça, participa das atividades e projetos de educação ambiental do movimento Deixem o 
Onça Beber Água Limpa, organizado pelo Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu (Comupra). A partir 
do interesse dos professores de Geografia, da coordenação da Escola Integrada e da coordenação pedagógica, a 
SLU foi procurada para formatar uma proposta de educação ambiental com ênfase nos resíduos sólidos e limpeza 
urbana, com o projeto: O lixo e o nosso ambiente. A ação educativa, elaborada com a participação da Companhia 
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) e da comunidade local, previu a capacitação pela 
SLU de professores e da direção da escola, utilizando a montagem da exposição História das embalagens: uma 
viagem pelo tempo. Professores e monitores levaram os alunos para a visita orientada à exposição e trabalharam 
o conteúdo de forma interdisciplinar durante o primeiro semestre. A escola também convidou a comunidade local 
e duas escolas próximas (E.M. Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu, E.M. Sebastiana Novais) para visitarem a 
exposição.

3.3 Mobilidade ativa

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMob-BH) é um importante instrumento 
orientador das ações em transporte coletivo, individual e não motorizado a serem conduzidas pelo Executivo no 
Município. Sua revisão fez parte do processo de debate com a sociedade civil na IV Conferência Municipal de 
Política Urbana, em 2014, que contou com ampla participação social, tendo sido incorporada ao texto do novo 
Plano Diretor.

Além disso, o novo Plano Diretor visa, por meio da qualificação das unidades de vizinhança, possibilitar a todas e 
todos o atendimento de suas demandas a pé, de bicicleta ou pela conjugação destes deslocamentos com o sistema 
de transporte público. Nesse sentido, propõe o conceito de centralidades para a condução do ordenamento 
territorial a fim de prover infraestrutura e serviços acessíveis e bem conectados e prevenir a marginalização e a 
expansão urbana descontrolada. Atualmente, essa diretriz é adotada pela BHTRANS na criação de novas linhas de 
ônibus no Município. Segundo o Boletim do  Transporte Coletivo  de  março  de  2019, de  2018 
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para cá, foram criadas 10 novas linhas, a saber: 5107 - Estação Pampulha/Savassi; 8551 - Estação São 
Gabriel/Estação UFMG; 5033 - Santa Terezinha/Pça. da Liberdade; 5104 - Suzana/Cruzeiro; 5203 - 
Castelo/estrela do Oriente; 9415 - Nossa Senhora de Fátima/Bonfim; 208 - Betânia/Barreiro; 740 - Tupi/Mirante; 
826 - Montes Claros/Rua São Rômulo; e 902 - Taquaril/Castanheiras.

O PlanMob-BH estabelece, dentre seus objetivos estratégicos, a promoção da melhoria contínua dos serviços, 
equipamentos e instalações relacionados à mobilidade, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade ambiental 
e estimular o uso de modos não motorizados de transporte. Em sua revisão, foi determinado um conjunto de metas 
para o transporte por bicicleta, a saber: elevar a participação do modal bicicleta na matriz de viagens; aumentar a 
integração desse modal com o transporte coletivo; e desenvolver um plano estratégico de ampliação da rede de 
bicicletas compartilhadas, por meio de programa coordenado pelo Poder Executivo com participação da sociedade 
civil.

O Plano de Mobilidade por Bicicleta de Belo Horizonte (PlanBici), desenvolvido em 2017 por técnicos de 
entidades da administração municipal e ciclistas da sociedade civil, traçou o objetivo de aumentar em cinco vezes 
a participação da bicicleta como modal de transporte (de 0,4% para 2%, em 2020). Assim, propôs iniciativas de 
baixo custo capazes de gerar benefícios à qualidade de vida, ao trânsito e ao meio ambiente, redistribuindo o 
espaço urbano de forma mais justa e inclusiva por meio da integração dos diferentes modos de transporte. Nesse 
sentido, a BHTRANS, atualmente, prioriza a elaboração de projetos de novas ciclovias em vias que possibilitam a 
integração com o sistema de transporte coletivo.

Em consonância com as diretrizes do PlanBici, o novo Plano Diretor prevê estímulos ao uso da bicicleta, tais como: 
instalação de bicicletários para terminais e estações de ônibus; implantação de bicicletários ou paraciclos em 
unidades administrativas da Prefeitura, escolas municipais e unidades ligadas à saúde pública; implantação de 
canaletas em escadas de estações de ônibus para facilitar o acesso com as bicicletas; e implantação de 
tratamento de segurança viária no entorno de escolas com foco no uso da bicicleta. Um avanço nesse sentido tem 
sido a inclusão pela Prefeitura de condicionantes voltadas para instalação de bicicletários e paraciclos nos 
processos de licenciamento urbanístico de empreendimentos de impacto, a fim de mitigar ou compensar 
repercussões negativas geradas por determinadas atividades econômicas.

Ajustes na operação dos ônibus e do sistema de bicicletas compartilhadas também podem contribuir com a 
integração entre bicicletas e o transporte público. Como exemplo, a Portaria BHTRANS DPR Nº 098/2016, que 
regulamentou o transporte de bicicletas no Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte, autorizou o 
transporte de bicicletas dobráveis em todos os ônibus do Município e o acesso de bicicletas, mesmo que não 
dobráveis, em horários específicos, nas estações de integração, nas estações de transferência e nos veículos do 
BRT MOVE que contenham suportes internos para bicicletas. O acesso de bicicletas no metrô, regulamentado pela 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), também estabeleceu a possibilidade de integração, em 
consonância com a Portaria da BHTRANS.

A instalação de suporte para bicicletas em Táxis também é autorizada pelo Município, embora não seja 
obrigatória, conforme o Regulamento do Serviço de Táxi. Por sua vez, a Portaria BHTRANS DPR Nº 047/2017 
dispõe que a utilização de engate ou suporte para transporte de bicicleta na parte traseira do veículo é permitida 
desde que não prejudique a visibilidade da placa do veículo ou esteja aparente ou além da projeção do 
para-choque quando não estiver transportando bicicleta.
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Outra forma de integração modal é o sistema de bicicletas compartilhadas, que desempenha importante 
papel na política de mobilidade. Ele permite um deslocamento mais rápido entre estações de ônibus ou metrô, 
facilitando o deslocamento entre áreas estratégicas no Município. Nesse sentido, a BHTRANS tem organizado 
novas licitações para suprir a demanda por atendimento de bicicletas compartilhadas. Além disso, encontra-se em 
fase de estudos para regulamentação do uso dos aplicativos de transporte alternativos na cidade, como o de 
bicicletas e patinetes elétricos.

4. Incentivos à economia popular
A proposta do novo Plano Diretor traz alguns elementos que dialogam com o princípio da inclusão 
socioeconômica, por meio da geração de renda e de oportunidades de emprego para a população mais vulnerável. 
O texto estabelece que o ordenamento do parcelamento, da ocupação e do uso do solo urbano deve ser conduzido 
de modo a assegurar o desenvolvimento econômico, orientado para a geração e a manutenção de emprego e 
renda, mediante o incentivo à implantação e à manutenção de atividades que os promova. Nesse sentido, as 
diretrizes associadas à promoção de habitação de interesse social - Política Municipal de Habitação e intervenção 
em assentamentos precários - priorizam a geração de trabalho e renda.
 
Atualmente, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) realiza ações em conjuntos 
habitacionais de interesse social durante os trabalhos de pré e pós morar. Além disso, O Município instituiu o 
Programa de Realocação de Atividade Comercial (PRAC) e o Programa Auxílio Comércio (Lei nº 
10.887/2015), a serem aplicados em imóveis de uso não residencial inseridos em Zona de Especial Interesse 
Social. O objetivo é a realocação da atividade não residencial cuja remoção seja necessária para a realização de 
obra pública, por meio de acordos de outorga ou concessão com o Município, ou ainda, a diminuição do impacto da 
remoção da atividade não residencial por meio do pagamento de auxílio financeiro mensal e temporário ao 
proprietário do estabelecimento removido, sob condições.
 
Já a realização de atividades em logradouro público é regulada pelo Código de Posturas (Lei nº 8.616/2003). O 
mesmo determina um conjunto de atividades passíveis de licenciamento pelo Executivo, dentre elas: em banca, em 
veículo de tração humana e veículo automotor, exercida por deficiente, de engraxate, evento, feira, em quiosque 
em local de caminhada, exploração de sanitário público e lavador de veículo automotor.
 
Para lidar com as demandas relativas ao comércio popular na área central do Município, a Prefeitura instituiu o 
Plano de Ação para o Hipercentro de Belo Horizonte (Decreto nº 16.634/2017) com o objetivo de ampliar 
as oportunidades de inclusão social e produtiva na cidade e dinamizar o uso e as atividades urbanas. Nesse 
sentido, foi instituída a Operação Urbana Simplificada do Plano de Inclusão Produtiva do Hipercentro 
(Lei nº 11074/2017), com o objetivo de garantir a apropriação democrática do espaço, promovendo a convivência 
entre diversas atividades e a ampliação das oportunidades de inclusão social e produtiva de trabalhadores 
informais, por meio da disponibilização de vagas em centros de comércio popular. Ressalta-se que, para coordenar 
as atividades nos shoppings populares, foram criadas comissões gestoras tripartites, constituídas por 
representantes do Executivo, dos empreendimentos parceiros e dos trabalhadores participantes, sendo 
responsável por deliberar sobre o andamento do programa.
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Outras das ações do Município para incentivar o comércio e a economia local foram os editais das Feiras 
Regionais Permanentes de Plantas e Flores Naturais, Artesanato e Comidas e Bebidas Típicas 
Nacionais (Decreto nº 15.731/2014). Ainda, recentemente, a Prefeitura lançou o Programa Jornada Produtiva, 
que potencializou ações já em curso pelo Município com a criação de 3.400 vagas com o objetivo incentivar o 
comércio popular na capital por meio de: feiras, carros de lanche rápido, veículos de tração humana, carros de 
frutas, food bikes, comércio em logradouro para pessoas com deficiência e shoppings populares.
 
Destaca-se, também, o Programa Estamos Juntos (Lei nº 11.149/2019), com o objetivo de fomentar e garantir 
a inclusão produtiva da população em situação de rua ou com trajetória de vida nas ruas do Município. Nesse 
sentido, pretende-se desenvolver ações de alocação no trabalho formal, inserção produtiva no âmbito do 
empreendedorismo e da economia solidária e qualificação profissional.
 
Ressalta-se, ainda, que a Prefeitura promove, por meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Centro Público de Economia Popular Solidária (Cepes), com o 
objetivo de contribuir para esta forma de arranjo econômico. O Cepes tem registrado aproximadamente 320 
grupos de economia solidária na capital, organizados em redes formadas por empreendimentos dos setores de 
alimentação, artesanato, confecção, agricultura urbana, reciclagem e produtos cosméticos.

5. Educação Urbana
A reforma administrativa implantada na gestão que assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em janeiro de 2017 
criou, na estrutura da SMPU e da Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN), a Gerência de Mobilização 
e Educação Urbana (GEMUR). Sua competência envolve o desenvolvimento de projetos e ações de educação 
urbana a fim de disseminar as discussões sobre a temática urbana e as experiências educativas no Município. 
Nesse sentido, a Gerência tem buscado estratégias para melhorar os espaços de discussão e participação social 
alcançadas pela SMPU bem como expandir o debate sobre as questões urbanas, provocando a inserção de novas 
temáticas ou mesmo de novas perspectivas no trabalho realizado pelo planejamento urbano da Prefeitura.

Nas instituições de ensino municipais, o debate sobre a educação urbana tem sido trabalhado sob o viés da 
educação ambiental. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), cada escola tem autonomia 
para desenvolver as diversas temáticas em seu Projeto Político Pedagógico, em consonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). Esta lei reafirma os princípios definidos na Constituição 
Federal ao orientar que a Educação Ambiental seja trabalhada em todos os níveis de ensino e de forma 
transdisciplinar, com o objetivo de desenvolver hábitos e atitudes cotidianas sadias de respeito à natureza e de 
conservação ambiental, tanto na escola quanto na sociedade.

Ciente da importância de ampliar as discussões em torno da educação ambiental, a SMED desenvolve o 
Programa EcoEscola BH com linhas de ações voltadas para incentivar, fortalecer, certificar e divulgar projetos 
socioambientais desenvolvidos nas unidades escolares e comunidades do entorno. O EcoEscola BH tem se 
desenvolvido de forma transversal, como prática educativa integrada que tem como pressuposto o respeito às 
características culturais peculiares de cada comunidade e o respeito ao pluralismo de ideias, pois considera que 
cada cultura estabelece suas formas próprias de interação social e com o ambiente natural.  
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O objetivo do Programa é incentivar e fortalecer as escolas a caminharem na construção de um projeto coletivo 
capaz de integrar as disciplinas e envolver os atores presentes no cotidiano escolar, que seja contínuo e 
contextualizado ao ambiente em que está inserido e que promova ações junto, incentivando a mudança de postura 
e o respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, trabalha com a educação formal (da educação infantil à educação 
de jovens e adultos) e não formal (abrangendo a comunidade organizada ou não), envolvendo os atores que 
compõem a comunidade escolar e demais educadores e líderes ambientais. Além disso, trabalha com linhas de 
formação diversas e desenvolve um banco de registros que possibilita o acompanhamento da evolução do 
Programa, a análise das informações recolhidas e geradas e, assim, o aperfeiçoamento de suas ações[3]. Por fim, 
promove a publicação da Revista EcoEscola BH, que reúne as ações mais exitosas do Programa e prevê a 
publicação de um boletim virtual, mensal com a divulgação das ações realizadas nas escolas.

6. Controle Social
O novo Plano Diretor dispõe de uma seção específica sobre a gestão democrática da cidade, em que constam o 
Conselho Municipal de Política Urbana, a Conferência Municipal de Política Urbana, os Fóruns das Áreas de 
Diretrizes Especiais e as audiências públicas convocadas em casos específicos como, por exemplo, para discussão 
de projetos propostos pelo poder público no contexto dos estudos das Operações Urbanas Consorciadas - OUC. 
Tais instâncias tem o papel e a competência para fomentar discussões e debates sobre os diversos temas que 
envolvem a política urbana e o desenvolvimento territorial da cidade, além de assumir responsabilidades 
deliberativas, o que inclui a aprovação de condicionantes nos processo de Licenciamento de Empreendimento de 
Impacto Urbanístico e diretrizes de aplicação do Fundo de Desenvolvimento Urbano de Centralidades.

O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR mantém atualizadas as informações sobre assuntos 
deliberados e discutidos no Conselho, bem como informações das Conferências Municipais de Política Urbana[4]. 
Dentre os conteúdos disponibilizados, estão inclusas as recomendações deliberadas na V CMPU e os banners das 
Iniciativas Inovadoras que foram expostos neste fórum participativo.

[3] Para maiores informações sobre o Programa EcoEscola BH, acesse: https://www.ecoescolabh.com/.
[4] Essas informações encontram-se disponíveis em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/conselho.
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Meio Ambiente e Urbanização Sustentável
A construção e a implementação de programas, projetos e ações que atendam aos objetivos dispostos nas 
Recomendações ao Executivo demandam arranjos internos e um novo planejamento da alocação de recursos 
humanos e financeiros na Administração Municipal. Desse modo, os órgãos que possuem maior interface com as 
propostas apresentadas foram notificados, a fim de tomar conhecimento do material produzido e se organizar para 
contemplar as demandas apresentadas, dentro de suas reais possibilidades. O material que se segue apresenta 
algumas iniciativas em curso que apontam para o compromisso do Município com a Nova Agenda Urbana, que 
podem ser qualificadas a partir das sugestões sinalizadas na V CMPU pela sociedade civil.

1. Diretrizes para o uso do solo urbano
O novo Plano Diretor do Município incorpora como princípios e diretrizes para uso do solo urbano uma política 
ambiental fortalecida, que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a promoção do 
desenvolvimento sustentável. Sob a ótica da política de combate às mudanças climáticas, conduz o 
desenvolvimento social e o econômico em harmonia com a preservação ambiental a partir dos princípios da 
justiça social e da eficiência econômica, garantindo o uso racional e equitativo dos recursos naturais e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o conforto climático no Município.

Dentre as diretrizes propostas para se alcançar uma cidade melhor, partindo da premissa da conciliação de 
interesses diversos, destaca-se: a promoção de moradia de qualidade, o desenvolvimento econômico com foco na 
adequada distribuição de oferta de trabalho, comércio, indústria, equipamentos e espaços públicos pelo território, 
além da garantia da preservação de bens culturais, paisagísticos, do meio ambiente e das relações sociais e 
comunitárias. Além dessas diretrizes, estabelece medidas de incentivo a soluções projetuais de gentileza urbana 
quando da implantação ou alteração de edificações, tais como a adoção de caixa de captação e o emprego de 
soluções técnicas voltadas para a redução do impacto ambiental da edificação, com obtenção do Selo BH 
Sustentável.

O Plano propõe a integração das políticas setoriais à política urbana e ambiental e visa o compartilhamento de 
responsabilidades entre o poder público e a iniciativa privada, tanto no processo de urbanização da cidade, quanto 
no cumprimento das normas contidas na própria Lei. Assim, busca maior integração entre os diversos setores em 
prol de uma cidade mais equilibrada e agradável para todas as pessoas.

2. Programas e Projetos: Coleta seletiva e resíduos sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabeleceu a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a qual envolve um conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Todos assumem, assim, o 
compromisso com a minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como dos impactos 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.
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No nível de gestão municipal, o novo Plano Diretor estabelece que a política ambiental do Município deve 
integrar ações de proteção ambiental e saneamento com medidas de prevenção e combate ao risco geológico 
efetivo, segundo princípios de resiliência e sustentabilidade. Dentre seus objetivos está a elaboração de planos 
para a disposição adequada dos resíduos, utilizando-os, preferencialmente, para recuperação de áreas degradadas 
e posterior criação de áreas verdes. Ainda, defende uma articulação, em nível metropolitano, para assegurar, 
dentre outras questões, a adequada coleta e disposição final dos resíduo sólidos.

O Plano traça, também, outros objetivos, tais como: a promoção de campanhas educativas e políticas públicas de 
reaproveitamento, redução, reutilização e reciclagem; o incentivo à elaboração de estudos e pesquisas 
direcionados para a busca de alternativas tecnológicas e metodológicas para coleta, transporte, tratamento e 
deposição final dos resíduos; a implantação de sistemas de monitorização para o controle de contaminação do 
lençol freático em aterros sanitários; e o incentivo à soluções edilícias sustentáveis, com a exigência da 
destinação correta dos resíduos da construção civil.

No Município de Belo Horizonte, a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e públicos são responsabilidade da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), enquanto que a 
coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais são de responsabilidade do 
gerador. Os materiais recicláveis coletados por meio das ações da Prefeitura são repassados às associações e 
cooperativas de catadores, que são responsáveis por recebimento, pesagem, segregação, armazenamento, 
prensagem, enfardamento e comercialização.

2.1 Coleta seletiva

O Programa Municipal de Coleta Seletiva, buscando a otimização de seus resultados, tem como premissas: i) 
a universalização do serviço por meio da ampliação da coleta ponto a ponto; ii) a atuação qualificada dos 
catadores parceiros, identificando e mobilizando potenciais geradores de recicláveis, planejando novos roteiros e 
inovando os meios operacionais de coleta; e iii) o apoio às cooperativas de trabalho voltadas para a reciclagem já 
implantadas no Município, inclusive com a sua contratação para execução de serviços.

O Município é beneficiado por duas modalidades de coleta seletiva: a ponto a ponto e a porta a porta. Na 
modalidade ponto a ponto, a população separa os recicláveis em sua residência ou no local de trabalho e os 
deposita em contêineres instalados pela Prefeitura nos Locais de Entrega Voluntária (LEVs). Por sua vez, na 
modalidade porta a porta, os materiais recicláveis são separados pelos moradores e colocados na calçada para 
ser coletados pelas equipes da SLU. Atualmente, esse serviço está presente em 36 bairros, alcançando uma 
população aproximada de 390 mil pessoas, em 125 mil domicílios, e é realizado uma vez por semana.

No intuito de melhor atender às atribuições dos serviços públicos, a Prefeitura estabeleceu o Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS-BH), um instrumento de planejamento estratégico que 
contempla diretrizes e ações para uma gestão ambientalmente adequada e sustentável dos resíduos sólidos. O 
PMGIRS-BH estabelece a priorização da coleta seletiva na modalidade ponto a ponto, uma vez que essa se mostra 
menos onerosa aos cofres públicos e menos impactante ao meio ambiente, já que o veículo coletor não percorre 
todas as ruas da cidade. Essa modalidade contribui, também, com a eliminação dos sacos de lixo nas ruas, 
evitando o entupimento do sistema de drenagem pluvial e a ação de cães, gatos e vetores de doenças. Ainda, 
propicia à população maior flexibilidade para dispor os resíduos nos locais de  coleta, já  que  este  procedimento 
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poderá ser feito em qualquer horário do dia ou da noite. Ressalta-se, contudo, que a modalidade de coleta mista, 
que combina ambas as modalidades, também é vantajosa nas áreas cuja topografia dificulta a instalação de 
contentores e desestimula a população residente a levar os seus resíduos até um ponto de coleta mais distante.

O PMGIRS-BH propõe a priorização da revitalização da modalidade de coleta ponto a ponto. Os contentores 
atualmente existentes serão substituídos, viabilizando uma transição gradual do sistema de recolhimento manual 
para o mecanizado, visando estimular a retomada da participação da população. Propõe-se que até 2026 o 
percentual de população atendida por esse sistema atinja o montante de 40%.

Dessa forma, com a expansão gradativa da coleta seletiva conteinerizada mecanizada, é proposto pelo 
referido plano a futura automatização da coleta indiferenciada dos resíduos domiciliares no sistema ponto a ponto 
(segregação binária), quando deverão ser instalados contentores para que os resíduos sejam segregados em duas 
categorias: uma de resíduos secos (recicláveis: papel, plástico vidro e metal) e outra de resíduos úmidos (não 
recicláveis: matéria orgânica e rejeitos).

O PMGIRS-BH determina que seja dada ênfase a três pontos: i) a segregação na fonte geradora; ii) a coleta 
seletiva; e iii) a consolidação de atividades econômicas voltadas para o reaproveitamento, reciclagem e 
aproveitamento energético dos resíduos sólidos. 

É importante ressaltar que as características dos resíduos variam segundo a região e poucas tecnologias de 
tratamento de resíduos foram testadas no Brasil. O alto custo de implantação e manutenção das usinas de 
tratamento de resíduos também é determinante para que a administração pública tenha dificuldades para investir 
em tais equipamentos. Além disso, a necessidade de fornecimento de grande quantidade de resíduos para 
funcionamento contínuo das usinas, a fim de garantir o retorno do investimento, não segue a lógica de redução da 
geração de resíduo, conforme recomendado pelas Leis Federal nº 12.305/2010 e Estadual nº 18.031/2009. 

2.2 Geração de renda

Desde novembro de 2015 a Cooperativa Solidária de Trabalhadores e Grupos Produtivos da região Leste 
- Coopesol Leste foi contratada para realizar a coleta seletiva porta a porta em 2.500 domicílios dos bairros 
Floresta e Colégio Batista, na regional Leste. Em 2018, o contrato foi ampliado para mais 1.400 domicílios. Entre 
os anos de 2015 e 2018 foram coletadas cerca de 420 toneladas de materiais recicláveis. Também consta do 
contrato que a Coopesol Leste deverá, durante toda a execução da coleta seletiva, atuar na orientação dos 
munícipes para adesão e adequada participação. Em 2018 foram abordados 1.544 domicílios, além de instituições 
consideradas com grande potencial de geração de resíduos recicláveis ou significativa condição de formadores de 
opinião como o Projeto Miguilim, o Teatro de Bonecos Giramundo, o Colégio Santa Maria, a Capela Nossa Senhora. 
do Líbano, a sede da Aletria, a CBTU, o Floresta Tênis Club e a Faculdade Del Rey.

Após a experiência bem sucedida de contratação da Coopesol Leste para a coleta seletiva, está em andamento 
cotação para contratação de organizações de catadores, por dispensa de licitação, para prestação de serviços de 
coleta porta a porta em seis lotes, a serem executados semanalmente, de segunda a sábado. Este será um grande 
desafio – não somente para as cooperativas credenciadas por meio do Chamamento Público SLU nº 001/2018 - 
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como também para a própria SLU. Desde o início, a Coopesol Leste conta com o apoio da equipe multidisciplinar 
da SLU, em sucessivas capacitações e treinamentos.

No Carnaval de Belo Horizonte de 2019, a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 
Reaproveitável de Belo Horizonte – Asmare e a Coopesol Leste foram contratadas para a prestação de 
serviços para catação dos recicláveis papel, metal, plástico e vidro, nas áreas de realização das festividade. No 
total, foram contratados 130 catadores, que coletaram aproximadamente sete toneladas de materiais recicláveis. 
A experiência foi bastante exitosa e deverá ser repetida e ampliada nos próximos anos. Os recursos provenientes 
das atividades realizadas pelas associações e cooperativas são distribuídos entre os associados/cooperados, de 
acordo com critérios definidos em regimento interno das entidades a que se encontram vinculados.

A SLU desenvolve ações sistemáticas de treinamento e capacitação das associações e cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis. Em 2018, destacou-se o treinamento para 113 trabalhadores que atuam 
nas cooperativas e associações que trabalham com a reciclagem de materiais. O treinamento teve como objetivo a 
conscientização dos associados e cooperados sobre a importância de manter o local limpo e organizado e sobre 
importância e a utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual.

Em dezembro de 2018 foram trabalhados com as associações e cooperativas Asmare, Associrecicle, Comarp, 
Coopemar e Coopersoli Barreiro os temas: relação contratual/aspectos legais/penalidades; operação de caminhão 
compactador e manutenção; logística de prestação do serviço (roteiro, horário, programação); mobilização 
social/relação com a comunidade/educação ambiental.

Ainda em 2018, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) inseriu em seu plano de 
metas a realização de uma formação em educação ambiental relacionada à compostagem com os moradores das 
Ocupações da Izidora. A SLU foi indicada como parceira estratégica para a concretização da meta. Assim, em 
conjunto com a SUSAN, elaborou o projeto do curso de educação ambiental com ênfase na compostagem 
doméstica composto por seis módulos e destinado a 30 agricultores urbanos da região.

2.3 Resíduos sólidos

O Município adotou o modelo de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que se baseia no sistema de manejo 
diferenciado desses resíduos. Esse sistema promove a segregação dos resíduos nas fontes geradoras, com vistas à 
sua reintegração ambiental, e contempla três programas de reciclagem, a saber: i) Compostagem; ii) 
Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Volumosos (RCCV); e iii) Programa Municipal de Coleta 
Seletiva dos Recicláveis (papel, metal, vidro e plástico).

Atualmente, os resíduos orgânicos, oriundos de grandes geradores, como supermercados, sacolões, mercados e 
restaurantes, são destinados à Unidade de Compostagem localizada na Central de Tratamento de Resíduos 
Sólidos (CTRS) BR-040. Por sua vez, os resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta domiciliar e da limpeza 
de logradouros públicos são destinados ao aterro sanitário localizado na CTRS Macaúbas, com exceção dos 
materiais recicláveis, papel, metal, vidro e plástico, provenientes da coleta seletiva, que são destinados às 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Belo Horizonte.

A disposição irregular ou a deposição clandestina dos RCCV ainda é um problema recorrente em Belo Horizonte, 
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demandando esforços extras do serviço de limpeza urbana, apesar de o Município já contar com uma rede física de 
Estações de Reciclagem de Entulho (ERE) e Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV), 
bem como com ações que integram o Programa Municipal de Correção Ambiental e Reciclagem de Entulho.

Integram o Projeto Estratégico Ampliação e Qualificação dos Serviços de Limpeza Urbana, do Contrato 
de Metas 2019-2021, a identificação e redução da disposição irregular de resíduos da construção civil, 
comumente misturados a outros tipos de resíduos. Para tanto, dentre as metas estipuladas foi determinada a 
redução de, no mínimo, 400 pontos de um total de 732 pontos de deposições clandestinas existentes, de acordo 
com levantamento realizado pela SLU.

É importante mencionar o provável aporte de recursos do governo federal, por meio de projetos já apresentados e 
em fase final de avaliação com vistas a: i) dar suporte à continuidade da operação das duas estações de 
reciclagem de entulho existentes por meio da aquisição e implantação de sistema de aspersão e modernização de 
seus equipamentos, cujo termo de referência está em fase de elaboração pela SLU; ii) promover a aquisição de 
uma Unidade Móvel de Britagem (UMB), de forma a permitir que a descentralização operacional, com aumento 
na produção dos reciclados, acompanhe a dinâmica da geração de resíduos de construção civil no Município; e iii) 
promover a ampliação e a otimização das estruturas e operacionalização das URPV, visando aumentar e qualificar 
o potencial de recebimento de RCCV.

Atualmente, encontra-se em andamento a elaboração dos projetos e a obtenção de licenças urbanísticas e 
ambientais para a construção de três URPV’s nas regionais Barreiro, Norte e Noroeste. Ainda, dentre as 32 URPV’s 
existentes, 28 serão reformadas por meio de contratos de obras vigentes da Prefeitura. Desde maio de 2018, os 
resíduos provenientes das URPV’s e de deposições clandestinas estão sendo triados na Central de Tratamento 
de Resíduos Sólidos (CTRS) Macaúbas. Cerca de 800 toneladas de materiais recicláveis provenientes dessas 
coletas foram destinados para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis de Belo 
Horizonte.

Quanto à fração orgânica, esta representa 49% dos resíduos domiciliares gerados em Belo Horizonte, o que 
corresponde a aproximadamente 330.000 t/ano. Além dos impactos decorrentes da grande massa de resíduos 
coletados, a decomposição da matéria orgânica gera chorume e gases, que podem acarretar diversos danos 
ambientais, caso não sejam adotadas práticas adequadas de disposição final. A PNRS impõe metas para redução 
do aporte desses resíduos úmidos em aterros sanitários, e estimula o seu aproveitamento/reciclagem, 
recomendando o tratamento, preferencialmente pela via da compostagem.

A instalação de pontos de recolhimento de resíduos provenientes de banheiro seco, devido aos impactos 
ambientais e sanitários e aos riscos à saúde pública envolvidos, torna necessária a realização prévia de estudos de 
viabilidade técnica e econômica dos processos de tratamento disponíveis para estabilização e higienização de 
fezes humanas. Além disso, é necessário o envolvimento da concessionária estadual dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário (COPASA) para avaliação dessa iniciativa.
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2.4 Logística Reversa (LR)

O Decreto 17.065/19, que regulamenta a Lei Municipal 9.336/2007, estabelece o manejo e a disposição final 
ambientalmente adequados dos pneus inservíveis e seus aspectos relacionados à Logística Reversa (LR). Trata-se 
da institucionalização do envolvimento do setor privado na implementação do mecanismo de LR em nível 
municipal. 

O acordo setorial das embalagens, de abrangência nacional, foi assinado em 2015 pelo Ministério do Meio 
Ambiente e diversas associações representativas das empresas do setor, tais como a Associação Nacional dos 
Catadores (ANCAT) e o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE).

Por ser uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo 2014, Belo Horizonte foi uma das cidades escolhidas para 
implantação da primeira fase prevista no acordo setorial, que incluía:  a melhoria contínua das cadeias de 
reciclagem (um dos grandes desafios para o Município); o desenvolvimento das cooperativas de catadores; e a 
manutenção da competitividade saudável entre as empresas signatárias. Em 2017, contudo, houve a judicialização 
do acordo setorial das embalagens a partir da compreensão de que o mesmo provoca prejuízos às finanças 
municipais, por desenvolver ações de LR sem a respectiva remuneração do Município. Conforme enunciados de 
setembro/2018 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça – Comissão Permanente do Meio 
Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural - a participação do Poder Público nas ações de LR deve ser 
precedida de Termo de Compromisso.

Uma das metas do PMGIRS-BH é estimular a implantação do sistema de LR de embalagens (papel, metal, plástico 
e vidro) presentes nos resíduos domiciliares. Para que a meta possa ser alcançada, foi criado um grupo de 
trabalho (instituído pela Portaria nº 999/2018), com representantes dos setores público e privado e da 
sociedade civil organizada  para a construção conjunta de proposição de ações municipais.

Foi priorizada pela Prefeitura a definição de ações municipais para implantação do sistema de logística reversa do 
reciclável vidro, principalmente devido ao significativo aumento do componente de resíduos vítreos na massa 
aterrada dos resíduos domiciliares, assim como  devido à  dificuldade de mercado e ao significativo custo de 
transporte para promoção da reciclagem do material recolhido pela coleta seletiva, considerada   a localização 
fora do Estado de  indústrias vidreiras até meados desse ano.

Finalmente, considerando a conurbação de BH com munícipios da RMBH e o  impacto da gestão de resíduos 
nesses municípios, foi  encaminhada solicitação formal à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, à pedido do 
GT, por meio de ofício assinado pelo superintendente da SLU, no sentido do lançamento de Edital de Chamamento 
Público, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de embalagens de vidro, para apresentação 
de proposta de modelagem de sistema de logística reversa que abranja o Estado de Minas Gerais.

Dentre as ações previstas no Projeto Estratégico Ampliação e Qualificação dos Serviços de Limpeza Urbana, do 
Contrato de Metas 2019-2021, a proposta de legislação direcionada para a gestão do vidro (específica ou inserida 
na Lei nº 10.534/2012) prevendo preço público diferenciado, fiscalização e penalização, fomento ao 
pré-tratamento, regras de licenciamento e outros.

2.5 Campanhas educativas
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O Departamento de Política Social e Mobilização da SLU (DPSM-SLU) , tem como diretriz disponibilizar 
informações e subsídios para a formação de multiplicadores que conduzam ao desenvolvimento de projetos e 
ações qualificadas na questão dos resíduos sólidos. Caracteriza-se pela promoção de ações de formação e 
capacitação na temática dos resíduos sólidos e limpeza urbana, disponibilizando ao cidadão, instituições, 
empresas e entidades, cursos, oficinas, treinamento e palestras. A responsabilidade compartilhada é um dos temas 
trabalhados. Dentre as campanhas educativas realizadas pelo DPSM-SLU, destacam-se: campanhas educativas 
antes da implantação ou alteração dos serviços prestados; orientação da população sobre os danos do descarte 
irregular de lixo, assim como sobre a correta utilização dos contêineres de recicláveis instalados nos LEVs e das 
URPVs, com vistas a reduzir a geração de rejeitos e sujidades no entorno desses equipamentos.

Outra forma de atuação do DPSM-SLU ocorre por meio das ações de educação ambiental, que visam desenvolver 
uma cultura mais sustentável junto aos cidadãos de Belo Horizonte, por meio de palestras, formações, exposições 
e apresentações teatrais. Com o objetivo de aprimorar as ações que desenvolve, em 2019, estão sendo solicitados 
recursos do Fundo Municipal de Saneamento para contratação de equipe de teatro e realização de campanhas 
educativas, assim como para a elaboração e aquisição de material educativo e de divulgação dos programas e 
projetos desenvolvidos pela SLU. Essas ações objetivam contribuir para o desenvolvimento da cultura da limpeza 
urbana em Belo Horizonte e priorizar o conceito de reutilização e reciclagem.

Outro exemplo de iniciativa do DPSM-SLU é o Gari Fashion, organizado para promover o debate sobre moda 
sustentável, incentivar e valorizar o trabalho do gari e buscar novas soluções em relação à reutilização do 
vestuário. O projeto envolve tanto a questão do reaproveitamento e reciclagem como a reutilização de materiais 
recicláveis na criação de looks estilizados com o uniforme do gari. O Gari Fashion 2018 - Coleção Pecados 
Intrínsecos, realizado no Museu da Moda de Belo Horizonte (MUMO), com desfile seguido de exposição, contou com 
a participação de 2.906 pessoas.

Na direção dos setores produtivos, e ainda em acordo com o tema da educação ambiental, a SLU, através da PNRS, 
previu acordos setoriais como forma de abranger e efetivar os resultados dessa política. Assim, entidades de 
classe do comércio, da indústria e outras categorias são também objetos das diretrizes estabelecidas pela PNRS 
no contexto do PMGIRS-BH.

Ainda, para incentivar os setores da sociedade civil a se engajar na gestão dos resíduos sólidos, nos dias 29 e 30 
de novembro de 2018, foi realizado no Município, o Seminário sobre Logística Reversa, promovido pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Seção Minas Gerais (Abes-MG) em parceria com a 
Escola Superior Dom Helder Câmara e com o apoio da SLU, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), da 
Agência Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público 
de Meio Ambiente (ABRAMPA) e do Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas 
Gerais (Sindilurb). Buscou-se com esse encontro fazer uma reflexão sobre a situação da LR no Brasil, bem como 
conhecer as oportunidades e os entraves para sua efetivação.

A SLU disponibiliza em sua página da internet informações sobre a coleta seletiva, as maneiras adequadas de 
segregação dos resíduos e os serviços oferecidos para a população. Estão também divulgados os vários pontos de 
coleta no Município para destinação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) e resíduos que 
devem ser descartados pelo sistema de LR. Acesse aqui o link para mais informações.

https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/informacoes/descarte-e-coleta/como-descartar
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3. Programas e Projetos: Áreas verdes e fundos de vale
O novo Plano Diretor estabelece, dentre os conceitos e instrumentos norteadores para a política urbana 
municipal e que dialogam com as diretrizes da Nova Agenda Urbana, a garantia de uma gestão sustentável dos 
recursos naturais por meio da constituição de uma rede de áreas de conexão ambiental. Essas áreas são 
delimitadas com o objetivo de promover sua qualificação ambiental por meio de: proteção de cursos d'água e 
nascentes; prevenção de processos erosivos; disponibilização para o exercício de atividades de esporte e lazer; e 
conformação de parques lineares. Elas se dividem entre duas categorias:

● Conexões verdes: 930km vias que conectam zonas de preservação ambiental e áreas de diretrizes 
especiais ambientais, na busca pela ampliação da arborização urbana.

●     Conexões de fundo de vale: 11,9km² de área onde há necessidade de saneamento ambiental amplo, o 
que demanda esforços no sentido de: restauração da qualidade dos cursos d'água; contenção de cheias; 
recuperação de ambientes hídricos; e intervenção em áreas de preservação permanente. Para tanto, o 
órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano deverá coordenar a elaboração de 
Plano de Estruturação Urbano-Ambiental (PEA) para essas áreas.

Essa qualificação ambiental tem o compromisso com a criação e a recuperação dos atributos naturais dessas 
áreas, de forma a mitigar impactos derivados dos processo de urbanização e ocupação do solo. Como estratégia de 
efetivação, por exemplo, a proposta veda o tamponamento de córregos em áreas de conexões de fundo de vale, 
devendo ser priorizada sua manutenção em leito natural, com áreas adjacentes dedicadas à preservação 
ambiental. Além disso, prevê incentivos às atividades de agricultura urbana no Município como objetivo geral da 
política urbana.

Dentre as ações específicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) relacionadas à promoção de 
áreas verdes no Município, destaca-se: i) a elaboração do Plano Diretor de Árvores que tem como objetivo 
melhorar a manutenção, preservação e reposição das árvores nos espaços públicos da cidade; ii) a realização de 
planos e programas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica para melhorar a sua atuação junto aos 
parques e ao zoológico municipal; e iii) o planejamento de ações pelas as Coordenadorias Regionais nas regiões 
em que atuam, junto às praças e canteiros, em sinergia com a gestão ambiental da SMMA. Destaca-se, ainda que a 
SMMA vem prestigiando parcerias, através de Editais autorizados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(COMAM), assim como desenvolvendo projetos de recuperação de áreas degradadas, em parceria com o Conselho 
de Bacias Hidrográficas (CBHs), Subcomitês, Agência Peixe Vivo e outros órgãos e colegiados da administração 
municipal.

Por sua vez, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) possui um programa focado no 
fortalecimento e na implantação de sistemas de produção agroecológicos comunitários no Município. Esses 
sistemas podem ser hortas, pomares, sistemas agroflorestais, entre outros, a serem construídos com comunidades 
e coletivos interessados. Para iniciar, basta ser realizada uma solicitação de visita técnica através do protocolo 
disponível nas Regionais. 

Especialmente com relação aos fundos de vale, e outras zonas de especial interesse hídrico, a SUSAN em parceria 
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), possui o projeto Agroflorestas Urbanas em andamento,
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que prevê a implantação de sistemas agroflorestais, prioritariamente em comunidades com alto grau de 
vulnerabilidade social. Esses sistemas são altamente adequados para recuperação de áreas degradadas, com 
destaque para nascentes e margens de cursos d’água. Permitem integrar a dimensão produtiva com a dimensão de 
conservação ambiental e promoção dos serviços do ecossistema.

Ações cooperativas intersetoriais envolvendo diversos órgãos da Prefeitura também podem potencializar a 
identificação de interessados, como a implantação de sistemas produtivos que permitam a ressignificação de 
espaços urbanos como os fundos de vale. Tais ações podem promover múltiplos benefícios que a agroecologia 
proporciona, tais como: a produção de alimentos saudáveis; a conservação da natureza e de seus atributos 
ecossistêmicos; a configuração de paisagens urbanas mais agradáveis e multifuncionais; e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.

Um exemplo que caminha nesse sentido é a recente parceria estabelecida entre a SMMA e a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) no interior do Programa Valorizar a 
Gastronomia Mineira e Belo Horizontina articulada às Bases Agroecológicas. A iniciativa propõe a 
criação de hortas lineares nas margens dos cursos d’água, semelhante à recuperação de matas ciliares.

De modo geral, parques lineares são uma estratégia potente para promover a conservação e integração dos rios na 
vida das pessoas e das cidades. A abordagem da agroecologia pode fortalecer essa estratégia, integrando 
dimensões como a produção de alimentos, plantas medicinais, plantas ornamentais, agroecoturismo, entre outros. 
Nessa perspectiva, diálogos entre a SUSAN e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FMPZB) apontam 
para realização de ações agroecológicas nas unidades de conservação do Município, envolvendo comunidades do 
entorno em processos de planejamento e gestão participativos.

Cabe ressaltar, ainda, que iniciativas inovadoras organizadas pela sociedade civil nesse sentido, com o apoio da 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), tiveram seus banners expostos na V CMPU. Foi o caso da 
Rua de Lazer, no bairro Jardim Felicidade, onde a comunidade se organizou em mutirões e providenciou a 
limpeza das nascentes, a recuperação de taludes, o plantio de dezenas de árvores e a instalação de mobiliário para 
transformar a realidade local e propiciar um espaço de lazer. Outro exemplo foi a Área de Lazer na região do 
Ribeirão do Onça, onde a comunidade, através do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu 
(Comupra), fez um mutirão para a limpeza da área e a implantação de equipamentos de lazer de uso coletivo, para 
fins de preservação até que a área seja transformada em parque.

Para além de uma gestão sustentável dos recursos naturais, é preciso reduzir os risco de desastres e promover a 
mitigação e a adaptação às alterações climáticas. Nesse sentido, o novo Plano Diretor prevê medidas para a 
contenção do adensamento nas áreas de fundo de vale, com o desenvolvimento de planos de ocupação específicos. 
Como diretrizes para o controle de áreas de risco efetivo no Município, prevê o monitoramento das condições de 
risco, a execução de obras de consolidação do solo, o controle de adensamento construtivo e a orientação à 
população em situações de risco.

Atualmente, a estrutura da SMMA conta com o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência 
(CMMCE), com o objetivo de elaborar uma política de adaptação e resiliência urbana, por meio de propostas de 
melhorias na mobilidade, eficiência energética, gestão de resíduos, fomento a construções sustentáveis e 
adaptação  e  resiliência. O  CMMCE  foi  responsável  pela  elaboração  de  um  Estudo de  Vulnerabilidade às 
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Mudanças Climáticas e tem trabalhado na revisão da legislação que institui a Política Municipal de 
Enfrentamento às Mudanças Climáticas e Melhoria da Qualidade do Ar e o Plano Municipal de 
Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (PREGEE), na atualização do Inventário de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, e na elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência.

A URBEL desenvolve o Programa Estrutural em Área de Risco (PEAR) em vilas e favelas com objetivo de 
evitar acidentes graves e preservar vidas, assegurando proteção para as famílias que residem em áreas de risco 
geológico e inundação. Somente em 2018, foram realizadas 1.651 vistorias e os técnicos indicaram a necessidade 
da remoção preventiva de 25 famílias de áreas com alto risco de deslizamento nas vilas e favelas. Em 2016, a 
URBEL finalizou a atualização do Diagnóstico da Situação de Risco Geológico das Vilas, Favelas e 
Conjuntos Habitacionais Populares de Belo Horizonte, levantamento que registrou edificações em situação 
de risco de deslizamento em 216 assentamentos.

Inclui-se no PEAR as capacitações dos Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), formados por cidadãos e cidadãs da 
comunidade que, através do trabalho voluntário e solidário, contribuem com ações preventivas nas áreas de risco, 
além de orientar e prestar socorro mais imediato nas situações de calamidade e emergência. A Prefeitura conta 
com a participação de aproximadamente 460 voluntários, abrangendo mais de 52 comunidades de todas as 
regiões da cidade. Ainda, os Núcleos de Alerta de Chuva (NACs) são formados por moradores e pessoas que 
trabalham em áreas de risco, alagamento e inundação, também voluntários, e que assumem o importante papel de 
alertar, monitorar e orientar a comunidade em caso de chuvas fortes. A Prefeitura conta com a participação de 
408 voluntários, divididos em 44 núcleos. A iniciativa também apresentou um banner na V CMPU.

4. Programas e Projetos: Agroecologia
Além das iniciativas acima mencionadas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania (SMASAC), através da SUSAN, desenvolve outros programas e projetos voltados para a 
implantação e o fortalecimento de sistemas de produção agroecológicos em todo território de Belo Horizonte em 
parceria com outros órgãos. Nesse sentido, tem estabelecido diálogo com a FMPZB  para construir ações conjuntas 
para serem desenvolvidas em vários locais, especialmente nos Centros de Vivência Agroecológica (CEVAEs), 
que buscam promover a agroecologia de forma comunitária e descentralizada no Município. O desenvolvimento da 
produção de mudas, a compostagem e o minhocário são algumas das ferramentas que podem ser implementadas 
nos CEVAEs, articulando parcerias intersetoriais e interinstitucionais com a participação efetiva das comunidades. 
A SUSAN tem interesse em continuar avançando colaborativamente nessa proposta e vem trabalhando para isso.

Um dos grandes desafios enfrentados para ampliação das áreas de produção da agricultura urbana no Município é 
o mapeamento de áreas públicas (terrenos remanescentes de parcelamentos do solo, áreas desapropriadas, 
parques, praças, canteiros de avenidas, etc) passíveis de serem destinadas a ações de agricultura urbana e 
agroecologia. Portanto, está em construção um procedimento para ofertar à população algumas áreas para a 
produção agroecológica em Belo Horizonte. Nesse sentido, um esforço intersetorial, associado a metodologias 
participativas e de mobilização das comunidades e coletivos que atuam no Município, torna-se importante no 
sentido de potencializar esse processo e ampliar a oferta de terrenos com capacidade produtiva na cidade.
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Além das ações da SUSAN, destaca-se que a SMMA, através da Diretoria de Gestão e Educação Ambiental, 
vem desenvolvendo esforços e estudos para a identificação de áreas com potencial de aproveitamento da 
agricultura urbana e incentivo à agroecologia, como meio de subsistência, mudança de hábitos alimentares e 
aproveitamento de áreas remanescente de intervenções públicas.

5. Educação urbano-ambiental
A Prefeitura, através das secretarias temáticas, desenvolve programas e projetos com o objetivo de promover a 
educação urbano-ambiental, visando a sensibilização e mobilização dos cidadãos e cidadãs em relação ao cuidado 
com o meio ambiente urbano e à atenção adequada e especial ao descarte dos resíduos domésticos e industriais. 

O Programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) compreende 
várias ações e programas voltados para diferentes públicos e visam a sensibilização da coletividade sobre as 
questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Uma dessas 
ações é o Programa BH Itinerante que oferece cursos gratuitos à população, orientados aos diversos níveis de 
instrução e vivência. O programa também compreende a indicação de condicionantes, no âmbito do 
Licenciamento de Empreendimentos de Impacto Ambiental, que denotam ações de educação ambiental nas 
comunidades afetadas, além de planos de comunicação na instalação desse tipo de empreendimento.

Através do Centro de Extensão em Educação Ambiental (CEA), que se orienta pela Agenda 21[5], a SMMA 
também desenvolve, desde os anos 1990, atividades educativas que possibilitam aos participantes conhecer, 
debater e buscar encaminhamentos para as questões socioambientais da cidade.

Para ampliar o alcance da educação ambiental, a SMMA estabeleceu parcerias com outros órgãos da Prefeitura, 
como a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a Secretaria Municipal de Educação 
(SMED) e as Coordenadorias Regionais, e hoje conta com Centros de Educação Ambiental (CEAs) em sete 
regionais da Cidade: Barreiro, Centro-Sul, Oeste, Norte, Nordeste, Pampulha e Venda Nova. O objetivo dos CEAs é a 
reprodução local das atividades oferecidas pela SMMA e a incorporação de novas ações fundamentadas nas 
demandas e nas características específicas de cada região. Já a FPMZB, seguindo o viés da educação ambiental e 
mobilização da população, busca o envolvimento dos moradores no entorno dos parques municipais com esses 
locais, como forma de contribuir para a manutenção e preservação destes espaços.

A promoção de discussão ampla sobre ações e práticas ambientais também é uma das diretrizes da atual gestão 
da SMMA, que já realizou três eventos abertos ao público. Espera-se que até o final deste ano outros eventos 
sejam realizados no sentido de tornar os conhecimentos compartilhados uma prática cotidiana. Ainda, no limite 
legal das normas e atribuições, a SMMA atua com o compartilhamento de informações, incluindo simplificações 
burocráticas e iniciativas de inovação em procedimentos e análises técnicas, indo de encontro ao objetivo de 
tornar mais acessíveis as informações e os procedimentos a todos os cidadãos e cidadãs.

[5] A Agenda 21 é um instrumento de planejamento formulado internacionalmente para auxiliar na construção de 
sociedades mais sustentáveis, tanto no nível local quanto globalmente. Concilia métodos de proteção ambiental, 
justiça social e eficiência econômica e funciona como orientação para o desenvolvimento das nações no século 
21. Mais informações através do site do Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21.

[3] Para maiores informações sobre o Programa EcoEscola BH, acesse: https://www.ecoescolabh.com/.
[4] Essas informações encontram-se disponíveis em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/conselho.

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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Vale ressaltar que os programas e ações desenvolvidos pela educação ambiental da SMMA abordam, dentre as 
questões relacionadas à importância do cuidado e preservação do meio ambiente, o tratamento dos resíduos 
sólidos e a política de logística reversa, indo de encontro às discussões realizadas por outros órgãos da Prefeitura. 
Desta forma, em ações conjuntas com a SLU e SMED, a SMMA busca o incentivo para a sensibilização do descarte 
correto de resíduos em seus programas de educação ambiental e também através de Editais aprovados pelo 
COMAM e de recursos do Fundo Municipal de Defesa Ambiental, instrumentos mais próximos das 
comunidades e da participação popular.
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Mobilidade Urbana Inclusiva
A construção e a implementação de programas, projetos e ações que atendam aos objetivos dispostos nas 
Recomendações ao Executivo demandam arranjos internos e um novo planejamento da alocação de recursos 
humanos e financeiros na Administração Municipal. Desse modo, os órgãos que possuem maior interface com as 
propostas apresentadas foram notificados, a fim de tomar conhecimento do material produzido e se organizar para 
contemplar as demandas apresentadas, dentro de suas reais possibilidades. O material que se segue apresenta 
algumas iniciativas em curso que apontam para o compromisso do Município com a Nova Agenda Urbana, que 
podem ser qualificadas a partir das sugestões sinalizadas na V CMPU pela sociedade civil.

1. Transporte Coletivo
O novo Plano Diretor assume o objetivo de promover o planejamento urbano e territorial integrado, com o 
desenvolvimento de uma infraestrutura de transporte sustentável e eficiente por meio de projetos de transporte 
público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. Para tanto, 
estabelece como estratégia eficiente para a mobilidade urbana a priorização do transporte coletivo e modais de 
transporte não motorizado. Além disso, foi incorporado ao texto da proposta, o Plano de Mobilidade de Belo 
Horizonte (PlanMob-BH), cuja revisão fez parte do processo de debate com a sociedade civil na IV Conferência 
Municipal de Política Urbana, em 2014. O conteúdo apresenta, também, objetivos e ações relativos ao transporte 
coletivo de alta e média capacidade e dos sistemas convencional e suplementar de transporte coletivo.

A proposta estabelece como meta tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual da 
seguinte forma: i) qualificação da estrutura complementar aos modos de transporte coletivos e não motorizados; 
ii) disponibilização de espaços internos aos empreendimentos para o estacionamento de bicicletas; iii) adequação 
da densidade populacional e de empregos à capacidade de transporte, em especial, em torno dos eixos de 
transporte coletivo; dentre outras.

1.1 Agentes de bordo

De acordo com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), a redução da presença 
dos agentes de bordo (cobrador) na operação diária do serviço de transporte coletivo de algumas linhas 
municipais (MOVE e Serviços Especiais) possui amparo na Lei Municipal nº 10.526/2012. Portanto, qualquer 
alteração na operação deve levar em consideração a necessidade de ajuste da atual regulamentação.

Cabe ressaltar que a redução da presença do agente de bordo se verifica como uma tendência mundial, 
notadamente com o avanço das alternativas tecnológicas associadas ao processo de cobrança. Atualmente, em 
Belo Horizonte, segundo informações disponibilizadas pela BHTRANS, estima-se que quase 80% dos pagamentos 
no transporte já são feitos com o uso do crédito eletrônico. Levantamentos feitos na operação diária dos serviços, 
mostram que a variação de tempo de viagem nas linhas cuja operação conte ou não com o agente de bordo, 
praticamente não se alterou nos dois últimos anos. Por fim, o custo-benefício da presença obrigatória do agente 
de bordo deve considerar o impacto no preço das tarifas pagas pelos usuários, considerando que tal obrigação 
agrega custos à operação do sistema (salários, encargos e benefícios).
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Em casos de descumprimento das normas relativas à exigência de cobradores nos ônibus, é da competência da 
BHTRANS fiscalizar a operação e, quando for o caso, aplicar as penalidades previstas no regulamento dos serviços 
e nos contratos de concessão vigentes. A legislação assegura aos autuados o amplo direito de defesa junto às 
instâncias de análise e julgamento de recurso da JARI transporte, cabendo lembrar que, apenas após esgotadas as 
possibilidades de contestação é que se pode cobrar a multa aplicada. Cabe ressaltar, também, que todas as 
autuações aplicadas com base no regulamento de transportes (Decreto nº 13.384/2008) são imputadas às 
Concessionárias dos Serviços, vencedoras da licitação decorrente do Edital de Concorrência Pública nº 
131/2008, do qual se originam os contratos de concessão vigentes. O quadro abaixo apresenta um resumo das 
multas emitidas por Consórcio Operacional, para os anos de 2017, 2018 e 2019, após julgados os recursos em 
primeira e segunda instância.

Quadro 01 - Número de multas emitidas por Consórcio Operacional do sistema de 
transporte coletivo, para os anos de 2017, 2018 e 2019, após julgados os recursos em 

primeira e segunda instância

Fonte: Dados fornecidos pela BHTRANS, 2019.

De acordo com a BHTRANS, o eventual cancelamento dos contrato de concessão do transporte coletivo por ônibus 
devem ser avaliados juridicamente, considerando todos os aspectos legais e indenizatórios, além dos impactos na 
prestação dos serviços que isso pode gerar. As regras contratuais são sustentadas por ampla legislação que 
deverá ser estudada com toda profundidade. Cabe ressaltar que a reformulação de contratos, também obedece 
aos ditames legais e exigem, assim como o cancelamento, estudos e avaliação de todos os riscos envolvidos.

Concessionária/Ano 2017 2018 2019

Consórcio Pampulha 4.500 6.954 3.146

Consórcio BH Leste 5.082 7.904 3.333

Consórcio 10 3.967 6.592 4.694

Consórcio Pedro II 4.103 2.722 1.111

Total 17.652 24.172 12.284
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1.2 Preço acessível

Uma das medidas de inclusão social no tocante à mobilidade urbana, diz respeito às políticas de redução 
tarifária. Os preços das tarifas do serviço de transporte público mantém estreita relação com os custos 
associados aos insumos necessários à execução dos serviços. Incrementar a qualidade para os serviços ofertados, 
considerando as políticas de ajustes de preços de insumos, que estão além da governabilidade do Poder 
Concedente, com redução de tarifas, se mostra tarefa bastante difícil. Não impede, contudo, que se busque 
alternativas nesse sentido.

A política de gratuidade hoje praticada no serviço de transporte de Belo Horizonte, em geral, transfere para o 
usuário pagante e para as empresas compradoras de vale transporte, todo o seu ônus. A única exceção é o passe 
estudantil cujo financiamento é oriundo diretamente do tesouro municipal. O acesso ao passe estudantil é 
definido pela legislação municipal para atender aqueles estudantes que efetivamente necessitam desse subsídio, 
sem onerar os demais usuários do sistema. Qualquer ampliação do passe estudantil deverá ser avaliada do ponto 
de vista da capacidade do orçamento municipal. Em linhas gerais, a gratuidade registrada no sistema está em 
torno dos 10%, sendo necessário se avaliar, sempre com muita cautela, qualquer ampliação para novas 
concessões.

Vale ressaltar que a política de tarifas praticadas em Belo Horizonte tem como princípio buscar a redução da 
tarifa de linhas com trajeto reduzido em relação às linhas convencionais diametrais. Com a implantação do 
sistema tronco alimentado do BRT (Bus Rapid Transit) MOVE, no Vetor Norte da cidade, foi estendida para 
essas regiões, a tarifa regional que assegura o pagamento de tarifa mais acessível para os usuários que 
permanecem na própria região. Além disso, propiciou diversas ligações com áreas antes não atendidas, cuja 
transferência pode ser feita ao longo dos corredores, garantindo acesso, inclusive, sem a necessidade de 
pagamento de nova tarifa. Todo o sistema está integrado, assegurando, com o uso do Cartão BHBUS, descontos 
nos embarques sucessivos. Para exemplificar, a tarifa média apurada no mês de março de 2019, paga no serviço 
de transporte da capital está em torno de R$3,20.

Por fim, cabe destacar que o serviço de transporte público coletivo e convencional de passageiros do Município de 
Belo Horizonte encontra-se integrado dos pontos de vista físico e tarifário, inclusive com o metrô, estando 
prevista a ampliação dessa política, para o serviço suplementar, a partir da nova licitação. Já a integração com o 
serviço metropolitano requer acertos com o Governo Estadual, que é responsável pelo gerenciamento deste serviço 
de transporte.

1.3 Integração territorial

Segundo informações da BHTRANS, na lógica de distribuição do transporte coletivo, linhas alimentadoras são 
implantadas com a finalidade de alimentar as linhas troncais ou o metrô. Tem-se a previsão de implantação de 
novos sistemas tronco alimentados nas seguintes localidades: Estação José Cândido, que atenderá a parte da 
regional Nordeste; Estação São José, que atenderá a parte da regional Noroeste; e Estação Salgado Filho, que 
atenderá parte da regional Oeste.

No PlanMobBH, a fim de priorizar o deslocamento do transporte coletivo no sistema viário, está prevista a 
implantação de faixas exclusivas nas principais vias onde o volume de ônibus é elevado. Encontra-se em processo 
de licitação a contratação de 71,5 km de faixas exclusivas. 
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Ainda com o objetivo de ampliar o atendimento no município, foi criado o sistema de transporte suplementar para 
atender a deslocamentos entre regiões sem itinerários sobrepostos ao sistema convencional, ou seja, sem utilizar 
os corredores de transporte, de forma radial e as vias da área central. Para subsidiar o processo de licitação do 
sistema suplementar, a rede de linhas atuais foi revista e proposta a criação de novas linhas.

Uma mobilidade urbana inclusiva diz respeito também à promoção do acesso ao transporte coletivo nas periferias. 
Nesse sentido, sempre que intervenções viárias são realizadas em vilas e favelas, permitindo a circulação segura 
dos veículos, o sistema é ampliado para atendimento aos moradores dessas áreas.

1.4 Transporte coletivo sustentável

A BHTRANS tem buscado alternativas para viabilizar a implantação de ônibus elétrico na operação do serviço de 
transporte da capital, mas algumas questões relevantes precisam ser superadas. Dentre elas se destaca o fato de 
que o preço do veículo, devido à falta de escala de produção no país, ainda se mostra muito elevado. De todo 
modo, encontra-se em andamento um projeto que prevê testes com um ônibus elétrico, com tecnologia atualizada, 
ainda neste ano de 2019 e a ampliação dessa frota para 25 ônibus no próximo ano.

2. Mobilidade ativa
Cabe ressaltar que o novo Plano Diretor traz a concepção das Unidades de Vizinhança Qualificada (UVQs), 
porções territoriais onde se constituem redes de deslocamento a pé e cicloviárias que propiciem o acesso a 
comércio, serviços, equipamentos comunitários e de lazer, áreas verdes e sistema de transporte coletivo. Assim, 
estabelece a implementação de ações coordenadas para proporcionar a melhoria na qualidade da vida quotidiana 
dos cidadãos, o que inclui a priorização de sistema de transporte não motorizado e coletivo.

Ainda, dentre os princípios do PlanMob-BH, encontra-se a determinação de que programas, projetos e 
infraestruturas destinados aos modos de transporte não motorizados deverão abordar sua integração aos demais 
modos de transporte e sua adequação à política municipal de promoção da saúde da população, o que inclui: i) 
identificar as vias prioritárias para circulação de pedestres no acesso ao transporte coletivo, com vistas à sua 
melhoria por meio da ampliação e manutenção dos passeios; ii) implantar infraestrutura para circulação de 
bicicletas, contemplando ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas; e iii) promover estímulos à circulação a pé, incluindo 
a iluminação de travessias e de calçadas e a sinalização indicativa para o pedestre, bem como ações educativas 
sobre segurança.

Uma medida importante que já tem sido incorporada no Município é o incentivo a passagens e travessias de 
pedestres em nível e no nível do passeio em intervenções viárias nas quais as condições locais permitem e 
justificam tal medida. Destaca-se que está sendo estudada a implantação de travessias em nível ao longo dos 
corredores do MOVE, eliminando a necessidade de uso das passarelas para acesso às estações de transferência.

Cabe ressaltar que o PlanMob-BH prevê metas e ações relativas ao transporte por bicicleta que já vem sendo 
trabalhadas pela BHTRANS. Nos estudos para elaboração de projetos de novas ciclovias, foi estabelecida a 
priorização daquelas vias que possibilitam a integração com o sistema de transporte coletivo. Nesse sentido, uma 
série de projetos já foram desenvolvidos e encontram-se em fase de viabilização de recursos para garantir sua 
implantação.
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Por fim, destaca-se o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) previsto para os procedimentos 
de licenciamento de empreendimentos de impacto urbanístico, conforme o novo Plano Diretor. Seu objetivo é 
observar a interferência do empreendimento ou da intervenção urbanística na qualidade de vida da população 
residente na área e em suas proximidades, aborda tanto a geração de tráfego e a demanda por transporte coletivo, 
quanto as condições de acessibilidade pelos modos de locomoção não motorizados. O texto da nova lei estabelece 
que o EIV deve propor alternativas com o objetivo de potencializar os efeitos positivos e conter as repercussões 
negativas dos empreendimentos ou intervenções urbanísticas para a conformação de unidades de vizinhança 
qualificadas.

3. Mobilidade corporativa
A realização de estudos de mobilidade corporativa é uma das medida de promoção de deslocamentos mais 
sustentáveis e coordenados, que promovem benefícios para a organização em si, para a qualidade de vida de seus 
funcionários e para a cidade como um todo. Nesse sentido, a BHTRANS propõe como medida mitigadora para 
alguns empreendimentos de impacto, a criação e a implantação do Programa de Gestão da Mobilidade.

Nos procedimentos de licenciamento de impacto urbanístico, muitas empresas já realizaram estudos de 
mobilidade corporativa, quando sua realização se apresenta enquanto condicionante para a aprovação do 
empreendimento. No site da BHTRANS é possível ter acesso ao Roteiro para Elaboração do Programa de 
Gestão da Mobilidade[6], elaborado em parceria com a WRI Brasil, que oferece diretrizes básicas para a 
implementação de um programa efetivo nas corporações, sendo um referencial que permite conhecer, avaliar, 
quantificar e delimitar os hábitos de deslocamento e a oferta de transporte existente.

4. Transporte acessível
O novo Plano Diretor estabelece como objetivo a garantia da acessibilidade universal ao sistema de mobilidade. 
Nesse sentido, dentre as diretrizes da Política Municipal deMobilidade Urbana, encontra-se promover a 
acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e o fomento às pesquisas referentes à 
sustentabilidade ambiental e à acessibilidade no trânsito e no transporte.

Entende-se que passeios construídos de acordo com as características de cada tipo de via colaboram de forma 
significativa para a acessibilidade e mobilidade urbana. Assim, a calçada em boas condições evita quedas e facilita 
o trânsito de pedestres.

No Município de Belo Horizonte, o Código de Posturas (Lei nº 8.616/2003 e Decreto nº 14.060/2010) define 
que a construção do passeio, bem como a sua conservação e manutenção, é de responsabilidade do proprietário do 
imóvel lindeiro. Ainda, estabelece que a utilização do passeio deve priorizar a circulação de pedestres, com 
segurança, conforto e acessibilidade, em especial, nas áreas com grande fluxo de pedestres.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Subsecretaria de Planejamento Urbano (SUPLAN), publicou a 
Portaria SMPU nº 057/2018[7], com a nova padronização de passeios para o município. Trata-se de documento 
que contém as regras, orientações, desenhos técnicos e especificações para execução dos passeios, as quais 

[6] Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transito-diretrizes-viarias/licenciamentos/
programa-de-gestao-da-mobilidade.
[7] Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1201788.

https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transito-diretrizes-viarias/licenciamentos/
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encontram-se descritas na Cartilha Ilustrativa do Padrão de Passeios[8].

Com relação à acessibilidade no transporte coletivo, mais especificamente, a adoção dos ônibus de piso baixo 
tem se mostrado uma solução, garantindo maior independência a cadeirantes, idosos, gestantes, pessoas com 
carrinho de bebê ou com mobilidade reduzida. A Prefeitura irá colocar em teste e operação ônibus elétricos, 
dentre os quais veículos com piso baixo serão testados. É necessário avaliar a performance do equipamento no dia 
a dia da operação, para verificar eventuais entraves derivados da topografia da cidade e a viabilidade de utilização 
desse tipo de veículo.

Quanto à utilização de veículos convencionais de piso baixo, Belo Horizonte já viveu essa experiência. Mas, em 
virtude (i) do preço mais elevado do equipamento, (ii) do consumo maior de combustível, (iii) da elevação dos 
custos de manutenção e, ainda, (iv) da dificuldade de revenda, esse padrão de veículo foi substituído pelos veículos 
convencionais já que esses representam menor impacto no custo do sistema, consequentemente menor impacto 
nas tarifas pagas pelos usuários.

Verifica-se que a decisão de utilização de veículos do tipo piso baixo em toda a cidade deve passar por uma 
avaliação detalhada do tipo custo-benefício a fim de se ponderar impactos como:

● Para o usuário em termos do acesso universal: se observarmos as normas federais que regulamentam a 
fabricação de ônibus urbano no Brasil, não se verifica indicação objetiva de que o veículo de piso baixo 
seja a única ou mesmo a solução mais adequada para o transporte de pessoas em cadeiras de rodas, o que 
aponta para a necessidade de contínua discussão sobre as alternativas ou possibilidade de atendimento à 
universalidade do acesso.

● Para o equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão vigentes: não há, na especificação de 
veículos, a obrigatoriedade de utilização de veículos do tipo piso baixo, cujos preços são 
significativamente mais elevados.

Destaca-se que o Município de Belo Horizonte implantou a rede de BRT MOVE com a utilização de veículos do tipo 
piso alto com embarque e desembarque em nível, quando realizados pelas portas à esquerda do veículo. Nesse 
sentido, a substituição da frota por outra do tipo piso baixo exigiria uma readequação das estações de integração 
e transferência.

5. Transporte seguro
A promoção de medidas de segurança no trânsito se apresenta como uma das diretrizes do PlanMob-BH. Para 
tanto, é proposto ações como: i) desenvolvimento de projetos de educação no trânsito, com foco no público mais 
vulnerável; ii) modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento, controle do tráfego e orientação 
aos usuários; e iii) instituição de programa municipal de segurança no trânsito, com vistas a zerar o número de 
mortos em acidentes de trânsito, usando como indicador o número de óbitos ocorridos em até trinta dias após o 
acidente e a ele relacionados.

Garantir as boas condições dos veículos é uma das principais formas de combater acidentes, de modo que a 
vistoria veicular se faz imprescindível enquanto medida de segurança no trânsito. O processo de vistoria 

 

[8] Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/passeios.
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realizado pela BHTRANS visa a verificação da segurança, conservação, conforto, higiene, equipamentos e 
características dos veículos vinculados aos transportes gerenciados pela BHTRANS, conforme legislação vigente e 
o disposto nos Regulamento próprios de cada serviço. No ano de 2018 foram realizadas 27.387 vistorias, na média 
de 112/dia, assim distribuídas: i) Ônibus convencional: 8.273; ii) Ônibus suplementar: 1.453; iii) Táxi: 11.737; e iv) 
Escolar: 5.924.

A inspeção veicular prevista no artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foi regulamentada pela 
Resolução nº 716/2017, que estabeleceu a responsabilidade aos órgãos e às entidades de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal de implantar o Programa de Inspeção Técnica Veicular até 31 de dezembro de 2019, 
conforme disposto em seu artigo 5º.

Desta forma, é necessário aguardar a regulamentação do DETRAN/MG para que a BHTRANS avalie os impactos nos 
serviços de transporte do município de Belo Horizonte. Contudo, ressalta-se que a vistoria realizada por essa 
empresa continua sendo necessária e tem o objetivo de verificar itens específicos relativos a cada tipo de serviço, 
tais como o  leiaute interno e externo dos veículos e a presença de itens obrigatórios, como o taxímetro 
biométrico.

Ainda no sentido de promoção da segurança no trânsito, a BHTRANS estuda as demandas e as possibilidades de 
mudanças nos limites de velocidade máxima admitida nas vias. Baseada em dados de acidentes de trânsito e 
sua causa/gravidade, a empresa avalia qual tipo de intervenção é a mais adequada para induzir os condutores de 
veículos a respeitar a regulamentação e coibir os excessos de velocidade.

6. Campanha educativa
Desde 1997, foi implementada a Política de Educação para a Mobilidade Sustentável, através da Gerência 
de Educação (GEDUC), da BHTRANS. A Gerência tem como objetivo criar, desenvolver e implantar ações que 
buscam despertar em crianças e adultos, pedestres, condutores e passageiros, um comportamento mais seguro e 
humano.

São realizadas ações educativas, com todos os temas voltados a comportamentos seguros e solidários no trânsito 
e ao uso do transporte coletivo, inclusive com várias abordagens sobre o respeito à reserva solidária no ônibus. 
Desde então, foram atendidas mais de 500.000 pessoas de todas as faixas etárias, estudantes das escolas de Belo 
Horizonte e a população em geral, através de programas permanentes, campanhas, eventos e outros.

7. Transparência e participação popular
A BHTRANS mantém em sua página na internet, no portal da Prefeitura, expressivo volume de informações que 
permitem ao cidadão, o acompanhamento da operação, no que tange à frota de veículos, aos dados de produção, 
aos contratos de concessão e seus termos aditivos, entre outras[1]. Ainda, mantém atualizada a disponibilização de 
informações sob a forma de dados abertos, disponíveis para acesso irrestrito. Além disso, informações podem ser 
requeridas através da Lei de Acesso à Informação.

[8]  A BHTRANS elabora mensalmente o Boletim do Transporte Coletivo, no qual apresenta informações 
relacionadas ao Contrato de Concessão, reajustes tarifários e dados operacionais relativos ao transporte 
coletivo por ônibus, convencional e MOVE, do transporte suplementar e de táxi. Encontra-se disponível 
em: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transparencia/transparencia-no-transporte-coletivo.


