
 
 

ANEXO II – PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Programa de Necessidades do Centro Administrativo: 

 O projeto do Centro Administrativo deve ser projetado considerando o 

atendimento de cerca de 8.000 a 10.000 servidores. 

 Cerca de 63 unidades administrativas (entre secretarias, fundações e 

autarquias) do Município de Belo Horizonte deverão ser transferidas para o 

Centro Administrativo. O projeto deve, no entanto, ser flexível o bastante para 

atender a possíveis alterações futuras de organograma.  

 A área construída total do Centro Administrativo deve ser de aproximadamente 

100.000m², dos quais aproximadamente 14.000m² serão destinados à acessos, 

estacionamentos e áreas externas, 8.000m² serão destinados à áreas 

especiais e 75.000m² para a área administrativa. 

 Abaixo seguem estimativas das áreas para os principais ambientes projetados. 

Em função das propostas de cada concorrente, as áreas parciais abaixo 

definidas podem variar desde que o bom funcionamento do Centro 

Administrativo, bem como o conforto de seus usuários sejam garantidos. A 

proposta deve, no entanto, atentar para o limite máximo orçamentário 

disponível para a implantação do empreendimento. 

 

 

Acessos, estacionamentos e áreas externas 

 Os direcionamentos para pedestres e veículos devem ser claros. 

 Devem ser previstas nas áreas externas pontos de taxi e acessos especiais para 
carros de emergência. 

 O Centro Administrativo deve contar com estacionamento para 500 vagas de 
veículos leves, das quais 300 serão destinadas à veículos da PBH e 200 serão 
destinadas à locação. Deverão ainda ser previstas 100 vagas para motos. Para 
efeito de cálculo da área destinada ao estacionamento, deverão ser considerados 
25m² por vaga de veículo e 2m² por vaga de moto. 

 O Centro Administrativo deve contar com bicicletário para estacionamento de no 
mínimo 50 bicicletas, prevendo a instalação de câmeras de segurança e 
fechamento parcial do local, de forma que seja um ambiente fechado e protegido. 
Prever também a implantação de uma sala de manutenção para o bicicletário. 
Como suporte ao bicicletário, deverá ser prevista área para vestiários, dotados de 
lavatórios, bacias sanitárias, chuveiros, trocadores e escaninhos.  

 Deve ser previsto heliponto. 

Área estimada para acessos e áreas externas: 14.000m² 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área Administrativa e Logística 

Area Administrativa: 

 O Centro Administrativo deverá contar com áreas destinadas à recepção e 
controle de acesso, por meio de crachá eletrônico. Além das recepções gerais, 
para cada edificação, também deverá ser prevista uma área para recepção, 
identificação e espera por pavimento edificado. 

 As áreas de escritório deverão ser resolvidas em “andares corridos”, com 
infraestrutura de shafts (verticais e horizontais), de forma a proporcionar grande 
flexibilidade de layouts. A proposta deve prever áreas de apoio ao funcionamento 
de cada órgão, para a instalação de estruturas operacionais de uso corrente, tais 
como biblioteca, arquivo, estoque, sala de reunião e atendimento ao publico, de 
acordo com as especificidades de cada unidade.  

 Devem ser previstos sanitários masculinos e femininos, distribuídos em todos os 
pavimentos, dotados de unidades especiais, conforme determinação da NBR 
9050. 

 Cada pavimento edificado deve contar com áreas destinadas à refeitório e copa, 
dimensionados de acordo com o número de usuários a serem atendidos. Esses 
espaços devem ser munidos minimamente de geladeira, bebedouro, armário, 
bancada com 3 pias. 

 Devem ser previstas áreas para a instalação de telefone público, caixas 
eletrônicos e caixa de correio. 

 Devem ser previstas escadas de incêndio, de acordo com a legislação vigente e 
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (IT 08 e IT 10). 
Também devem ser previstos elevadores para o público, dimensionado conforme 
o fluxo de usuários do Centro Administrativo, em consonância com a legislação 
vigente; elevadores exclusivos, com acesso exclusivo para autoridades, que 
possam conferir maior agilidade ao deslocamento com acesso direto aos níveis 
de garagem; e elevadores de serviço, destinados ao transporte de material e 
serviço. 
 
Logística de apoio: 

 O Centro Administrativo deverá contar com uma área para Protocolo Geral e 
Malote, responsável pelo recebimento de correspondências, processos, materiais 
e documentos. 

 O Centro Administrativo deverá contar com uma área para almoxarifado geral, 
destinada para o armazenamento de produtos de uso cotidiano, como material de 
escritório, limpeza, higiene, etc. 

 O Centro Administrativo deverá contar com uma área de manutenção e Serviços 
Gerais, destinada ao controle e manutenção do complexo (elétrica, hidráulica, ar 
condicionado, sala de brigada de incêndio e sala para administração da 
manutenção), acrescida de vestiários para os funcionários dos serviços gerais 
dotados de lavatórios, bacias sanitárias, chuveiros, trocadores e escaninhos. 

 Deve ser prevista sala de atendimento de emergência, destinada a primeiros 
socorros. Esta sala deverá permitir a instalação de mesa de trabalho, maca, 
lavatório, armário, espaço para cadeira de rodas e equipamentos de 
atendimentos emergenciais. 

 Deve ser prevista área para o escritório de administração do Centro 
Administrativo, destinado à instalação dos gestores e técnicos que administrarão 
o condomínio do Centro Administrativo. 

 Deve ser prevista área para o monitoramento eletrônico do Centro Administrativo, 
destinado à vigilância eletrônica do complexo. 

 

Área estimada para a área administrativa e logística: 75.000m²  



 
 

Áreas especiais 

1 (um) Auditório para 500 pessoas: auditório para 500 pessoas, 
minimamente dotado de foyer, sanitários e áreas técnicas necessárias 
para o seu bom funcionamento, tais como, sala(s) para equipamentos 
audiovisuais, ar condicionado, copa, entre outras. 

1200m² 

4 (quatro) Auditórios para 120 pessoas: estão previstos 4 auditórios 
para 120 pessoas, com área de 180m² cada, dotados, minimamente 
das áreas técnicas necessárias a seu bom funcionamento. Deverá ser 
prevista a possibilidade de interligar estes auditório de maneira a 
montar um auditório com cerca de 720m². 

720m² 

6 (seis) Salas de reunião multiuso para 60 pessoas: estão previstas 
6 salas de reunião multiuso para 60 pessoas, com área de 100m² 
cada, munidas de pontos elétricos, lógicos, data show, telão e quadro 
branco. Essas salas deverão ser flexíveis, sendo que, cada uma delas 
poderá ser dividida em duas salas de reunião para 14 pessoas, ou 
interligadas de maneira a montar uma grande sala de 600m². 

600m² 

40 (quarenta) Salas de reunião para 10 pessoas: estão previstas 40 
salas de reunião para 10 pessoas, com área de 18m² cada, munidas 
de pontos elétricos, lógicos, data show, telão e quadro branco. Essas 
salas deverão ser flexíveis, de forma que, unindo-se duas delas, tem-
se a possibilidade de formar uma sala de 20 lugares. 

720m² 

Consultórios: estão previstos 40 consultórios, com área de 10m² 
cada, munidos de mesa de trabalho, maca, lavatório e armários. 

400m² 

Atendimento ao público: área única de atendimento ao grande 
público, munida de recepção, área de distribuição de senhas, área de 
espera com cadeiras, guichês de atendimento e monitores para 
direcionamento aos guichês. 

1500m² 

Arquivo: espaço destinado ao arquivo de armazenagem dos 
processos relativos à administração municipal. Esses arquivos deverão 
ser acomodados em armários deslizantes. 

1000m² 

Biblioteca: área destinada à biblioteca com o acervo da Prefeitura. 
Esta biblioteca armazenará e disponibilizará para pesquisa, leis, 
decretos, diários oficiais, mapas, publicações relevantes, documentos 
históricos, entre outros. 

400m²  

Exposições: espaço que possibilite a realização de exposições 
temporárias. 

Áreas 
variáveis de 
acordo com 
o projeto 
 

Áreas de convivência: espaços destinados a áreas de encontro e 
permanência dos funcionários do Centro Administrativo. Essas áreas 
deverão ser dotadas de estruturas de permanência, como bancos, 
mesas, áreas sombreadas, e etc. 

Área estimada para as áreas especiais: 8.000m² 

 

 

 


