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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E 

VINTE. 

 
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 17h, reuniram-se de forma virtual através do 

aplicativo Google Meet, link: google.com/baj-ahxg-ivy que foi enviado previamente para todos 

os Conselheiros, integrantes do Conselho Municipal de Habitação (CMH) para reunião ordinária, 

conforme registro em lista de presença, para a discussão dos seguintes pontos de pauta: 1) 

Discussão e votação da proposta da LOA - Lei Orçamentária Anual 2021/ Revisão PPAG 2021 do 

Fundo Municipal de Habitação Popular discutida nas Câmaras Técnicas. (2) Assuntos gerais de 

interesse do Conselho. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, o 

conselheiro Claudius Vinícius Leite Pereira declara aberta a reunião e passa para o Secretario 

Executivo do Conselho Samuel Galvão explicar os procedimentos para a instalação da reunião 

virtual. Samuel inicia dizendo que a reunião foi convocada previamente e junto à convocação foi 

enviado um tutorial elaborado pela Prodabel com o passo a passo para instalação do aplicativo e 

orientações básicas do seu funcionamento. Comenta que os Conselheiros foram convocados e os 

demais estão presentes na condição de convidados pois realizaram a sua inscrição 

antecipadamente pelo e-mail do Conselho. Dando prosseguimento, Samuel reitera a proposta de 

programação da reunião, sendo: 16h45m Abertura da sala para ajustes, 17h inicio da reunião, 

17h05m ate 17h30m Apresentação da Conselheira Karla Marques (conteúdo discutido nas 

câmaras técnicas), 17h30m ate 19h Inscrições para dúvidas, esclarecimentos e discussões (Foi 

informado que para fazer perguntas ou esclarecimento de dúvidas, o meio seria o chat da 

reunião). O Presidente Claudius Vinícius, passa a palavra para a Conselheira Karla Marques para 

conduzir o primeiro ponto de pauta. Karla inicia cumprimentando todos os presentes, ressaltando 

que todo o conteúdo foi amplamente debatido nas Câmaras Técnicas e registra que toda a 

apresentação foi enviada previamente para os conselheiros, explica que as laminas estão 

numeradas e pede que qualquer destaque seja feito através de inscrição no chat, se possível 

apontando a lamina. Karla pontua que seguindo as orientações das Câmaras, a apresentação 

falará inicialmente um pouco do PPAG e após passará para explicação da parte financeira, metas 

físicas, finalizando com um paralelo e estimativo deste orçamento no formato na nova Resolução 

52 do Conselho. Karla explica que os recursos de custeio correntes são aqueles aplicados nas 

despesas com contratos de prestação de serviços, como por exemplo: contrato de veículos, bolsa 

moradia (auxílio), despesas de cartório, apoio a eventos, dentre outros, e tem como fonte o ROT e 

vinculados a financiamento e repasse. E que recursos de capital, conhecidos como investimento, 

são recursos aplicados no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, indenizações, trabalho social, projetos, consultoria, 

dentre outros, e tem como fonte o ROT / FMS / Alienações e vinculados a financiamento e 

repasse. Ainda nos conceitos, Karla explica que receita: Ingressos financeiros para atendimento 

às despesas públicas; Para a LOA é realizada uma estimativa. As receitas são obtidas através de 

arrecadações, captações de recursos e remunerações; Despesa: Recursos gastos na 

administração pública para prestação de serviços, investimento e custeio. O que são as receitas 

do ano para os recursos do Fundo de Saneamento, Alienação e Outorga? Fundo de Saneamento: 

receitas do ano advindas da Copasa e PBH; Alienação: remuneração de aplicações financeiras do 

ano de rendimentos de recursos disponíveis em conta específica. Outorga: receitas advindas no 

ano da aplicação do instrumento urbanístico OODC. Explica o que fazer quando ainda se tem 

saldo de recursos em uma conta que não foram utilizados naquele ano e os mesmos são 
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necessários no próximo ano: utiliza-se o Crédito Adicional Suplementar dentro dos limites legais, 

que esta ação é feita através de Decreto Municipal e exemplifica a alienação de bens e o Fundo 

de Saneamento. Passa para a estrutura do PPAG e LOA destacando os programas 64, 225, 226, 

62, 66, explicando que os Programas funcionam como elementos integradores do planejamento, 

do orçamento e da gestão. Fala da ação, que é o elemento do planejamento onde são detalhadas 

as despesas orçamentárias e expressa os resultados a alcançar e da Sub-ação, que nada mais é 

que o desdobramento da ação, demonstra as metas físicas, ou seja, a quantidade dos produtos a 

serem ofertados num determinado período além dos recursos financeiros. Detalha cada programa 

acima mencionado e passa para a Proposta Orçamentaria 2021 discriminando cada valor. Nas 

Metas Físicas, Karla apresenta os destaques previstos para 2021 sendo: 280 Unidades 

Habitacionais para Reassentamento, PRU Jardim Getsêmani, PGE da Vila Bandeirantes e 

Aeroporto/ Jaraguá beneficiando mais de 1.114 famílias, 22 empreendimentos do Orçamento 

Participativo, mais de 10 mil participantes em Ações Sociais, 850 famílias beneficiadas com Abono 

Pecuniário, Cerca de 530 Ações de Assistência Técnica em Assentamentos de Interesse social, 

170 Situações de Risco eliminadas em Vilas e Favelas, 400 Famílias beneficiadas com Locação 

Social, 362 Famílias atendidas com Assistência Técnica para Provisão Habitacional. Fala um 

pouco das previsões para Regularização em 2021 destacando que serão 4.100 domicílios 

regularizados em ZEIS, Taquaril (Setores 6, 7, 9 e 10), Ribeiro de Abreu e Braúnas. 504 famílias 

serão beneficiadas com regularização de moradias implantadas pela PBH sendo 32 UH Ziláh II e 

III, 32 UH Morro das Pedras, 32 UH Senhor dos Passos, 400 UH Serra, oito UH Vila Carioca. 831 

famílias serão beneficiadas com títulos de propriedade de moradias em diversos conjuntos 

espalhados pela cidade. Finaliza apresentando à estimativa PLOA 2021 de acordo com a 

Resolução LII. A conselheira Laura informa que não conseguiu participar das reuniões das 

câmaras técnicas e pede que a Karla fale um pouco como ficou a parte da assessoria e 

assistência técnica. O conselheiro Aderbal de Freitas fala um pouco sobre a Assistência Técnica 

de entidades, informa que está prevista uma licitação para os projetos (recursos da alienação), 

mas que precisa ser submetido ao Conselho até mesmo para a definição das famílias que serão 

selecionadas para cada grupo de terreno, para cada projeto, que a partir desta etapa, serão 

licitadas as obras de fundação e infraestrutura (recursos da alienação), que durante esse 

processo entra a etapa do pré e pós morar para preparar as famílias, até a conclusão do projeto, 

que nesta ultima etapa, as famílias deverão acessar a um financiamento coletivo ou individual e 

finaliza dizendo que o próximo desafio é a regulamentação da Assessoria e Assistência técnica. O 

conselheiro Luís Torres faz uma analise geral do orçamento, relata que tem dedicado - se 

intensamente durante esses três anos analisando e contribuindo para essa discussão, mas que vê 

um certo hermetismo, certo distanciamento das construções mais coletivas e pouco entendimento 

de alguns setores, comenta que para quem não domina, exige um grande esforço para a 

compreensão e que é preciso ter mais aderência, é preciso ter uma nova lógica nessa construção 

de orçamento, defende que algumas nomenclaturas possam ser alteradas. A conselheira Monica 

Bedê ressalta a importância do retorno das reuniões do Conselho, sobre o orçamento, Monica 

pergunta qual e a proporção do orçamento que estamos discutindo, com relação ao orçamento 

total do município, fala um pouco sobre a outorga onerosa e dos cinco anos de muita luta 

envolvendo os Movimentos organizados e entidades de classe para a aprovação do novo Plano 

Diretor. A conselheira Maria Cristina comenta na fala da Monica enfatizando que ainda não temos 

uma previsão de receita para o ano que vem, mas destaca que se a receita for maior do que os 

quinze milhões apresentados, será imediatamente submetida ao Conselho Municipal de 

Habitação, lembrando que recurso de Locação Social, abono pecuniário, até o momento a 

informação é que não pode ser utilizado com recursos da outorga por não se caracterizar 
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investimento e sim custeio e finaliza dizendo que a escolha de utilizar os recursos da OODC para 

provisão habitacional se deu considerando os empreendimentos que já possuem projetos prontos, 

considerando a exigência da aplicação no ano. A conselheira Marcela pede a palavra, justifica que 

não vai conseguir ficar ate o final da reunião em detrimento de outro compromisso já agendado, e 

pergunta se a votação de hoje poderia ser adiada. A conselheira Maria Cristina responde que não 

é possível adiar a votação, considerando que seguimos prazos já estabelecidos, e explica que 

após a votação, ainda leva um tempo para formatar, lançar no sistema, submeter ao Governo, 

ficando assim impossível o seu adiamento. A conselheira Lilian cumprimenta os presentes e 

externa a dificuldade de analisar, fazer um comparativo sem ter em tela o orçamento de 2020. 

Registra que o Coletivo Habite a Política através de ampla discussão, conseguiu contribuir nas 

propostas populares que está tramitando na Câmara Municipal com relação à LDO e apresenta a 

seguinte duvida com relação ao programa 226:  pergunta se onde se lê sobre a produção pública 

ou em parceria,  seria atender o passivo do OPH e ainda dentro do programa 226 se essa 

produção de moradia através do programa MCMV apontada seria para atender a faixa de 1,5 

salários mínimos e pede maior explicação sobre esse crédito suplementar adicional apresentado e 

finaliza pedindo informações sobre a Conferência Municipal de Habitação. Respondendo, Karla 

explica que dentro da produção de moradia nesta sub-acao foi considerado a compra 

compartilhada, aporte de recursos do município da atender a entrada para aquisição de moradia, 

cita como exemplo o Parque Cerrado, e que são famílias do passivo do OPH. Sobre a produção 

pública ou em parceria, Karla explica exemplificando com o Empreendimento Manacás, que são 

204 unidades habitacionais para atender o passivo do OPH. Sobre o crédito suplementar, Karla 

exemplifica mostrando que na possibilidade de não se gastar a receita prevista para um ano, é 

possível gastar no ano seguinte através de um credito adicional. A convidada Marina Sanders 

destaca a importância do Conselho Municipal de Habitação como um espaço politico importante 

da cidade, destaca a importância das reuniões virtuais e pede que elas mantenham a 

periodicidade. Sobre a outorga onerosa, Marina pergunta a origem do valor, se os quinze milhões 

previstos, contempla o fundo de centralidades, pois pelo entendimento dela, esse valor precisa ser 

destinado exclusivamente em áreas centrais, apresenta dúvida com relação ao slide 25, Marina 

defende que a Locação Social esta sendo apresentada como custeio, mas se considerarmos uma 

vertente da mesma, podemos considerar como investimento como é o caso dos imóveis que estão 

sendo disponibilizados pela União para o Município e destaca que precisa ser retomada essa 

discussão. A conselheira Maria Cristina responde que a outorga está prevista na Lei vinda de 

duas formas, uma pelo fundo de centralidades, que tem que ser aplicada em áreas de 

centralidades, o que não significa ser em área central, a própria Cabana e outros territórios em 

ZEIS e AEIS tem centralidade dentro deles, sendo que desse total 25% vem pro Fundo de 

Habitação, e o restante é todo do Fundo Municipal de Habitação. O conselheiro Marcos Landa faz 

um breve resgate da luta para a aprovação do Plano Diretor, destacando a parte da outorga 

onerosa e que pela visão do Conselheiro, esse recurso deve ser aplicado para novos 

empreendimentos e não para atender reassentamentos em contratos do PAC, propõe o 

adiamento da votação  para dar um maior tempo para que os Conselheiros analisem melhor o 

orçamento e finaliza respondendo ao questionamento da Marina, informando que não existe 

nenhuma área da SPU destinada às Prefeituras, que nacionalmente estão tentando reverter essa 

decisão do Governo Federal de tentar vender todas as áreas públicas e propõe ao Conselho criar 

uma Frente Nacional em defesa do Saneamento, diz que é preciso buscar recursos no Governo 

Federal. Aderbal responde que o que o Município está prevendo para o uso da outorga, é usar 

parte deste recurso para a construção de 204 unidades habitacionais em um projeto que já está 

pronto para atender famílias do passivo do OPH e respondendo aos Conselheiros, essas famílias 
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são novos atendimentos, que aguardam e precisam ser atendidas ressaltando que o assunto já foi 

amplamente discutido nas reuniões das Câmaras Técnicas. O Presidente Claudius Vinicius pede 

cautela aos Conselheiros, faz uma análise do orçamento da Prefeitura considerando o período de 

pandemia e a queda de arrecadação, que a proposta orçamentária em questão está abrangendo 

grande maioria das propostas discutidas neste Conselho e não está totalmente fechada e ainda 

que é possível readequar em detrimento das demandas. Finaliza pedindo a compreensão de 

todos para dar o encaminhamento da votação. O Secretário Executivo faz a chamada dos 

Conselheiros presentes e dá prosseguimento à votação de forma nominal com aprovação 

unanime de todos os Conselheiros presentes da proposta da LOA - Lei Orçamentária Anual 

2021/ Revisão PPAG 2021 do Fundo Municipal de Habitação. Aos Conselheiros que 

manifestaram o voto, mas apresentaram ressalvas, foi orientado que as ressalvas sejam enviadas 

através do e-mail cmh@pbh.gov.br. O Conselheiro Claudius Vinicius dirige ao Conselheiro Marcos 

Landa se dispondo a fazer uma reunião virtual com ele e quem ele achar pertinente para 

aprofundar na discussão da Frente Nacional por Saneamento. Não havendo mais nada a tratar, o 

presidente Claudius Vinicius Leite Pereira encerra a reunião. Eu, Samuel Galvão Bicalho, 

secretário executivo do CMH, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Secretário e arquivada 

na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação. Belo Horizonte, 02 de julho de 

2020.  
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