
Ocupação de Encostas e o papel 
da fiscalização em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte 
a gestão de risco é 
sistêmica!

https://prefeitura.pb
h.gov.br/politica-ur
bana/fiscalizacao/ar
eas-publicas
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      A Fiscalização Urbanística e Ambiental age

de maneira articulada com os demais órgãos

E em relação às encostas

- Pode agir diretamente com 
aplicação de penalidades 
administrativas:

Embargo de obras
Embargo de movimentação de terra
Embargo de loteamento clandestino
Desforço imediato ou notificação em 
áreas públicas

- Ou indiretamente:

Ações orientativas 
Ações para coibir a deposição 
clandestina de resíduos



Grupo de Controle e Monitoramento de Áreas Públicas 

O GCMA é um grupo 
intersetorial municipal, 
presidido pela SMPU/SUFIS e 
instituído pelo Decreto 
16.888/2018 

As ações são georreferenciadas

Para além da defesa das áreas 
públicas municipais, as ações 
fiscais protegem áreas de 
preservação permanente, 
contribuindo para as ações 
climáticas que vêm sendo 
empreendidas e minimizando os 
danos causados por 
intervenções humanas 
irregulares.

BOA PRÁTICA DA PREFEITURA DE BELO 
HORIZONTE



      Gestão dos Espaços Públicos e Georreferenciamento 

Identificação das áreas de risco. Planejamento - Ação preventiva - Monitoramento

BOA PRÁTICA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE



      Gestão dos Espaços Públicos e Georreferenciamento 

Ação preventiva em 2018. À época, havia 6 abrigos provisórios. 
Acompanhamento sócio-assistencial. Monitoramento nos anos seguintes.

AÇÃO PREVENTIVA - TALUDE EM FRENTE AO HOSPIÌTAL BELO HORIZONTE



Exemplo de fiscalização preventiva e 
punitiva

Demolição de 
obra irregular 
em área 
pública

Ação realizada 
no dia 4 de 
fevereiro de 
2022.

Desforço 
imediato na 
Vila Ecológica 
– Barreiro.



Exemplo de fiscalização punitiva
Atuação 
permanente, 
com 
EMBARGO de 
intervenções 
irregulares

Exemplo de 
atuação 
conjunta com 
a Polícia Civil.

Loteamento 
Novo Rumo – 
Nordeste.



      Exemplo de fiscalização preventiva

Abordagem orientativa 
aos moradores - Vila na 
Regional Oeste.



Blitz Bota Fora

Exemplo de fiscalização preventiva e punitiva



Locais de Deposição Clandestina 
(Bota Fora)

RIBEIRÃO DO ISIDORO.
O INFRATOR EFETUANDO A REMOÇÃO 
DO RESIDUOS, APÓS AÇÃO FISCAL.



LEITO DO RIBEIRÃO ARRUDAS -  
BAIRRO GRANJA DE FREITAS. 
ATUAÇÃO DIURNA E NOTURNA.



      Grupo de Gestão  de Risco e Desastre

BOA PRÁTICA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Grupo Gestor de Risco e Desastre (GGRD) – instância de  
articulação de múltiplas instituições que compõem o Sistema  
Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte. Regulamentado  
através do Decreto 12.571, de 26/12/2006.

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/
boas-praticas/008_boas_praticas_eixo_plancon/001_boasprati
cas_plancon_plano_contingencia_enfrentamento_desastres_b
elo_horizonte_mg.pdf
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      Grupo de Gestão  de Risco e Desastre

O GGRD é  formado por 
todos os gestores 
públicos da Prefeitura e 
outros  órgãos públicos 
Estaduais (Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros,  
Concessionária de energia, 
água, gás natural, rodovias 
e de  empresas com 
vocação para a prevenção 
e resposta em casos de  
desastres)

Reuniões Semanais

Monitoramento permanente



Trabalhamos a prevenção e
preocupamos com as pessoas!

Belo Horizonte apresenta 
características naturais que 
favorecem o acontecimento 
de desastres

Segundo a ONU, uma 
cidade resiliente é aquela 
que tem a  capacidade de 
resistir, absorver e se 
recuperar de forma 
eficiente  dos efeitos de um 
desastre e, de maneira 
organizada, prevenir que  
vidas e bens sejam 
perdidos.



Obrigada!!!

sufis@pbh.gov.br


