
Balanço

2014 
Prestação de contas

www.pbh.gov.br

Escola Municipal Solar Rubi e UMEI Solar Rubi
Vila Corumbiara – Região do Barreiro
escola Municipal solar rubi e UMeI solar rubi
Vila corumbiara – região do Barreiro





Balanço

2014 
Prestação de contas





índIce

Apresentação 5

Cidade Saudável 8

Educação 28

Cidade com Mobilidade 48

Cidade Segura 72

Prosperidade 84

Modernidade 104

Cidade com Todas as Vilas Vivas 132

Cidade Compartilhada  146

Cidade Sustentável 158

Cidade de Todos 204

Cultura 250

Integração Metropolitana 264

Gestão Orçamentária e Financeira 270





5

Uma cidade de oportunidades, sustentável e 

com qualidade de vida. esse é o objetivo que 

norteia a administração de Belo Horizonte.

O Planejamento Estratégico BH 2030, elaborado 

em 2009 e que vem sendo permanentemente 

aperfeiçoado, norteou a nossa primeira gestão 

e foi o alicerce para a elaboração do Programa 

de Governo que apresentamos em 2012.

Com mais de 550 propostas, o Programa de Go-

verno teve a sua elaboração cuidadosamente 

planejada. O seu acompanhamento e moni-

toramento são ações contínuas realizadas por 

todo o grupo executivo.

O ano de 2014 foi um ano em que superamos 

grandes desafios, entre eles, manter a expansão 

dos serviços públicos mesmo com a diminuição 

da receita. A receita arrecadada em 2014, com-

parada com a de 2013, cresceu menos que a in-

flação no mesmo período.

Mesmo assim, conseguimos avançar em 

vários setores. Contamos, mais uma vez, com 

uma equipe comprometida e parceiros im-

portantes: moradores, sociedade civil organi-

zada, a Câmara Municipal, a iniciativa privada, 

os movimentos populares e o apoio funda-

mental do Governo do Estado, do Governo 

Federal, do terceiro setor e parlamentares 

estaduais e federais, além da colaboração de 

organismos internacionais.

Também fundamentais foram as participações 

das centenas de membros nos Conselhos de 

Políticas Públicas, Comissões e Colegiados, que 

somam cerca de 600 instâncias na administra-

ção municipal, como as participações nas con-

ferências municipais realizadas no último ano. 

É certo que não teríamos realizado tanto sem o 

apoio de todo esse grupo.

Todos poderão verificar, por esta prestação de 

contas, que a cidade melhorou em todos os 

aspectos. Tudo pode ser devidamente com-

provado por meio de diversos indicadores em 

vários setores. E uma das áreas que tem evoluí-

do muito, e que sempre me deixa muito feliz, é 

a educação.

Em 2014 chegamos à centésima UMEi. Foram 

26 UMEis entregues em 2014. Nossas escolas 

infantis, consideradas as melhores do Brasil e 

que são modelo para o mundo, em conjunto 

com as creches conveniadas oferecem quase 

65 mil vagas na educação infantil.

Ampliamos também o ensino fundamental, 

com seis novas escolas, sendo quatro novas 

aPresentação
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unidades e duas sedes novas, e mantivemos 

o ritmo na Escola integrada, que já atende a 

mais de 66 mil alunos em todas as unidades de 

ensino fundamental.

Também no ensino fundamental foi iniciada 

parceria com institutos, beneficiando alunos e 

professores, e que proporcionará a expansão 

do ensino da língua inglesa nas escolas munici-

pais, em 2015, a partir do 6º ano, beneficiando 

quinze mil alunos. Em 2014, pela primeira vez 

Belo Horizonte recebeu do Ministério da Educa-

ção o selo de município livre do analfabetismo.

O mesmo orgulho temos na área da saúde. A 

segunda etapa da obra do Hospital Metropo-

litano Dr. Célio de Castro iniciou-se em janeiro 

de 2014. E no final do ano foi publicado o edital 

da PPP da Saúde, que prevê, além da constru-

ção de uma Central de Esterilização e Labora-

tório, a construção de 77 Centros de Saúde: 55 

para substituir Centros de Saúde existentes e 

22 novas unidades, elevando de 147 para 169 

o número de Centros de Saúde na capital. Tudo 

isso representará um enorme salto na qualida-

de do atendimento na saúde na cidade.

Ainda na área da saúde, em 2014 Belo Horizonte 

alcançou um resultado histórico em um impor-

tante indicador: reduziu a mortalidade infantil 

para um dígito. Em 2005, a taxa era de 14,36 

óbitos por mil nascidos vivos. Em 2011, reduzi-

mos para 10,37 óbitos por mil nascidos vivos. 

E, em 2014, o município chegou a 9,7 óbitos 

por mil nascidos vivos. As ações desenvolvidas 

na capital superaram com antecedência metas 

traçadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) para 2015, por meio dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Também tivemos ao longo de 2014 grandes 

obras de mobilidade e infraestrutura. No ano 

passado foi concluída uma nova importante 

avenida, a Via 210, ao longo do Córrego Bon-

sucesso, entre a Rua Úrsula Paulino e a Aveni-

da Teresa Cristina, visando melhorar a ligação 

entre as regiões Barreiro e Oeste. 

Foi finalizada a implantação do BRT/MOVE, 

que está beneficiando diretamente cerca de 

500.000 usuários/dia e, indiretamente, toda a 

população de Belo Horizonte usuária do trans-

porte coletivo público. Em junho de 2014 foi 

inaugurado o Centro de Operações da Prefeitu-

ra de Belo Horizonte, concebido com a missão 

de prover uma gestão eficaz e eficiente dos ser-

viços prestados à população, por meio de um 

modelo de controle integrado dos principais 

serviços do município, tais como defesa civil, 

saúde, segurança, ordenamento, mobilidade 

urbana, fiscalização, limpeza urbana e outros.

E Belo Horizonte e os belo-horizontinos recebe-

ram de forma brilhante os visitantes que aqui 

chegaram para assistir à Copa do Mundo da 

FiFA Brasil 2014TM. Foram mais de 350 mil tu-

ristas e 96% deles, segundo pesquisa realizada 

durante o evento, indicariam a cidade como 

destino turístico para amigos e parentes. Belo 

Horizonte foi a 3ª cidade-sede mais visitada du-
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rante a Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, 

conforme registrou o Ministério do Turismo.

Na área do esporte e lazer, não podemos deixar 

de citar a expansão das Academias a Céu 

Aberto. Terminamos 2014 com 300 implantadas 

em todas as regiões da cidade, proporcionando 

gratuitamente lazer e saúde para a população. 

Foram 251 equipamentos instalados nos dois 

últimos anos. implantamos também o sistema 

de bicicletas compartilhadas, com 40 estações 

distribuídas na área central e na orla da Lagoa 

da Pampulha, e já são mais de 70 km de ciclo-

vias na cidade.

Na área social, a cidade alcançou a marca de 

9.867 habitações entregues desde 2009, em 

uma área que nos propusemos um grande 

desafio: zerar o déficit habitacional até 2030. 

Outras 14.000 habitações já estão em constru-

ção ou com contratos assinados.

Evoluímos também enquanto cidade sustentá-

vel. As obras de desassoreamento da Lagoa da 

Pampulha, iniciadas em 2013, foram concluí-

das. E o processo da despoluição continua. Vale 

ressaltar que uma das grandes conquistas foi a 

inclusão do Conjunto Moderno da Pampulha 

como candidato a Patrimônio Mundial da Hu-

manidade. Outra conquista importante: o Pro-

grama BH Mais Verde, iniciado em 2011, fechou 

2014 com mais de 51 mil árvores plantadas em 

todas as regiões. O objetivo é chegar ao plantio 

de 54 mil árvores.

E a cultura! Os teatros Francisco Nunes e Marí-

lia foram reabertos após obras de reformas. A 

Virada Cultural, realizada pela primeira vez em 

2013, atingiu um público de mais de 400 mil 

pessoas em 2014! O dobro do público da edição 

de 2013! E foi criada a Escola Livre de Artes, o 

maior programa de formação artística do Brasil, 

ofertando mais de 4.000 vagas.

Todo o trabalho que estamos desenvolvendo 

para o crescimento e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas tem sido reconhecido. Belo 

Horizonte foi eleita a “Melhor capital do Brasil”, 

conforme o índice das 100 Maiores e Melhores 

Cidades do Brasil (Best Cities index – Delta Eco-

nomics & Finance, 2014).

A leitura deste documento mostrará que 2014 

foi um ano em que Belo Horizonte avançou 

em muitos aspectos, mas nossos desafios con-

tinuam, e não são poucos. Entregamos esta 

prestação de contas com a certeza de que es-

tamos no caminho certo, realizando um tra-

balho sério e comprometido com o bem-estar 

das pessoas, contribuindo para transformar 

Belo Horizonte na cidade que queremos: uma 

cidade de oportunidades, sustentável e com 

qualidade de vida.

MarcIo a. lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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1 IntrodUção

Uma cidade saudável depende diretamente da 

prevenção e do cuidado com a saúde física, men-

tal e social dos seus moradores. A Prefeitura, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 

atua para garantir aos cidadãos o acesso qualifica-

do e universal a esses serviços. O grande desafio é 

o aprofundamento das práticas do Sistema Único 

de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), para que 

seja oferecido à população um atendimento de 

saúde resolutivo, humanizado, integral, contínuo, 

de qualidade e em tempo oportuno. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza 

várias ações, dentre elas as desenvolvidas pelos 

seguintes Programas Sustentadores:

  Hospital Metropolitano 

  saúde da Família 

  Melhoria do atendimento Hospitalar  

   e especializado 

  Gestão e regionalização da saúde 

  recomeço

2 ProGraMa sUstentador 
HosPItal MetroPolItano

O Hospital Metropolitano Doutor Célio de 

Castro (HMDCC) teve a primeira etapa das 

obras concluída em 2013. Com investimen-

tos de R$ 180 milhões, a segunda etapa, 

iniciada em janeiro de 2014, está sendo 

executada por meio de Parceria Público-

-Privada (PPP).
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Com a proposta de ser um local de referência 

em urgência e emergência na região do Barrei-

ro, dando nova reordenação ao atendimento 

em Belo Horizonte, o hospital vai ocupar uma 

área construída de 42 mil metros quadrados, 

com treze andares e 439 leitos. Terá oitenta va-

gas no Centro de Tratamento intensivo (CTi), 

outras quarenta na Unidade de Cuidados inter-

mediários (UCi), doze salas de cirurgia, equipa-

mentos de diagnóstico por imagem, como to-

mografia, ressonância magnética e ultrassom, 

salas multiuso, geradores auxiliares e conceito 

paperless (prontuários eletrônicos). 

Em 2014, além das obras de alvenaria, que 

foram concluídas, foi publicado o Decreto  

nº 15.785 em 03/12/2014, instituindo o Servi-

ço Social Autônomo Hospital Metropolitano  

Doutor Célio de Castro, previamente aprovado 

pelo Conselho Municipal de Saúde.

Também em 2014 foi publicado o edital de 

Seleção Pública para preenchimento de 1.299 

postos de trabalho.

A entrada em operação do HMDCC está prevista 

para 2015. Na primeira etapa estarão disponíveis 

o setor de urgência e, no mínimo, setenta leitos de 

retaguarda, sendo dez do CTi, vinte da UCi e qua-

renta para internação. A operação plena depende 

de aportes financeiros federais e estaduais.

3 ProGraMa sUstentador 
saÚde da FaMílIa

O objetivo do Programa Sustentador Saúde da 

Família é aumentar a qualidade dos serviços da 

atenção primária de saúde prestados à popu-

lação, a partir da estratificação das condições 

de risco, intensificando e expandindo as ações 

de assistência, promoção e vigilância à saúde e 

prevenção de agravos.

A Atenção Primária à Saúde no SUS-BH tem como 

estratégia o Programa Saúde da Família (PSF), que 

Além dos moradores do Barreiro, o hospital 

irá beneficiar cidades vizinhas, como ibi-

rité, Nova Lima e Contagem, e contribuirá 

para desafogar o atendimento dos hospi-

tais da rede Fhemig e do Hospital Municipal  

Odilon Behrens.

5 

Av. Olinto Meireles 

Via do 
Minério 

Amazonas 
(BR-381) 

Hospital 
Metropolitano 
R. Dona Luiza, 311 

2 km 

Anel 
Rodoviário 

BR-040 

Tereza 
Cristina 

Relação de distâncias:
centro (Hospital João XXiii) ...........................................................15 km
anel Rodoviário...................................................................................3 km

av. amazonas (BR-381) ..................................................................4,5 km
av. tereza cristina...............................................................................3 km
BR-040 ...................................................................................................9 km
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envolve a promoção, prevenção, vigilância da 

saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

As Equipes de Saúde da Família (ESF) realizam 

ações para o acolhimento dos usuários nos cen-

tros de saúde e desenvolvem ações de pré-natal, 

puericultura, prevenção de doenças, além do 

atendimento da demanda espontânea e progra-

mada aos adolescentes, adultos e idosos. 

Em dezembro de 2014 eram 587 equipes, com 

cobertura potencial de 86,93% da população. 

Ao longo do ano foram realizadas quase quatro 

milhões de visitas domiciliares pelas ESF.

3.1  núcleo de apoio à saúde  

da Família (nasF) 

Ações assistenciais, apoio aos profissionais 

da atenção primária e atendimento da po-

pulação com foco na promoção da saúde, na 

alimentação e na nutrição, além de práticas 

corporais, atividades físicas e assistência far-

macêutica: estes são os objetivos do NASF. 

Atualmente, Belo Horizonte conta com ses-

senta equipes, um acréscimo de duas equipes 

em relação a 2012. 

O NASF é formado por aproximadamente 380 

profissionais de diversas áreas, entre fisiotera-

peutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, 

farmacêuticos, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, psicólogos e educadores físicos, além 

da integração mais recente de homeopatas e 

acupunturistas. Cada polo dá suporte para uma 

média de nove ESF.

 

Até novembro de 2014, foram realizadas 22.064 

atividades coletivas com 218.657 participantes 

e 76.275 atendimentos individuais.

3.2 Unidades Básicas de saúde (UBs)

A Rede Básica de Saúde, em dezembro de 2014, 

contava com 147 Centros de Saúde (CS), distri-

buídos nos nove Distritos Sanitários, nas nove 

regionais. As UBS são responsáveis pelas ações 

voltadas para a população da área de abrangên-

cia, funcionam de segunda a sexta-feira, e devem 

ser as primeiras a serem procuradas no caso de 

alguma necessidade de tratamento, informações 

ou cuidados básicos de saúde.

Em 2014 foram concluídas as obras de ampliação 

de dois CS, totalizando 25 CS ampliados desde 

2009; também foram construídos dois novos CS, 

totalizando quinze novos CS desde 2009, sendo 

duas novas unidades e treze novas sedes, confor-

me tabelas a seguir:

ano nº de eQUIPes coBertUra PotencIal (%)

2008 513 79,06

2009 533 82,15

2010 544 79,02

2011 556 80,76

2012 578 83

2013 583 83,08

2014 587 86,93
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reForMas/aMPlIaçÕes

centro de saÚde reGIonal conclUsão

Santa Cecília Barreiro 2009

Milionários Barreiro 2009

Taquaril Leste 2009

Campo Alegre Norte 2009

Lajedo Norte 2009

Guarani Norte 2009

Jardim Felicidade ii Norte 2009

Tupi Norte 2009

Capitão Eduardo Nordeste 2009

Amilcar Vianna Martins Oeste 2009

Ventosa Oeste 2009

Confisco Pampulha 2009

Anexo Santa Rosa Pampulha 2009

Santa Rosa Pampulha 2009

Dom Joaquim Nordeste 2010

Alcides Lins Nordeste 2010

São Paulo Nordeste 2010

Padre Fernando Melo Nordeste 2010

Ribeiro de Abreu Nordeste 2010

Serra Verde Venda Nova 2010

Jardim Guanabara – Talude Norte 2012

Vila Leonina Oeste 2012

Santos Anjos Noroeste 2013

Santa Terezinha Pampulha 2014

itamarati Pampulha 2014

total 25

cs sUBstItUídos Por noVas sedes

centro de saÚde reGIonal conclUsão

Vila Cemig Barreiro 2009

Santa Rita de Cássia Centro-Sul 2009

Noraldino de Lima Oeste 2009

Mangueiras Barreiro 2010

São Tomás Norte 2010

Efigênia Murta de Figueiredo Nordeste 2010

Regina Barreiro 2012

Bonsucesso Barreiro 2012

Jaqueline ii Norte 2012

Betânia Oeste 2012

Dom Cabral Noroeste 2013

São Miguel Arcanjo (1ª etapa 2009; 2ª etapa 2014) Centro-Sul 2014

Nossa Sra. Aparecida Centro-Sul 2014

total 13
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cs – noVas UnIdades

centro de saÚde reGIonal conclUsão

Pindorama Noroeste 2009

Santo Antônio Venda Nova 2009

total 2

Em 2014 estavam em reconstrução cinco  

Centros de Saúde: 

• CS Barreiro de Cima

• CS São Geraldo

• CS Camargos

• CS São Francisco

• CS São José

3.2.1  Parceria Público-Privada (PPP)  

da saúde

Em dezembro de 2014 foi publicado o edital da 

PPP da Saúde, que prevê, além da construção 

de uma Central de Esterilização e Laboratório, 

a construção de 77 Centros de Saúde: 55 para 

substituir Centros de Saúde existentes e 22 

novas unidades, elevando de 147 para 169 o 

número de Centros de Saúde na capital.

3.2.2 atendimentos

Em 2014 foram realizados, em média, 42 mil 

atendimentos/dia em todos os 147 Centros de 

Saúde de BH. 

3.3  centro de referência  

em reabilitação (creaB) 

Os CREAB destinam-se ao atendimento de pa-

cientes nos programas de ostomia, órtese e pró-

tese, concedendo próteses e cadeiras de rodas 

para amputados e pessoas com paralisia cerebral. 

Além de atender pessoas em processo de reabili-

tação, o CREAB atende crianças com deficiência.

A Prefeitura disponibiliza três centros de rea-

bilitação: o CREAB Padre Eustáquio, o CREAB 

Centro-Sul e o CREAB Leste.

Duas novas unidades estão em obras:

•  creaB Barreiro: Localizado no Complexo de 

Saúde Barreiro de Cima, na Avenida Menelick 

de Carvalho esquina com Avenida Ximango.

•  creaB Venda nova: Localizado na Rua Elce 

Ribeiro com Mariana Amélia de Azevedo, no 

bairro São João Batista, com previsão de im-

plantação em 2015.

3.4 equipes de saúde Bucal (esB) 

Em 2014, foram trezentas ESB atendendo 

em todos os 147 Centros de Saúde, um au-

mento de 54% em relação ao número de ESB 

que atendiam em 2008 (195 ESB). Foram re-

alizadas 431.522 consultas odontológicas, 

115.603 tratamentos dentários e 6.668 próte-

ses confeccionadas, totalizando 23.947 próte-

ses confeccionadas desde junho de 2010. 

3.5  Programa Posso ajudar? amigos da saúde

O Programa, implantado em 2009, na busca pela 

melhoria da qualidade e humanização do atendi-

mento em saúde na cidade, está funcionando em 

166 Unidades de Saúde do município. Neste pro-
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grama, estudantes universitários da área de saúde 

fazem a recepção dos pacientes, esclarecendo 

dúvidas e orientando os pacientes sobre outros 

serviços ofertados na rede, o que facilita a procura 

pela assistência mais adequada a cada caso. 

Em 2014 foram 750 estagiários da área da saúde 

envolvidos com o Posso Ajudar, e 84% dos usuários 

se declararam satisfeitos com o Programa.

3.6 tratamento do tabagismo

O tabagismo é considerado pela Organização Mun-

dial de Saúde (OMS) como a maior causa evitável 

de doença e morte no mundo. Cerca de 80% dos 

fumantes querem parar de fumar, mas somente 

3% conseguem a cada ano, sem ajuda profissional. 

Desde 2013 o tratamento para o tabagismo, 

antes disponível em 48 Centros de Saúde, foi 

ampliado para todos os 147 Centros de Saúde.

3.7 disque saúde da criança

Em 2014 foi elaborado o planejamento para 

a implantação do “Disque Saúde da Criança”, 

cuja proposta consiste no aconselhamento em 

saúde para crianças e adolescentes através de 

uma central de atendimento composta de mé-

dicos e enfermeiros, utilizando sistema espe-

cializado de suporte à decisão, com protocolos 

baseados nas melhores evidências científicas, 

validados pela SMSA, visando o correto relacio-

namento da rede SUS-BH e fortalecendo o vín-

culo com as ESF.

3.8 transporte em saúde

O transporte em saúde atende usuários eletivos 

e aqueles que entram na rota intrarrede (Unida-

des de Pronto Atendimentos, Hospitais e Cen-

tros de Saúde), em situações que impedem ou 

dificultam a deambulação ou limitem a mobili-

dade do usuário.

Em 2014 foram realizados 76.116 atendimen-

tos, em 77 veículos.

3.9 academias da cidade

O Projeto Academias da Cidade tem como obje-

tivo melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

incentivando as atividades físicas e promoven-

do a saúde. 

Desde 2013, quando dez novas unidades foram 

implantadas, estão em funcionamento na cidade 

63 Academias da Cidade, com 176 professores e, 

aproximadamente, 24.500 usuários. 

O número de equipamentos foi ampliado de 

oito em 2008 para 63 em 2013. 

Em 2014 foram iniciados pela SUDECAP os pro-

jetos para as dezesseis Academias da Cidade 

aprovadas no Orçamento Participativo, que se 

encontram em fase de finalização.

No final de 2014 houve o cancelamento da 

cessão de dois espaços cedidos para duas Aca-

demias da Cidade, acarretando a sua desativa-

ção temporária: a Academia Nossa Senhora do 

Carmo e a Academia JK. As duas já estão com 

reaberturas programadas para o primeiro se-

mestre de 2015, no Laboratório do Movimento 

Risoleta Neve e em local próximo à Escola de 

Saúde Pública, respectivamente.
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3.10  atenção à saúde da Mulher 

e da criança

A Prefeitura vem ampliando as ações para a saúde 

sexual e reprodutiva, para o acesso ao pré-natal de 

risco habitual e de risco, para o parto seguro, cui-

dados com o recém-nascido e assistência ao puer-

pério, além da qualificação do transporte inter e 

pré-hospitalar para a gestante e o bebê. 

Em 2014, foram contabilizados, até dezembro:

•  110.446 consultas de pré-natal.

•  11.207 consultas de puerpério.

•  97.957 exames preventivos do câncer de colo 

do útero.

•  125.085 mamografias.

E, até novembro, foram contabilizadas 13.598 

internações, gravidez, parto e puerpério SUS 

(residentes em BH).

3.10.1 campanha de Vacinação da Influenza

Em 2014, a campanha aconteceu nos meses de 

abril e maio e 97.221 crianças entre seis meses 

e seis anos foram vacinadas, sendo que 40.487 

tinham menos de dois anos.

3.10.2 redução da Mortalidade Infantil

Em 2014 Belo Horizonte alcançou um resulta-

do histórico em um importante indicador de 

saúde: reduziu a mortalidade infantil para um 

dígito. Em 2005, a taxa, era de 14,36 óbitos 

por mil nascidos vivos, em 2011 a taxa era 

de 10,37 óbitos por mil nascidos vivos, e, em 

2014, o município chegou a 9,7 óbitos por 

mil nascidos vivos. As ações desenvolvidas na 

capital superaram metas traçadas pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) para 2015, 

por meio dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM).
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3.10.3 redução da Mortalidade Materna

Em Belo Horizonte, a vigilância do óbito 

materno acontece desde 1994. As ações de 

prevenção dessas mortes são contínuas e 

intensivas e observamos uma tendência de 

redução importante da razão de mortalidade 

materna, que passou de 132/100.000 nasci-

dos vivos em 1990 para 35,1/100.000 nasci-

dos vivos em 2013, uma redução de 73,3%. 

A meta do ODM é a redução de ¾ da taxa, al-

cançando, no máximo, 33/100.000 nascidos 

vivos em 2015. 

3.11  ações educativas em relação à saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes

Visando ampliar e reforçar as ações educativas 

em relação à saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes, em 2014 foram realizados 174 

encontros em 11 Escolas Municipais, para dis-

cussão e abordagem do tema, contando com 

1.957 participantes.

3.12 BH saúde On Line

Lançado em dezembro de 2014, o BH Saúde 

on line permite aos usuários da Rede SUS-BH 

o acesso a resultados de exames pela internet, 

em até 48 horas.

Até então, o usuário fazia o exame e depois 

agendava uma data para a retirada do resulta-

do em seu centro de saúde de referência. Com o 

novo sistema, o resultado do exame estará dis-

ponível em um prazo de até 48 horas.

4 ProGraMa sUstentador
MelHorIa do atendIMento
HosPItalar e esPecIalIZado

O objetivo deste programa é ampliar e otimi-

zar a rede de atenção hospitalar, ambulatorial 

especializada e de urgência do município, para 

assegurar o acesso, o atendimento eficiente e 

humanizado, com redução de tempo de espera 

de consultas e exames especializados aos usuá-

rios do SUS-BH, e o monitoramento e ajustes do 

projeto de cirurgias eletivas.

4.1 serviço de atenção domiciliar (sad) 

Tem objetivo de potencializar o atendimento 

em saúde no domicílio com casos que não re-

queiram tecnologia hospitalar, evitando o risco 

de infecção hospitalar, além de maior integra-

ção do paciente com sua família. 

A equipe do SAD é multiprofissional, formada por 

dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos 

de enfermagem, que se dividem em dois turnos. 

O Programa, que já havia sido ampliado em 

2013 de dez1 equipes para doze, ganhou mais 

uma equipe em 2014: agora são treze equipes, 

o que permitiu o acompanhamento de 8.417 

vidas em 2014. 

4.2 Unidades de Pronto atendimento (UPa) 

São oito as UPAs em Belo Horizonte, unidades 

de urgência e emergência que funcionam 24 

horas por dia.

Em 2014 as UPAs realizaram 570.181 atendi-

mentos, com uma taxa de resolutividade próxi-

ma de 97%. 

1 até 2012 eram contabilizadas equipes de 20h/semana. a partir de 2013 passaram a ser contabilizadas equipes de 40h/semana.
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Das sete novas UPAs previstas, (sendo quatro 

para substituir as UPA nas regionais Leste, Nor-

deste, Norte e Pampulha, e três unidades novas, 

duas na Regional Noroeste e uma na Norte) 

quatro já estão em obras:

•  UPA Leste e UPA Norte i – ambas para subs-

tituir UPAs existentes: as obras avançaram em 

2014 e têm previsão de serem inauguradas em 

2015.

•  UPA da Pampulha e da Regional Noroeste 

(esta última aprovada no OP 09/10) tiveram 

seus projetos iniciados em 2014.

•  UPA Noroeste HOB – nova unidade: prevista 

para ser inaugurada em 2015. 

•  UPA Nordeste – para substituir UPA existente: 

obra em andamento.

4.3  Maternidade Hospital odilon Behrens 

(HoB)

Uma nova maternidade será construída para 

o HOB, visando melhorar ainda mais o atendi-

mento às gestantes e aos recém-nascidos. O 

empreendimento, que contará com recursos 

do Ministério da Saúde, teve o projeto executi-

vo concluído em 2014.

4.4 Maternidade Venda nova

A Construção da Maternidade Leonina Leonor 

Ribeiro, em Venda Nova, terá capacidade para 

atender até 350 partos por mês e 32 leitos. A 

maternidade vai ocupar o segundo e terceiro 

andares do prédio da UPA Venda Nova. As obras 

incluem a construção de um Centro de Parto 

Normal intra-hospitalar com seis leitos de pré-

-parto, parto e puerpério, com banheiras e aces-

sórios especiais para a prática de exercícios que 

auxiliam as gestantes em trabalho de parto.

Em 2014 foi iniciada a revisão do projeto que 

está em fase de finalização.

4.5 cirurgias eletivas

A fila de espera para a realização de cirurgias 

eletivas, que era de 56 mil pessoas em junho de 

2009, foi reduzida, em dezembro de 2014, para 

18.003 usuários de Belo Horizonte. isso foi pos-

sível graças à política de incremento dos valo-

res pagos aos médicos e hospitais conveniados 

ao SUS-BH. A Prefeitura paga um valor adicional 

ao definido e repassado pelo Sistema Único de 

Saúde. Para receber os incentivos, os hospitais 

aumentaram a capacidade de atendimento, 

ampliando a oferta de cirurgias.

Em 2013, foram realizadas 42.751 cirur-

gias eletivas no âmbito do SUS-BH, o maior 

número desde o início do projeto em 2009, 

e em 2014, até novembro, foram realizadas 

39.346 cirurgias. 

4.6 novos leitos 

Visando à redução do tempo de espera dos pa-

cientes que necessitam de terapia hospitalar, 

cerca de oitenta novos leitos foram ativados em 

2013 e 37 em 2014 devido a incentivo finan-

ceiro aos prestadores de serviços. Dessa forma, 

no período de 2009 a 2014 foram mais de 950 

novos leitos contratados na rede conveniada 

SUS-BH, o equivalente a três grandes hospitais.

Considerando o descredenciamento de alguns 

leitos, o ano de 2014 finalizou com 5.674 leitos 

SUS em BH, excluídos os leitos psiquiátricos.
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Também com o objetivo de aumentar o número 

de leitos em BH, a Lei 9.952/10 instituiu a Ope-

ração Urbana de Estímulo ao Desenvolvimento 

da infraestrutura de Saúde, de Turismo Cultural 

e de Negócios, da qual se beneficiou o novo 

Hospital Mater Dei, da Avenida do Contorno, 

inaugurado em março de 2014.

Com o mesmo objetivo, de estimular o aumento 

do número de leitos na cidade, a Lei 10.630/13 

flexibilizou o uso e ocupação do solo e autori-

zou os hospitais a superar o limite de área cons-

truída em até cinco vezes.

Já são quatro empreendimentos em proces-

so de licenciamento, e todos deverão garantir, 

para usufruir dos benefícios da Lei 10.630/13, 

que 50% da área líquida da edificação será para 

funcionamento de leitos hospitalares, enfer-

maria e bloco cirúrgico e o percentual rema-

nescente, a setores de apoio hospitalar, entre 

outras obrigações.

São os seguintes os hospitais em processo de 

licenciamento:

•  Hospital Mário Pena.

•  Hospital ONCOMED.

•  Maternidade Odilon Behrens. 

•  Hospital da UNiMED. 

4.7 consultas e exames especializados 

O percentual de consultas e exames espe-

cializados agendados em até 60 dias (prazo 

entre o cadastro do pedido e o agendamen-

to) passou de 65,10% em 2013 para 54,80% 

em 2014. Vários fatores influenciaram na re-

dução desse percentual, como a redução de 

profissionais sem reposição, seja por apo-

sentadoria, exoneração e outros. Além disso, 

houve dificuldade da rede em fixar os profis-

sionais existentes, devido à grande concor-

rência com o mercado.

Providências estão sendo tomadas no sentido de 

retomar o crescimento desse percentual, através 

da sistematização e institucionalização das expe-

riências de redução de ausência na rede, realiza-

ção de concurso para área da saúde e mutirões 

para algumas especialidades mais afetadas 

4.7.1 agendamento de exames

Foi finalizada em 2014 a primeira etapa da in-

tegração entre os sistemas SiREDE e SiSREG, 

integração entre solicitação médica e agenda-

mento de exames e consultas de primeira vez.

4.7.1.1 centro de diagnóstico

Em 2014 foi finalizada a obra do Centro Munici-

pal de Diagnóstico por imagem (CMDi), na Rua 

Professor Otávio Magalhães, 111 – 3º andar, 

Mangabeiras. No local foram realizadas obras 

de reforma e revitalização, e ainda adquiridos 

equipamentos. O novo CMDi substitui um equi-

pamento antigo, que funcionava com instala-

ções limitadas e com infraestrutura insuficiente 

para o tipo de serviço ofertado. 

O CMDi é responsável por 60% dos ultrassons re-

alizados na Rede SUS-BH, o que representa um 

quantitativo de cerca de cinco mil exames por mês. 

A nova estrutura conta com dez consultórios in-

formatizados. A expectativa é que, com a melhor 

organização do serviço, posteriormente seja am-

pliado também o número de exames realizados. 
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4.8  consórcio Intermunicipal aliança para a 

saúde (cIas)

Criado em 2011, sob a coordenação do Prefeito 

de Belo Horizonte, com o objetivo de viabilizar 

soluções conjuntas para os desafios da rede 

pública hospitalar e, especialmente, a estrutu-

ração do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-

gência (SAMU).

Formado inicialmente pelos municípios de 

Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, Ribeirão das 

Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, conta-

va em 2012 com 58 municípios consorciados, e 

em 2014 com 81 municípios. No período 2013-

2014 foi presidido pelo Prefeito de Sete Lagoas.

5 ProGraMa sUstentador Gestão 
e reGIonalIZação da saÚde

O objetivo deste programa é aumentar a efeti-

vidade das ações de saúde no município de BH, 

considerando as desigualdades locais e diferen-

tes riscos de saúde como instrumentos de prio-

rização da atuação.

Abaixo um quadro resumo com alguns aten-

dimentos realizados pela Secretaria, nos anos 

2008, 2012 e 2014.

serVIço 2008 2012 2014

Centros de Saúde – Atendimentos / dia 38.315 35.660 41.985

Consultas de pré-natal / ano 70.468 122.39 110.446

Consultas de puerpério / ano 7.576 12.372 11.207

Consultas odontológicas / ano 295.628 391.804 431.522

Academias da Cidade – Alunos inscritos / ano 4.140 25.062 24.479

Exames preventivos do câncer de colo de útero / ano 105.412 110.181 97.939

Mamografias / ano 77.462 76.308 125.085

Saúde Mental – UBS, Cersam e outros – atendimentos /ano 248.542 279.874 305.223 

Cirurgias Eletivas Realizadas 32.182 40.228 39.3462 

UPAs – Atendimentos / ano 494.122 569.929 570.181

SAMU – Atendimentos telefônicos recebidos / ano 531.163 675.051 595.949

SAMU – Atendimentos realizados c/ deslocamento de 
ambulância / ano 77.508 102.769 97.752

Vidas acompanhadas / ano 2.382 9.942 8.417

Desospitalizações / ano 205 1.822 2.026

2 dados até novembro de 2014.
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 As unidades de saúde do município passaram de 240, em 2008, para 309 em 2014, conforme 

tabela abaixo.

rede sUs – BH

tIPo de UnIdade 2008 2014

atenção Primária à saúde

Centros de Saúde (CS) / Unidades Básicas de Saúde (UBS) 145 147

Academias da Cidade 8 63

atenção especializada / rede complementar

Unidades de Referência Secundária (URS) 5 5

Centros de Especialidades Médicas (CEM) 4 9

Centro Metropolitano de Especialidades Médicas 1 1

Centro de Reabilitação (CREAB) 3 3

Centro Municipal de Oftalmologia (CMO) 1 1

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 1 4

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 2 2

Centro de Treinamento e Referência em Doenças infecciosas Parasitárias 1 1

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 1 1

Cersam – Centro de Referência em Saúde Mental 7 7

Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (CERSAM-AD) 1 3

Centro de Referência em Saúde Mental infantil (CERSAMi) 1 1

Centro de Convivência 9 9

Centro Municipal de imagem 1 1

Núcleo de Cirurgia Ambulatorial / Hospital Dia 1 1

rede sUs – BH

tIPo de UnIdade 2008 2014

atenção às Urgências e emergências

Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturna 1 1

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 7 8

Unidade de Resgate SAMU 1 1

rede de apoio ao diagnóstico

Laboratórios Distritais 5 5

Laboratório Central 1 1

Laboratório DST 1 1

Laboratório de UPA 7 7

Vigilância em saúde

Laboratório de Bromatologia 1 1

Centro de Referência em imunobiológicos Especiais 1 1

Laboratório de Zoonoses 1 1

Centro de Controle de Zoonoses 1 1

Central de Esterilização de Cão e Gato 2 3

Unidade Móvel de Castração 1 1

apoio à assistência

Farmácia Distrital 9 9

Central de Esterelização 8 8

rede Hospitalar

Hospital Municipal Odilon Behrens 1 1

total 240 309
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5.1  disponibilização dos Medicamentos da 

relação Municipal de Medicamentos 

(reMUMe), com contrato de Forneci-

mento Vigente nos centros de saúde 

A distribuição dos medicamentos é gerencia-

da pelas nove farmácias distritais. Além dos 

170 itens essenciais disponibilizados à Aten-

ção Primária, a PBH recebe do Ministério da 

Saúde medicamentos dos programas estra-

tégicos para o tratamento da leishmaniose, 

DST/Aids, esquistossomose, hanseníase, tu-

berculose e meningite, entre outros. Também 

é disponibilizada a insulina glargina (insulina 

de ação rápida), medicamento da Secretaria 

de Estado de Saúde fornecido seguindo cri-

térios estabelecidos no Programa Estadual de 

Tratamento da Diabetes. 

Em 2014 foram disponibilizados 89% dos medi-

camentos da REMUME nos Centros de Saúde de 

Belo Horizonte, um avanço em relação a 2013, 

quando foram disponibilizados 85% dos medi-

camentos.

5.2 controle da dengue

O trabalho de combate à dengue realizado pela 

Prefeitura de Belo Horizonte é referência em 

todo o País. Cerca de 1.200 Agentes de Comba-

te a Endemias (ACE) fazem o monitoramento 

constante da presença de focos do mosquito 

aedes aegypti nos imóveis da capital.

A cada dois meses, os agentes visitam apro-

ximadamente oitocentas mil residências e 

estabelecimentos na cidade, atividade que é 

chamada de tratamento focal. Os locais consi-

derados estratégicos, tais como floriculturas, 

ferros-velhos e borracharias, recebem a vistoria 

quinzenalmente. Os ACE informam e orientam 

a população sobre os cuidados para se evitar a 

propagação do mosquito da dengue.

Outra frente contínua de trabalho se dá com 

os mutirões de limpeza, que podem ocorrer 

em dois formatos: intersetoriais e regionais. Os 

primeiros são uma união de esforços entre a 

Secretaria de Saúde, Superintendência de Lim-

peza Urbana e secretarias de administração re-

gionais. O recolhimento é feito nas épocas de 

maior registro de casos, ou seja, durante o pri-

meiro semestre. Os mutirões regionais são uma 

promoção das secretarias regionais realizados 

durante todo o ano.

Em 2014 foram realizadas 4.796.604 visitas domi-

ciliares nos imóveis incluídos no mapa de risco 

para a dengue; foram instaladas 79.595 Ovitram-

pas e foram realizadas 196.753 pesquisas larvá-

rias. Esses números foram superiores, em relação 

a 2013, em 5%, 94,7% e 90%, respectivamente, e, 

em relação a 2012, em 9%, 100% e 88%, respecti-

vamente, o que mostra o avanço da Prefeitura nas 

atividades de combate à dengue.

5.3 conselho Municipal de saúde (cMs)

O CMS é um órgão deliberativo, com a função 

de atuar na formação de estratégias da política 

de saúde, no controle da execução da política 

de saúde, incluídos seus aspectos econômicos 

e financeiros. Ele fiscaliza e aprova as contas da 

Secretaria Municipal de Saúde, representando a 

população na saúde pública.

É composto por quarenta membros (todos com 

suplentes), sendo sete representantes do Poder 

Executivo Municipal; dez representantes de tra-
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balhadores na área de saúde do SUS; três repre-

sentantes dos gestores, prestadores de serviços 

públicos e privados e formadores de Recursos 

humanos na área da saúde e vinte representan-

tes dos usuários, todos com suplentes.

Em 2014 o Conselho se reuniu vinte vezes, das 

quais nove reuniões foram extraordinárias.

Os temas discutidos são diversos, sempre pau-

tados em reuniões do plenário e previamen-

te discutidos nas reuniões da Mesa Diretora. 

Entre os mais relevantes de 2014 destacam-se: 

discussão, apropriação e aprovação do Plano 

Municipal de Saúde 2014-2017, aprovação do 

Relatório de Gestão 2013 com seus relatórios 

quadrimestrais e relatórios bimestrais do Sis-

tema de informação de Orçamento Público em 

Saúde (SiOCS).

5.4 conselhos distritais de saúde

São nove os Conselhos Distritais de Saúde corres-

pondendo às nove regionais. Compete a cada um 

destes Conselhos formular planos de ação, acom-

panhar e fiscalizar a implementação das políticas 

necessárias e propostas para seu Distrito Sanitário 

e organizar as Comissões Locais.

O Conselho Distrital de Saúde é composto por re-

presentantes de órgãos governamentais do Mu-

nicípio, de profissionais de saúde e de usuários do 

sistema de saúde no Distrito Sanitário, bem como 

por representantes de entidades prestadoras de 

serviço na área de saúde, onde houver. Sua com-

posição é dada da seguinte forma:

•  Usuários: 50% dos representantes Trabalhado-

res da área da saúde (sindicatos gerais e sindi-

catos de categorias profissionais): 25%.

•  Governo e prestadores de serviços (gestores da 

saúde, prestadores públicos, filantrópicos, priva-

dos e formadores de recursos humanos): 25%.

O número de participantes dos conselhos por 

regional varia, obedecendo sempre a esta pro-

porção.

5.4.1 capacitação de conselheiros

O convênio entre a SMSA e a Escola de Saúde Pú-

blica (ESP) foi renovado em julho de 2014, o que 

possibilitou a capacitação de 279 Conselheiros 

Municipais e Distritais de Saúde, totalizando 566 

conselheiros capacitados desde 2013.

5.5 Investimento em tecnologia

Em 2014 a Prefeitura de Belo Horizonte fez di-

versos investimentos na área de tecnologia da 

informação na saúde, tais como: 

•  Lançado em dezembro de 2014, o BH Saúde 

on line permite aos usuários da Rede SUS-BH 

o acesso a resultados de exames pela internet, 

em até 48 horas.

•  implantação do Sistema de informação de 

imunização nas UBS.

•  Elaboração de Termo de Referência para de-

senvolvimento do novo Sistema de Regulação.

•  Conclusão do Termo de Referência para ela-

boração de edital para aquisição de sistema 

informatizado para o atendimento domiciliar 

do ACS.

•  início dos trabalhos junto à SES para a evolu-

ção tecnológica do SiSREDE, em consonância 

com o convênio assinado em 2013.
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•  implantação do novo sistema de impressão de 

resultados de exame.

•  início da implantação da impressão do Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) nas unidades básicas 

com disponibilização de impressora exclusiva. 

Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica 

para a Evolução do SAMU 192 e EVT para de-

senvolvimento do Sistema para o Transporte 

em Saúde.

•  Revisão dos Casos de Uso do Cidadão, Família 

e Domicílio para desenvolvimento do Sistema 

de Registro Eletrônico em Saúde em parceria 

com a Prodemge.

•  implantação e customização da Plataforma 

Arouca com geração de certificados.

•  Realização de 17.782 exames de ECG com 

laudo a distância emitido por especialistas do 

Hospital das Clínicas (HC) em exames.

•  75 teleconsultorias off-line realizadas e quatro 

webconferências.

6 ProGraMa sUstentador recoMeço

O objetivo do programa é construir respos-

tas intersetoriais que proponham soluções 

interdisciplinares ao enfrentamento do uso 

de drogas por meio de ações estruturantes, 

de tratamento, de prevenção, de reinserção 

social, em consonância com a atual política 

sobre drogas.

É um programa multidisciplinar que envolve 

as secretarias municipais de Políticas Sociais, 

Saúde, Educação, Segurança, Educação, Espor-

te e Lazer e Governo, além da Fundação Muni-

cipal de Cultura.

6.1  centros de referência em saúde Mental, 

álcool e outras drogas (cersaM-ad)

Os Centros de Referência em Saúde Mental 

que compõem os serviços da Rede SUS-BH têm 

como objetivo oferecer um espaço de cuidado 

aos usuários que fazem uso abusivo de álcool 

e outras drogas, além de promover a articula-

ção dos diversos atores e instituições envolvi-

dos com o cuidado específico do paciente. No 

CERSAM-AD os pacientes recebem atendimen-

to psicoterápico, psiquiátrico e orientação fa-

miliar. Além disso, participam de oficinas e de 

atendimentos individuais e de grupo.

Em 2014, até o mês de setembro, foram reali-

zados 169.184 atendimentos de Saúde Mental 

nos CERSAM, Centros de Saúde e em outros 

equipamentos de saúde.

Dois novos CERSAM-AD foram implantados 

em 2013, a unidade da Regional Barreiro e a 

unidade na Regional Nordeste, sendo que este 

último ganhou nova sede, cujas obras foram fi-

nalizadas em junho de 2014.

Em construção um novo CERSAM-AD para a 

Regional Noroeste, localizado na Avenida João 

XViii, bairro Manacás.

6.2 equipes de consultórios de rua 

Serviços prestados pela Atenção Primária da 

SMSA oferecem cuidados no próprio espaço da 

rua, preservando o respeito ao contexto socio-

cultural dos que nela se encontram, bem como 
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o diálogo intersetorial com a Rede, servindo 

de ponte facilitadora ao acesso dos usuários a 

outros serviços.

As equipes de consultórios de rua são compos-

tas por Educador Social/Assistente Social, En-

fermeiro, Psicólogo e Redutor de Danos. Belo 

Horizonte possui quatro Consultórios de Rua 

implantados desde 2012.

Em 2014 foram 47.153 atendimentos à popula-

ção em situação de rua, realizados por quatro 

equipes.

6.3  leitos Hospitalares para Quadros  

de Intoxicação e síndrome  

de abstinência Moderada e Grave

Em 2014 foi definido pela não criação dos 

leitos específicos, sendo que estes serão ab-

sorvidos pela própria Rede de Atenção à 

Saúde, o que amplia a possibilidade de aten-

dimento.

6.4  Fundo Municipal sobre drogas (FUMsd)

Criado em 2013 pela Lei 10.625/13 e regu-

lamentado pelo Decreto 15.386/13, tem a 

finalidade de captar e administrar recursos fi-

nanceiros destinados ao desenvolvimento das 

ações de prevenção, tratamento, reinserção 

social e redução de danos da Política Municipal 

sobre Drogas executada pelo Município de Belo 

Horizonte. O FUMSD terá o seu controle finan-

ceiro e contábil exercido pela Secretaria Munici-

pal de Governo.

6.5  conselho Municipal de Políticas sobre 

drogas (cMPd)

Reestruturado em 2011, é o Conselho Gestor do 

Fundo Municipal sobre Drogas e tem a missão 

de propor a execução de atividades de preven-

ção do uso e abuso de drogas, de tratamento e 

de reinserção social do dependente químico e 

de seus familiares. 

É composto por 21 membros (todos com su-

plentes), sendo sete representantes do Poder 

Executivo Municipal; sete representantes do 

Governo Estadual e Federal e sete representan-

tes da Sociedade Civil.

No período de maio a dezembro de 2014 foram 

realizadas sete reuniões Plenárias do CMPD BH.

Três Comissões estão em atividades: Co-

missão de Prevenção, Proteção e Promoção 

Social; Comissão de Pesquisa e Projetos e Co-

missão Especial – instituída a partir das dis-

cussões ocorridas na Plenária realizada em 

setembro de 2014.

A Comissão de Pesquisas e Projetos vem acom-

panhando e monitorando todas as etapas do 

Projeto “Conhecer e Cuidar” – uma parceria 

entre PBH e UFMG.

A Comissão de Prevenção, Proteção e Promo-

ção Social vem trabalhando no sentido de 

construir um Plano de Ação, em consonância 

com as diretrizes apontadas na i Conferência 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, 

realizada em 2013.

A Comissão Especial vem desenvolvendo estu-

dos, interlocuções e alinhamentos necessários, 

no sentido de construir um fluxo comum entre 

o Judiciário e os Executivos Municipal e Esta-

dual, no que se refere à questão da internação 
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compulsória de pessoas que usam e abusam de 

álcool e outras drogas.

7 oUtros ProGraMas

7.1  sistema de atendimento Móvel de  

Urgência (saMU)

O SAMU realizou, em 2014, 97.752 atendimen-

tos com deslocamento de ambulâncias.

7.2 saúde do trabalhador

O Centro de Referência de Saúde do Traba-

lhador (CEREST) tem a função de suporte 

técnico e científico das ações de saúde do tra-

balhador. Suas atividades são articuladas aos 

demais serviços da rede SUS, de forma inte-

gral e hierarquizada. Existem duas unidades 

em Belo Horizonte: uma no Barreiro e outra 

na Centro-Sul.

Em 2014 foram realizadas 1.422 consultas mé-

dicas, 967 de enfermagem, 724 de fisioterapia, 

238 de assistência social e 205 de Patch Test, to-

talizando 3.556 atendimentos. Foram realizadas 

também 710 vigilâncias em ambiente e proces-

sos de trabalho.

Foi realizado, em novembro, o ii Seminário 

de Promoção da Saúde do Trabalhador, que 

abordou temas como autocuidado, atividade 

física, alimentação saudável, tabagismo, álcool 

e drogas, agravos osteomusculares e saúde 

mental no trabalho com 240 participantes.

7.3 centro de atendimento ao Viajante

Criado em janeiro de 2012 para atender mo-

radores da capital e turistas que passam pela 

cidade, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajan-

te tem como objetivo orientar viajantes sobre 

doenças transmissíveis e oferecer informações 

sobre medicações, vacinações pendentes, vaci-

nas recomendadas e/ou exigidas. 

O serviço, ao longo destes três anos ampliou 

o número de atendimentos. Atualmente, em 

média, são atendidas setenta pessoas por dia, 

número que chega a 130 durante os meses 

de maior movimento. Apenas em 2014 foram 

atendidos 18.407 viajantes, sendo que 8.753 

foram vacinados. No total, 16.807 vacinas 

foram aplicadas. 

A unidade emite CiVP com a comprovação do 

recebimento das vacinas. Assim como em outras 

unidades de saúde, também são oferecidas vaci-

nas para febre amarela, dupla adulto (difteria e 

tétano), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubé-

ola) e hepatite B. Entretanto, mesmo com essas 

vacinas sendo disponibilizadas pelas unidades 

de saúde, a unidade muitas vezes capta viajan-

tes com o cartão de vacinas desatualizado e fun-

ciona como mais um reforço na saúde pública. 

De acordo com o infectologista do Serviço de 

Atenção à Saúde do Viajante, Argus Leão, estar 

com o cartão de vacinação atualizado é funda-

mental. “Não há como prever a exposição às do-

enças, portanto o ideal é garantir a imunização 

de todos”, explica. 

Além de oferecer a emissão do certificado in-

ternacional, a unidade também dispõe dos 

serviços de pré-viagem, indicando vacinação 

e medidas de precaução levando em conta 

fatores como destino, condições pessoais, ati-

vidades das quais a pessoa pode vir a partici-
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par, avaliação de surtos e abordagem sobre 

prevenção de doenças para as quais não há 

imunização. Também é realizado o serviço de 

pós-viagem, em que há um acompanhamento 

do estado de saúde caso a pessoa apresente 

algum sintoma. A avaliação vem acompanhada 

de uma vasta pesquisa diária sobre informações 

de possíveis surtos ou doenças internacionais.

7.4  desenvolvidos pela Vigilância à saúde 

em 2014

•  Controle ético da população de cães e gatos: 

17.542 cirurgias de esterilização animal em 

cães e gatos.

•  Doações de animais realizadas nas feiras de 

adoção e no Centro de Controle de Zoonoses: 

742 atos de adoção.

•  Controle da Raiva – vacinação antirrábica de 

cães e gatos: 5.250 animais.

•  Atividades para controle da leishmaniose vis-

ceral: 42.961 domicílios borrifados.

7.5  desenvolvidos pela atenção  

Primária à saúde 

•  Visitas Domiciliares: 3.139.675.

•  Lian Gong: 

 •  Expansão do projeto para 222 unidades 

(10% superior em relação a 2013 e 33% 

em relação a 2012).

 •  Capacitação de quarenta novos instrutores.

 •  Atendimento a 11.500 alunos (15% supe-

rior em relação a 2013).

•  Programa Saúde na Escola: 102.374 alunos 

atendidos, em 171 Escolas Municipais de Belo 

Horizonte e em onze Unidades Municipais de 

Educação infantil.

•  Programa de Homeopatia, Acupuntura e Me-

dicina atroposófica: 32.130 atendimentos 

realizados (6% superior em relação a 2013 e 

12,5% em relação a 2012).

7.6  desenvolvidos pelo Hospital  

Municipal odilon Behrens (HoB)

7.6.1  Programa de atendimento  

ambulatorial, emergencial 

 e Hospitalar

O principal objetivo deste programa é propiciar 

serviço qualificado na assistência médico-hos-

pitalar aos pacientes do SUS e suas diretrizes 

são as ações de humanização da assistência, 

recuperação das áreas descritas e incorporação 

tecnológica. O HOB é referência para o atendi-

mento de pacientes graves trazidos pelo SAMU 

ou por demanda direta e, também, um dos cen-

tros de ensino e de especialidades ambulato-

riais de Belo Horizonte. 

Seu atendimento diário na emergência, em 

2014, foi de 428 pacientes por dia em média e 

de 340 pacientes por dia em seu ambulatório. 

Foram realizados em 2014:

•  41.292 internações.

•  9.540 cirurgias.

•  2.628 partos.

•  235.740 consultas de urgência/emergência.
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1 IntrodUção

 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), vem 

desenvolvendo suas ações para garantir a todos 

os estudantes o acesso à educação de qualidade. 

Além dos investimentos na infraestrutura dos pré-

dios escolares e na formação continuada dos pro-

fissionais da educação, a Prefeitura incrementou 

a oferta de serviços aos estudantes da educação 

infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). isso foi feito, por exemplo, através 

dos cursos e oficinas artísticas oferecidos pela Es-

cola Livre de Artes (ELA) e pelo Atendimento Edu-

cacional Hospitalar. 

Buscou-se ainda a permanente integração com 

as famílias dos estudantes da Rede, em uma ação 

transparente do acompanhamento do desempe-

nho dos estudantes e da frequência escolar. Para 

alcançar esses objetivos, a Prefeitura realiza várias 

ações, dentre elas as desenvolvidas pelos seguin-

tes Programas Sustentadores:

  expansão da educação Infantil

  expansão da escola Integrada

  Melhoria da Qualidade da educação 

Em 2014, a maioria das ações decorrentes desta 

estrutura de Programas Sustentadores foi efeti-

vada, demonstrando o esforço da Prefeitura em 

avançar na gestão do processo educacional, com 

o seguinte investimento médio, por aluno:

Valor / Mês 
(r$)

Valor / ano 
(r$)

Ensino infantil – UMEi 600,00 7.200,00

Ensino Fundamental 465,00 5.580,00

2 ProGraMa sUstentador
eXPansão da edUcação InFantIl

O Programa Sustentador Expansão da Educa-

ção infantil tem como objetivo ampliar o núme-

ro de vagas para o atendimento a crianças de 

zero a seis anos na Rede Municipal de Educação 

(RME) e Rede Conveniada.

O público-alvo deste programa são crianças de 

zero a seis anos, situadas prioritariamente em 

áreas com alto Índice de Vulnerabilidade Social 

(iVS) em todas as regiões de Belo Horizonte. 

Desde 2009 foram inauguradas 61 novas UMEis, 

chegando à centésima em dezembro de 2014. 

Outras doze unidades tiveram suas vagas am-

pliadas através de reformas.

As obras foram realizadas no âmbito do Pro-

grama de Aceleração do Crescimento (PAC ii), 

conjunto de ações do Governo Federal direcio-

nadas à Educação, sobretudo à expansão do 

atendimento à educação infantil, e por meio 

de Parceria Público-Privada (PPP) adotada pela 

Prefeitura de Belo Horizonte. 

equipamentos de educação Infantil – dez/14

Gestão eQUIPaMentos

Unidades Municipais de 
Educação infantil 101

Escolas de Educação 
infantil 13

Creches Conveniadas de 
Educação infantil 197

A seguir, as principais ações desenvolvidas.
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2.1 Política Pedagógica

A política pedagógica para Educação infan-

til está embasada na Legislação vigente e em 

concepções avançadas de Criança, infância, 

Educação infantil, Currículo e Desenvolvimento 

infantil. Esta política está sendo construída por 

meio da interlocução com Universidades, pes-

quisadores e com os profissionais que atuam 

nas instituições da rede própria e rede parceira. 

Para efetivação desta política, são oferecidas 

ações coordenadas pela SMED, como forma-

ções, seminários, encontros de coordenações 

pedagógicas e publicação de documentos, 

que visam o aprofundamento de estudos para 

subsidiar as práticas realizadas com as crianças. 

Também são realizadas ações nas próprias ins-

tituições, com recursos do Projeto de Ação Pe-

dagógica, oficinas, reuniões, prêmios e cursos 

para professores. 

A inserção das crianças nos diversos espaços da 

cidade é outro diferencial desta política, com 

destaque para o projeto Educando a Cidade 

para Educar, no qual a criança é levada e in-

centivada a explorar museus, parques, teatros, 

bibliotecas, centros culturais, espaços acadêmi-

cos e outros. O investimento em kits pedagó-

gicos e literários para as crianças também faz 

parte desta política, transformando-os num se-

gundo educador.

2.2  PPP e a expansão da educação Infantil

No final de 2010 e durante todo o exercício de 

2011 a PBH promoveu a primeira PPP na área da 

educação, objetivando a construção de trinta 

novas unidades e reconstrução de duas institui-

ções de atendimento à Educação infantil, além 

das cinco unidades de Ensino Fundamental. 

A parceria procura replicar, dentro do contexto 

jurídico de implementação de PPPs no Brasil, 

algumas das experiências semelhantes bem-

-sucedidas de participação privada e PPPs re-

alizadas em outros países, como Reino Unido, 

Canadá e Austrália.

A adoção do modelo de PPP objetivou imple-

mentar uma maior quantidade de unidades em 

operação em um curto espaço de tempo, o que 

não seria possível pelo modelo tradicional de 

licitações, com métodos construtivos inovado-

res, minimizando o déficit histórico na oferta de 

vagas na rede pública municipal.

O pioneirismo da iniciativa fez com que a PBH 

fosse selecionada como finalista regional 

para a América Latina do prêmio 2013 Finan-

cial Times/Citi ingenuity Awards. Além disso, 

o projeto de PPP na área da educação de Belo 

Horizonte foi relacionado pela publicação “in-

frastructure 100” como um dos cem projetos 

de infraestrutura urbana mais inovadores e 

inspiradores do mundo. 

Em 2014 foi feito aditivo ao contrato da PPP, in-

cluindo a construção de mais catorze UMEis.

2.3  Unidades Municipais de educação  

Infantil (UMeIs) entregues em 2014

Em 2014, o número de UMEis em BH passou 

para 101, com 26 novas unidades entregues, 

incluindo a nova sede para a UMEi Lucas Mon-

teiro Machado, propiciando 11.043 novas va-

gas, totalizando, incluindo a Rede Conveniada, 

64.865 vagas ofertadas para a educação infantil. 
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Foram finalizadas dezessete unidades pelo 

Projeto PPP e nove pela Sudecap, cada uma 

com capacidade máxima para 440 crianças, 

com exceção de uma que tem a capacidade 

de 243 crianças.

Já são 61 novas UMEis entregues desde 2009, 

além da nova Escola Municipal de Educação in-

fantil (EMEi) Elos, que foi reconstruída em 2013 

através da PPP.
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UMeI reGIonal IMPlantação
Águas Claras Barreiro 2009
Miramar Barreiro 2009
São João Centro-Sul 2009
Paraíso Leste 2009
Ouro Minas Nordeste 2009
Santa Cruz Nordeste 2009
Pindorama Noroeste 2009
Pituchinha Noroeste 2009
itatiaia Pampulha 2009
Lucas Monteiro Machado Barreiro 2010
Luxemburgo Centro-Sul 2010
Timbiras Centro-Sul 2010
Vila Conceição Centro-Sul 2010
Taquaril Leste 2010
São Bernardo Norte 2010
Zilah Spósito Norte 2010
itamarati Venda Nova 2010
Delfim Moreira Centro-Sul 2011
Prof. Acidália Lott / Paulo Vi Nordeste 2011
Nova Esperança Noroeste 2011
Sabinópolis Noroeste 2011
Silva Lobo Oeste 2011
Lagoa Venda Nova 2011
Capivari Centro-Sul 2012
Braúnas Pampulha 2012
Santa Amélia Pampulha 2012
Jardim dos Comerciários Venda Nova 2012
Petrópolis Barreiro 2013
Solar Urucuia Barreiro 2013
Belmonte Nordeste 2013
Califórnia Noroeste 2013
Curumins (Jardim Felicidade) Norte 2013
Minaslândia Norte 2013
Vila Clóris Norte 2013
Palmeiras Oeste 2013
Venda Nova Venda Nova 2013
Maldonado Barreiro 2014
Solar Rubi Barreiro 2014
Tirol Barreiro 2014
Diamante Barreiro 2014
Cafezal (Rua F) Centro-Sul 2014
Vila Estrela Centro-Sul 2014
Alto Vera Cruz Leste 2014
Baleia Leste 2014
Goiânia Nordeste 2014
Jardim Vitória 2 Nordeste 2014
Pacajá Nordeste 2014
Coqueiros Noroeste 2014
Guarani Norte 2014
Jaqueline Norte 2014
Floramar Norte 2014

novas Unidades entregues – 2009-2014
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UMeI reGIonal IMPlantação
Planalto Norte 2014
Vila Leonina Oeste 2014
Cinquentenário Oeste 2014
Manacás Pampulha 2014
Santa Branca Pampulha 2014
Santa Rosa Pampulha 2014
Novo Ouro Preto Pampulha 2014
Urca-Confisco Pampulha 2014
São João Batista Venda Nova 2014
Serra Verde Venda Nova 2014
Planalto Norte 2014
Vila Leonina Oeste 2014
Cinquentenário Oeste 2014
Manacás Pampulha 2014
Santa Branca Pampulha 2014
Santa Rosa Pampulha 2014
Novo Ouro Preto Pampulha 2014
Urca-Confisco Pampulha 2014
São João Batista Venda Nova 2014
Serra Verde Venda Nova 2014

E ainda, em 2014 uma UMEi foi ampliada, obra 

realizada pela Sudecap, aumentando o número 

de vagas disponíveis: UMEi Céu Azul, em Venda 

Nova, ampliando a capacidade de 180 para 240 

crianças.

2.4 expansão

Em dezembro de 2014, outras dezenove novas 

unidades estavam com obras em andamento, 

uma sendo reconstruída e duas unidades sen-

do ampliadas:

UMeI reGIonal oBra
Bairro das indústrias Barreiro Nova Unidade
Lindéia Barreiro Nova Unidade
Lajedo Norte Nova Unidade
Monte Azul Norte Nova Unidade
Solimões Norte Nova Unidade
Xodó Marise Norte Nova Unidade
ipiranga Nordeste Nova Unidade
Jardim Vitória 3 Nordeste Nova Unidade
Maria Goreti Nordeste Nova Unidade
Parque Real Nordeste Nova Unidade
Paulo Vi Nordeste Nova Unidade
São Marcos Nordeste Nova Unidade
Vila Maria Nordeste Nova Unidade
Jardim Montanhês Noroeste Nova Unidade
Vila São José Pampulha Nova Unidade
Camargos Oeste Nova Unidade
Vila Calafate Oeste Nova Unidade
Mantiqueira Venda Nova Nova Unidade
Navegantes Venda Nova Nova Unidade
Pedreira Prado Lopes Noroeste Reconstrução
Vila Santa Rita Centro-Sul Ampliação
Ribeiro de Abreu Nordeste Ampliação

obras em andamento
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2.5  rede conveniada de educação Infantil

Com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da 

educação infantil e melhorar a qualidade da edu-

cação, a Prefeitura mantém convênio com entida-

des mantenedoras de instituições educacionais 

privadas, comunitárias, filantrópicas e confessio-

nais, sem fins lucrativos, para atendimento de 

crianças de até seis anos, por meio de parceria 

com o Ministério de Educação /Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (MEC/FNDE).

Em 2014 o atendimento nas creches convenia-

das foi ampliado para 197 creches, aumentan-

do o número de vagas na Rede Conveniada de 

23.129 (2013) para 23.680 em 2014.

Em 2014 foram repassados para as creches 

conveniadas mais de R$ 65 milhões, além do 

fornecimento de alimentação integral e kits 

escolares para crianças de três a seis anos.

2.5.1  Parceria para reformas e ampliações 

nas creches conveniadas

Visando ampliação e manutenção de va-

gas para a educação infantil, a Prefeitura  

realizou parcerias com a Associação Munici-

pal de Assistência Social (AMAS) e com a Jor-

nada Solidária do Estado de Minas para exe-

cução de reformas nas creches conveniadas.

Além da reforma da creche Recanto Feliz, realizada 

em 2013, em 2014 foi finalizada a ampliação da cre-

che Sumaré, estando ainda em reforma as creches 

israel Pinheiro e Ana Maria de Castro Veado.

Em 2014 foram disponibilizados, pela pre-

feitura, aproximadamente, R$ 130 mil para a 

execução das obras.

Com as reformas já finalizadas, houve um acrés-

cimo de 77 vagas para a educação infantil.

2.6 evolução do número de Vagas

Em 2014 o número de vagas para a educação 

infantil municipal totalizou 64.865 vagas, sendo 

41.185 na rede própria (que inclui 101 UMEis, tre-

ze Escolas de Educação infantil e dezenove salas 

de Educação infantil nas Escolas de Ensino Funda-

mental) e 23.680 na rede conveniada.

2008 2009-2012 2013-2014 total Geral
Qtd noVas aMPl. noVas aMPl. Qtd VaGas

UMeIs
Barreiro 6 3 1 6 1 15 5.180
Centro-Sul 3 6 1 2 0 11 3.861
Leste 2 2 0 2 0 6 2.060
Norte 7 2 0 7 1 16 5.850
Nordeste 7 3 1 4 1 14 4.497
Noroeste 4 4 2 2 0 10 2.680
Oeste 4 1 0 3 1 8 2.551
Pampulha 3 3 1 5 0 11 4.580
Venda Nova 4 3 0 3 2 10 3.496

total 40 27 6 34 6 101 34.755
oUtros eQUIPaMentos de edUcação InFantIl
Escolas infantis 13 13 13 13 4.330
Salas Ed.infantil 26 26 19 19 2.100
Creches 196 193 197 197 23.680

total Geral 64.865

evolução da oferta de Vagas na educação Infantil
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Em relação a 2012, foram ampliadas em 26% 

as vagas em tempo integral para crianças de 

zero a três anos; em 38% as vagas para crianças 

de quatro e cinco anos e em 20% as vagas em 

tempo integral para crianças de quatro e cinco 

anos, estas somente na rede própria.

evolução das vagas em tempo  

integral para crianças de zero a três anos,  

na rede própria e conveniada

ano VaGas

2012 13.202

2013 14.608

2014 16.668

evolução das vagas para crianças de quatro 

e cinco anos, na rede própria e conveniada

ano VaGas

2012 25.578

2013 29.147

2014 35.335

evolução das vagas em horário 

integral para crianças de quatro e cinco 

anos na rede própria

ano VaGas

2012 415

2013 365

2014 500

3 ProGraMa sUstentador eXPansão  
da escola InteGrada

 

O Programa Sustentador tem como objetivo 

expandir a oferta de vagas na Escola integrada 

para estudantes do ensino fundamental regular 

diurno, garantindo atenção e desenvolvimento 

integral às crianças e aos adolescentes.

A Escola integrada caracteriza-se por ser uma 

política pública de extensão do tempo educa-

cional e das oportunidades de aprendizagem 

para crianças e adolescentes do ensino funda-

mental.

O programa baseia-se no conceito de Cidade 

Educadora, integrando os diversos projetos so-

ciais existentes na Rede Municipal com os pro-

jetos desenvolvidos por ONGs – Organizações 

Não Governamentais e outros parceiros da so-

ciedade civil. Os estudantes, no turno alterna-

tivo às aulas, se apropriam dos equipamentos 

urbanos disponíveis, extrapolando os limites 

das salas de aula e do prédio escolar.

Estas oportunidades são implementadas com o 

apoio e a contribuição de entidades de ensino 

superior, empresas, organizações sociais, grupos 

comunitários e pessoas físicas, em inúmeras par-

cerias desenvolvidas em prol da Educação.

As atividades que ocorrem em cada escola têm 

a coordenação de um professor municipal, de-

nominado professor comunitário, e as ações 

desenvolvidas em outros espaços contam com 

monitores.

Esta importante política educacional do Mu-

nicípio é implementada em harmonia com as 

diretrizes nacionais para o ensino fundamental. 

A expansão da jornada de aprendizagem para 

crianças a partir dos seis anos de idade também 

é diretriz do Ministério da Educação, que desen-

volve o “Programa Mais Educação”, também im-

plementado pelo Município de Belo Horizonte.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.
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3.1 escola Integrada

Em 2014, 172 Escolas Municipais (EMs) atende-

ram ao Programa Escola integrada, com cerca de 

66.000 alunos participantes, com 2.093 monitores.

Foram desenvolvidas oficinas que contempla-

ram os macrocampos explicitados pelo Manual 

Operacional de Educação integral do Ministério 

de Educação (2014), que são: acompanhamen-

to pedagógico; comunicação, uso de mídias e 

cultura digital e tecnológica; cultura, arte e edu-

cação patrimonial; educação ambiental, desen-

volvimento sustentável e economia solidária 

e criativa, educação econômica; educação em 

direitos humanos; esporte e lazer e promoção 

da saúde. Durante a realização do programa 

foi ofertada uma grande variedade de oficinas, 

como: Jogos pedagógicos, fotografia, horta e 

jardim, música, teatro, dança, atletismo, ballet, 

esporte e lazer, ginástica, judô, xadrez, escova-

ção e higienização, alimentação e saúde, língua 

estrangeira, produção de texto, entre outras.

3.2  construção, ampliação e reforma de 

Unidades escolares

Desde 2009 foram feitas adequações em 76 

EMs e foram construídas outras sete visando a 

ampliação do Programa Escola integrada, in-

cluindo as novas sedes para as escolas dos bair-

ros Granja de Freitas e Piratininga. 

No escopo da PPP, objeto do contrato assinado 

em julho de 2012, foram contempladas cinco 

novas escolas de ensino fundamental, quatro 

delas concluídas em 2014.

Com as EMs finalizadas em 2014, já são sete novas 

escolas desde 2009, incluindo duas novas sedes.

escola MUnIcIPal reGIonal IMPlantação

Zilda Arns Venda Nova 2009

Presidente itamar Franco Barreiro 2013

Sérgio Miranda Norte 2013

Solar Rubi Barreiro 2014

Dr. Júlio Soares (Bairro Granja de Freitas) Leste 2014

Jardim Leblon Venda Nova 2014

Cônego Raimundo Trindade (Bairro Piratininga) Venda Nova 2014

novas escolas a partir de 2009

Em 2014 foram concluídas nove obras de refor-

ma/ampliação de escolas e várias outras obras 

estão em andamento, totalizando 22 escolas 

reformadas/ampliadas desde 2013. 



37

escola MUnIcIPal reGIonal IMPlantação

Helena Antipoff Barreiro 2013

Mestre Paranhos Centro-Sul 2013

Paulo Mendes Campos Centro-Sul 2013

Professor Edson Pisani Centro-Sul 2013

George Ricardo Salum Leste 2013

Santos Dumont Leste 2013

Wladimir de Paula Gomes Leste 2013

Professor Milton Lage Nordeste 2013

Francisco Campos Norte 2013

Professor Daniel Alvarenga Norte 2013

João do Patrocínio Oeste 2013

Moysés Kalil Venda Nova 2013

Eloy Heraldo Lima Barreiro 2013

Antônio Salles Barbosa Barreiro 2014

Luiz Gonzaga Júnior Barreiro 2014

Pedro Aleixo Barreiro 2014

Professor Mello Cançado Barreiro 2014

Vinícius de Moraes Barreiro 2014

Monsenhor Artur de Oliveira Noroeste 2014

Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu Norte 2014

Salgado Filho Oeste 2014

Júlia Paraíso Pampulha 2014

escolas ampliadas a partir de 2013

Está prevista ainda nesta ação a aquisição de 

mobiliários e equipamentos destinados às uni-

dades escolares construídas e/ou reformadas. 

Além disso, dentro das possibilidades de oferta 

do atendimento aos estudantes, outros espa-

ços físicos são oportunizados, por meio de con-

tratos de locação, realizados diretamente pelas 

caixas escolares das EMs.

3.3 Programa escola aberta

O programa é um conjunto de ações direciona-

das à comunidade em que as escolas da Rede 

Municipal estão inseridas, ofertando, além de 

atividades de lazer, esporte e cultura, oportuni-

dades de qualificação profissional, por meio de 

oficinas e cursos. 

Em 2014, 172 escolas ofereceram o Programa 

Escola Aberta, que contou com 2.914.463 par-

ticipações da comunidade, 42% superior ao 

número de participações de 2013.

3.4 Programa escola nas Férias

Destina-se a ofertar atividades pedagógicas, 

esportivas e culturais para crianças e adoles-

centes durante as férias escolares, fazendo da 

escola um espaço de convívio social também 

nestes períodos do ano: janeiro e julho. 

Em 2014 o programa contou com a participa-

ção de 108.557 estudantes, apresentando um 

aumento de 18% de atendimentos em relação 

ao ano de 2013.
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3.5 Programa “BH para crianças”

Oferece transporte aos alunos e professores para 

visitar museus, teatros, cinemas, fábricas, galerias 

de arte, emissoras de rádio, TV, jornais, parques, 

equipamentos públicos de saneamento e outros 

espaços culturais da cidade. O programa busca 

ampliar o horizonte de formação dos alunos ao 

experimentar a cidade como espaço de formação 

de identidades, saberes e culturas. 

O programa conta com uma frota de 21 ônibus 

constituída por dez ônibus rodoviários próprios 

para saídas dentro do município e em outros mu-

nicípios e estados; dez ônibus urbanos equipados 

com equipamentos e acessórios de acessibilidade 

como elevador, espaço para cadeirante com aten-

dimento dentro de Belo Horizonte e a região me-

tropolitana; e um micro-ônibus para atendimento 

preferencial à educação infantil. 

Em 2014, o Programa BH para Crianças propor-

cionou 766.480 atendimentos a estudantes.

3.6 Fórum Mineiro de educação Integral

O evento compõe o calendário de atividades 

educacionais da Rede Municipal e contou em 

2014 com um público total estimado de 17.000 

participantes. O Fórum tem a finalidade de pos-

sibilitar estudantes, professores, famílias, agentes 

culturais, monitores, oficineiros, bolsistas e profis-

sionais da educação um momento de troca das 

experiências de Educação integral da cidade de 

Belo Horizonte e demais municípios da Região 

Metropolitana; apresentar aos cidadãos de Belo 

Horizonte as ações e projetos realizados pela Se-

cretaria Municipal de Educação de Belo Horizon-

te; ocupar as ruas, praças e espaços públicos da 

cidade como territórios educativos, transforman-

do-os em trilhas pedagógicas.

3.7  Manutenção de convênios com  

Instituições

O convênio socioeducativo tem como objeti-

vo a ampliação do tempo da criança na escola 

(Programa Mais Educação – MEC), no contra-

turno do ensino fundamental regular. Para a 

implementação deste projeto, a SMED buscou 

parceria junto a instituições privadas que já de-

senvolviam o trabalho socioeducativo para as 

crianças e adolescentes do município. 

Em 2014 foram atendidos mais de 7.000 estu-

dantes, oriundos da rede municipal e estadual 

de educação, em sessenta instituições conve-

niadas com a SMED, no âmbito do Programa 

Escola integrada.

3.8 Programa rede pela Paz

O Programa tem como foco principal a função 

de formar, elaborar e executar políticas públi-

cas de aprimoramento do clima escolar, por 

meio de ações relacionadas à construção de 

uma cultura de paz sustentável, à mediação 

de conflitos, à prevenção e ao combate à vio-

lência escolar. Por meio de articulação com 

diferentes órgãos governamentais e a socie-

dade civil, o Programa investe em ações de 

atuação em rede, intensificando a relação 

escola-comunidade. Monitora permanente-

mente as ocorrências e eventos que incidem 

diretamente sobre o clima escolar, realizando 

intervenções conjuntas com as escolas em 

caráter preventivo ou na busca de soluções 

frente à identificação de riscos. Os objetivos 

do Programa são os seguintes:

•  Elaborar, executar e acompanhar programas, 

projetos e ações de aprimoramento do clima 

escolar, por meio da promoção da cultura de 
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paz, prevenção e combate à violência escolar.

•  Articular e promover formação para profissio-

nais da Educação, estudantes e comunidade 

escolar sobre temáticas relacionadas à cultura 

de paz nas escolas.

•  investir em ações que contribuam para a in-

tegração escola e comunidade, por meio de 

ações, projetos e programas que incidem 

sobre o clima escolar.

•  Manter diálogo e parceria com órgãos gover-

namentais e instituições da sociedade civil 

que trabalham na área de segurança urbana 

e pública, ordenadores do direito e órgãos e 

instituições que atuam na construção de uma 

cultura de paz e não violência.

•  Monitorar, de forma permanente, as ocorrên-

cias e eventos que coloquem em risco o clima 

escolar.

3.9 oferta de ensino de Música

O ensino de músicas nas escolas municipais, an-

teriormente oferecido somente através de ofici-

nas de musicalização, teve um grande avanço a 

partir de 2013, quando passou a serem ofereci-

das vagas em escolas de ensino de música.

Desde a instituição deste programa, em escolas 

de músicas credenciadas pela SMED, são ofere-

cidas 2.000 vagas anualmente.

3.9.1 oficinas de Musicalização

Aos alunos das escolas municipais e parti-

cipantes do Programa Escola integrada, são 

ofertadas oficinas de musicalização, utilizando 

a música como ferramenta de aprendizagem. 

Permite que crianças e adolescentes desenvol-

vam novas habilidades. 

Em 2014 foram realizadas 932 oficinas. 

4 ProGraMa sUstentador MelHorIa da 
QUalIdade da edUcação MUnIcIPal

O objetivo deste programa é aumentar a quali-

dade do ensino municipal, garantindo a todos 

os estudantes acesso, permanência, a habili-

dade de ler e escrever aos oito anos, as com-

petências básicas dos cálculos matemáticos e 

resolução de problemas até os dez anos com 

equidade de Gênero, raça e classe social.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

4.1  Programa de Monitoramento  

da aprendizagem

O Programa de Monitoramento da Aprendizagem 

implantado em todas as escolas de Ensino Funda-

mental da Rede Municipal, a partir de 2009, tem o 

objetivo de trabalhar intervenções para melhoria 

do desempenho dos estudantes.

O acompanhamento realizado visa sanar di-

ficuldades específicas de aprendizagem em 

Língua Portuguesa e Matemática.

Além do acompanhamento/reforço escolar, são 

desenvolvidas outras ações, tais como: formação 

docente; ampliação do monitoramento da fre-

quência escolar pelo Programa Família-Escola; 

expansão do Programa Saúde nas Escolas (em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde); 

monitoramento da gestão escolar; ações de in-

clusão para estudantes com deficiência; ações a 

respeito da diversidade de raça e gênero.
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4.2  reforço escolar em língua  

Portuguesa e Matemática – Projeto de 

Intervenção Pedagógica (PIP)

implantado em 2009, o objetivo é reduzir a de-

fasagem dos alunos com dificuldade de apren-

dizagem em leitura/escrita e matemática (1º, 

2º e 3º ciclos), com aulas específicas no turno e 

contraturno escolares.

O Projeto prevê, ainda, a formação continuada 

dos professores, focando a construção de estra-

tégias metodológicas que permitam aos estu-

dantes a ressignificação de suas aprendizagens. 

Para tanto, propõe aos professores material de 

apoio, subsídios teóricos e orientações para a 

organização do trabalho. 

Alunos atendidos em 2014: Língua Portuguesa, 

12.627 alunos; Matemática, 8.480 alunos.

4.3 Formação docente

A formação docente, prática corrente da SMED, foi 

expandida em 2011 com a implantação do curso 

de mestrado Profissional para gestores da educa-

ção com o Centro de Apoio à Educação a Distân-

cia (CAED) da Universidade de Juiz de Fora. 

Em 2014 foram desenvolvidas diversas atividades 

com o objetivo de capacitar professores interven-

tores para o trabalho de reforço escolar e para 

atendimento a alunos com deficiência no cotidia-

no escolar, além de diretores, para a gestão das 

unidades de ensino. Foram 20.861 formações.

Com relação aos professores da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), em 2014, 2.445 pro-

fissionais participaram de um total de 79 for-

mações.

4.4  Programa alfabetização na Idade certa 

(aos oito anos de idade)

Com o objetivo de alfabetizar todos os estudan-

tes até no máximo oito anos de idade (Plano 

Nacional de Educação), foram desenvolvidos 

Encontros Centralizados de Coordenadores e 

Formações em Cursos/Oficinas específicas para 

cumprimento das metas de avanço nas políti-

cas de alfabetização, com 1.555 professores for-

mados em 2014, nos seguintes projetos:

•  Formação de Professores do 1º Ciclo da Rede 

Municipal de Educação – Pacto Nacional pela 

Alfabetização na idade Certa.

•  Projeto de Leitura “Trilhas” – visa orientar e ins-

trumentalizar os professores para o trabalho 

com os estudantes do 1º ciclo, com foco no 

desenvolvimento de competências e habilida-

des de leitura, escrita e oralidade. 

4.4.1 reconhecimento

Em 2014, Belo Horizonte recebeu, do MEC e da 

Unicef, o selo de município livre do analfabetis-

mo. A certificação é oferecida às cidades que 

atingem mais de 96% de alfabetização. 

4.5  ações a respeito da diversidade de raça 

e Gênero

Na história recente da Educação no Brasil, a 

busca pela equidade vem norteando a legislação 

educacional, os programas e projetos desenvol-

vidos nos sistemas de ensino e instituições esco-

lares. Na Rede Municipal de Educação de Belo 

Horizonte, as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 

provocaram um investimento específico na for-

mação docente e nos recursos materiais e didá-

tico-pedagógicos especialmente relacionados 
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à História e Cultura Africanas, Afro-Brasileiras e 

indígenas, por meio de políticas voltadas para 

implementação e para o enfrentamento das prá-

ticas discriminatórias e preconceituosas. 

Dentre as principais ações para a consolida-

ção dessa política, incluem-se: Kit de Literatura 

Afro-Brasileira, Grupo Gestor de Promoção da 

igualdade Racial, Mês da Consciência Negra, 

Curso: História Africana e Cultura Afro-Brasilei-

ra, Encontro de Literatura Afro-Brasileira, Ciclo 

de Debates EJA, entre outras ações, várias delas 

realizadas em articulação com outros setores 

da PBH e outras instituições, como a UFMG. 

O Projeto “Educação para a Diversidade” foi de-

senvolvido, possibilitando a formação de 6.081 

professores e gestores da Rede Municipal de Edu-

cação em 2014, em relações de gênero, questões 

étnico-raciais, enfrentamento de discriminação e 

racismo e educação sem homofobia.

Em dezembro de 2014 foi apresentado o Kit de 

Literatura Afro-brasileira voltado para os alunos 

da Educação infantil Municipal (UMEis, creches 

conveniadas e escola de educação infantil), e 

será disponibilizado em 2015.  

4.6 Programa Família-escola 

O Programa Família-Escola é uma importante 

iniciativa que mantém a diretriz da SMED de 

reconhecer e valorizar a importância da famí-

lia no desenvolvimento escolar dos filhos. Tem 

como objetivo criar uma rede de diálogo e par-

ceria entre a família, escola e comunidade para 

assegurar a permanência e a aprendizagem das 

crianças, adolescentes e jovens, constituindo 

assim as comunidades educadoras. 

Em 2014 foram realizadas 546 reuniões com 

famílias, envolvendo 9.361 pessoas, bem como 

encontros nas escolas envolvendo professores, 

coordenadores pedagógicos e famílias.

4.7  Monitoramento e acompanhamento da 

Frequência

O Monitoramento e Acompanhamento da Fre-

quência Escolar, realizado, até 2008, para estu-

dantes cujas famílias recebiam o Bolsa Escola 

Municipal ou o Bolsa Família, foi expandido, a 

partir de 2009, para todos os estudantes que 

apresentam risco de repetência por infrequên-

cia escolar, com o objetivo de assegurar a pre-

sença dos estudantes em sala de aula. 

Em 2014 foram encaminhadas 60.321 cartas às 

famílias e realizadas 14.161 visitas domiciliares 

para verificar motivos de infrequência de estu-

dantes de seis a catorze anos, visando garantir o 

direito ao acesso e permanência escolar.

4.8 Mobilização social e Formação

Difusão de temas importantes para o desen-

volvimento dos estudantes na escola e na so-

ciedade por meio de: Formação de Colegiados 

Escolares com ênfase nas questões relaciona-

das à gestão democrática da Educação; For-

mação das equipes de trabalho do Programa 

Família-Escola; Ciclos de Debate.

Em 2014 houve formação dos Conselheiros Es-

colares do Colegiado, em parceria com o MEC, 

com 132 participantes.

4.9 Fórum Família-escola

Encontros periódicos, para os quais são convida-

dos os pais (e demais responsáveis legais pelos 
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estudantes) a participarem de encontro com a Se-

cretária Municipal de Educação, para expor suas 

dúvidas, queixas e sugestões em relação às esco-

las de seus filhos numa interlocução direta. 

Em 2014 foram realizados dez Fóruns Família-Es-

cola, com 2.009 participantes, um representativo 

aumento em relação a 2013, quando foram realiza-

dos dois encontros com 1.529 participantes.

4.10 Jornal Família-escola

O Jornal Família-Escola apresenta e discute temas 

de interesse das famílias em relação à Educação. É 

enviado trimestralmente às famílias dos estudan-

tes da Rede Municipal de Educação. 

Como realizado em 2013, tivemos também em 

2014 uma publicação do Jornal Família-Escola 

com distribuição de 138.860 exemplares.

4.11 Programa saúde na escola (Pse)

O PSE é uma política intersetorial entre as Se-

cretarias de Educação e Saúde na perspectiva 

da educação integral de crianças, adolescentes 

e jovens do Ensino Básico público. O PSE tem 

como principal objetivo impedir que problemas 

relacionados à saúde prejudiquem o desenvol-

vimento e a aprendizagem dos estudantes. Par-

ticipam do PSE todos os estudantes do Ensino 

Fundamental diurno das escolas municipais de 

Belo Horizonte, autorizados por suas famílias. 

iniciado com um Projeto Piloto em 2008, atenden-

do nove escolas, o programa ganhou extensão 

a partir de 2009 e em 2013 começou a atender a 

crianças de duas UMEis.

Em 2014 o programa foi realizado em 171 escolas 

municipais e em onze UMEis, com 102.374 alunos 

atendidos. Foram realizadas 8.200 consultas oftal-

mológicas, e fornecidos 2.370 óculos, atendendo 

a toda a demanda apresentada.

4.12 dietas especiais

implantadas em 2009, atendem 100% da deman-

da de crianças e jovens portadores de doença 

celíaca, diabetes i e ii, alergia à proteína de leite 

de vaca, intolerância à lactose, fenilcetonúria e 

anemia falciforme. Em 2014 foram fornecidas 

170.545 refeições, beneficiando 183 alunos da 

Rede Municipal de Educação e Rede Conveniada.

4.13 Projeto arte na escola 

O Projeto, que tem o objetivo de levar espetá-

culos de dança, teatro infantil e teatro jovem às 

escolas municipais, foi estruturado em 2014 e 

será implantando em 2015.

4.14 transporte escolar acessível

implantado em 2009, visando atender alunos 

com dificuldade de locomoção, a frota, de 33 ve-

ículos desde 2013, seis veículos acessíveis adicio-

nais em relação a 2012, atendeu em 2014 a 432 

alunos, correspondendo a 86% da demanda. 

4.15 língua Inglesa

Com objetivo de ampliar os cursos de língua in-

glesa para os alunos das escolas municipais, em 

fevereiro de 2014 foi firmada parceria entre o 

instituto Cultural Brasil Estados Unidos (iCBEU) 

e a PBH, que, através do Programa Abraham 

Lincoln, beneficiará 28 alunos de Escolas Mu-

nicipais que tenham desempenho escolar bri-

lhante, estejam na faixa etária dos treze aos 

quinze anos e pertençam a uma camada social 

economicamente desfavorecida. Para esses 
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alunos serão oferecidos dois anos de ensino 

intensivo de inglês, 320 horas-aula do nível 

básico a intermediário. Em agosto de 2014 

foram iniciadas turmas com 20 alunos e treze 

professores da Rede Municipal.

Com o mesmo objetivo, foi também assinado, 

em dezembro de 2014, convênio com impro-

ve Your English, que prevê cinco oportunida-

des de intercâmbio para professores de inglês 

da Rede Municipal, além da oferta de noventa 

vagas para professores no programa de treina-

mento do British Council, com reflexo direto no 

aprendizado de seis mil alunos do 3º ciclo, e, a 

partir de 2015, na expansão do ensino da língua 

inglesa para alunos do 6º ano, beneficiando 

quinze mil estudantes. 

4.16  atendimento educacional  

especializado

Aos estudantes, com matrícula regular nas es-

colas da Rede Municipal, é oferecido também 

um Atendimento Educacional Especializado, 

visando um suporte adicional para seu desen-

volvimento e inclusão escolar. 

Em 43 Salas de Atendimento Educacional Espe-

cializado são realizadas atividades de suporte 

didático e pedagógico para os estudantes com 

deficiência, uma ou duas vezes por semana, vi-

sando o desenvolvimento de habilidades e com-

petências necessárias para seu processo escolar. 

Foram atendidos, em 2014, 1.380 estudantes 

(um aumento de 16% em relação a 2013), os 

quais possuíam deficiência física, visual, au-

ditiva, intelectual, transtorno do espectro do 

autismo e altas habilidades/superdotação, con-

tando com 66 professores atuando em tempo 

integral. Além disso, foram adquiridos diversos 

equipamentos e materiais didáticos específicos 

para esses estudantes.

4.17  atendimento a crianças  

Hospitalizadas

Com o objetivo de fornecer atendimento edu-

cacional para crianças vulneráveis, sujeitas 

à longa permanência hospitalar, proporcio-

nando às crianças e adolescentes do ensino 

fundamental o atendimento educacional em 

períodos nos quais, por necessidade de tra-

tamento hospitalar, não puderem frequentar 

as aulas, foi instituído, em maio de 2014, pela 

Portaria n. 128/2014 da SMED, o Atendimento 

Educacional Hospitalar.

iniciado a partir de outubro de 2014, no Hos-

pital Odilon Behrens (HOB), atendeu dezesseis 

crianças da Rede Municipal de Educação.

4.18  Workshops com a Presença do Prefeito

Repetindo 2013, em 2014 também foi realiza-

do o Café com os Diretores, que contou com a 

presença do Prefeito. Na ocasião foi feito o lan-

çamento das publicações Proposições Curricu-

lares da Educação infantil – Volume i e do Plano 

de Segurança Escolar, e distribuída a segunda 

edição da revista EducaBH.

4.19  Plano Municipal de segurança escolar 

e observatório do clima escolar

Em novembro de 2014 a comissão finalizou o 

trabalho com a entrega do Plano Municipal de 

Segurança (PlaSE), cujo foco é a melhoria do 

clima escolar, a garantia dos direitos fundamen-
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tais de crianças e de adolescentes, o desenvol-

vimento de uma cultura de paz, bem como o 

aprimoramento da formação dos educandos. O 

PlaSE dá diretrizes para que cada escola tenha 

condições de construir o seu próprio plano de 

convivência, em consonância com os objetivos 

deste planejamento, além de indicar outras 

ações a serem implementadas:

•  Convivência escolar (disciplina e sentimento 

de segurança/ pertencimento).

•  Segurança do ambiente escolar (compre-

endendo aqui a estrutura do espaço físico 

escolar, a segurança digital e a gestão admi-

nistrativa).

•  Ocorrências graves diversas (atos infracionais, 

discriminações e acidentes).

•  Gestão democrática e intersetorialidade (assem-

bleias escolares, colegiados escolares, grêmios 

estudantis, bem como várias outras formas de 

protagonismos discente, docente e familiar, 

além da construção de rede intersetorial).

A implantação do PlaSE está prevista para início 

do primeiro semestre de 2015, juntamente 

com o Observatório do Clima Escolar, que vai 

monitorar o dia a dia dos estabelecimentos de 

ensino da Rede, estabelecendo indicadores e 

pontos críticos a serem trabalhados no âmbito 

do combate à violência.

4.20 revista educa BH

Publicação contendo os trabalhos realizados por 

educadores da RME, estimulando a realização de 

pesquisas voltadas para o benefício da Rede. 

Lançada em 2013, a Revista teve a sua segun-

da edição em 2014, com tiragem total de 1.000 

exemplares.

4.21 Kit escolar

Em 2014 foram distribuídos 218.725 mil kits es-

colares a todos os alunos da Rede Municipal de 

Educação, incluindo a Rede Conveniada, com-

postos de lápis, caneta, borracha, régua, es-

quadro, cola, tesoura, caderno, agenda, livro de 

literatura e mochilas. Foram distribuídos ainda 

uniformes para estudantes do ensino funda-

mental e da educação infantil. 

4.22 Projeto trajetórias adolescentes

O Projeto foi reestruturado em 2014, e o obje-

tivo é proporcionar aos estudantes do 3º ciclo 

do Ensino Fundamental diurno a imersão nos 

diversos campos profissionais e áreas técni-

cas profissionalizantes, motivando-os para o 

estudo e projeção da sua trajetória profissional.

A metodologia do projeto consiste em visitas 

técnicas guiadas por profissionais de institui-

ções de ensino técnico profissionalizante e 

empresas empregadoras das respectivas áreas, 

propiciando aos estudantes uma experiência 

“in loco” da prática de algumas profissões.

O novo projeto encontra-se em fase de implan-

tação, com início das atividades previsto para o 

primeiro semestre de 2015.

4.23 Plano Municipal de educação (PMe)

A Lei que rege o Plano Nacional de Educação, 

sancionada em junho de 2014, estabelece as 

diretrizes e vinte metas que deverão ser cum-

pridas pelos Municípios até 2023.
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O PME está em elaboração e deverá ser apre-

sentado em 2015.

4.24 avaliações

4.24.1 avalia BH

O Avalia BH Ensino Fundamental avalia o de-

sempenho educacional de todos os estudantes 

do terceiro ao nono ano do Ensino Fundamen-

tal, da Rede Municipal de Educação, nas discipli-

nas língua portuguesa, matemática e ciências 

da natureza. Além da avaliação de desempenho 

acadêmico dos alunos, o Avalia BH é composto 

de pesquisas contextuais que buscam situar os 

resultados a partir de variáveis econômicas e 

sociais para melhor compreensão do desempe-

nho dos alunos e das escolas. 

Em 2014 participaram 94.210 alunos do Ensino 

Fundamental.

O Avalia BH EJA avalia o desempenho educa-

cional de todos os alunos em Processo de Al-

fabetização e todos os alunos em Processo de 

Certificação em Língua Portuguesa e Matemá-

tica. Fizeram parte do quadro da EJA em 2014 

13.534 alunos. O acompanhamento da trajetó-

ria e dos resultados acadêmicos dos alunos em 

todas as edições do Avalia BH é feito por meio 

do Portal da Avaliação. 

A entrega do processamento dos resultados do 

Avalia BH 2014 está prevista para o 2º trimestre 

de 2015.

4.24.2 Prova Brasil

Realizada pelo MEC, tem como objetivo avaliar 

a qualidade dos sistemas educacionais a partir 

do desempenho dos alunos nas provas. A partir 

dos dados coletados, o MEC e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação definem 

ações voltadas à correção de distorções identi-

ficadas. Para os professores, os resultados per-

mitem verificar, nas áreas de Língua Portuguesa 

e Matemática, as habilidades que foram desen-

volvidas e quais ainda precisam de um esforço 

adicional. 

Desta forma, os educadores contam com in-

formações sobre as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, criando-se espaço de diálogo 

e reflexão em busca de melhores estratégias de 

ensino e aprendizagem, com vista à elevação 

da qualidade de ensino. 

A Prova Brasil é realizada a cada dois anos, nos 

anos ímpares, e o resultado é divulgado no ano 

seguinte. 

Em 2013, 13.030 alunos do 5º ano e 11.442 do 

9º ano do Ensino Fundamental realizaram a 

Prova Brasil.

Em 2014 foi apresentado o resultado da Prova 

realizada em 2013: Belo Horizonte ficou com 

o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimen-

to da Educação Básica (iDEB), entre as cida-

des com mais de dois milhões de habitantes. 

Obteve nota 5,7 para os anos iniciais, superan-

do a meta de 5,6 estabelecida pelo MEC e pelo 

instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-

cacionais (inep) para a capital em 2013. Nos 

anos finais, a rede municipal atingiu a meta de 

4,5 projetada pelo MEC. Em ambos os casos, 

a educação municipal superou a média nacio-

nal, que foi de 5,2 nos anos iniciais e 4,2 nos 

anos finais. 
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4.24.3 Proalfa / Proeb

Compõem o Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública (Simave), responsável pelo 

desenvolvimento de programas de avaliação 

integrados. Os resultados das avaliações reali-

zadas servem de base para responder às neces-

sidades de planejamento e ação educacionais, 

servindo à realidade da sala de aula e influen-

ciando a definição de políticas públicas para a 

educação em Minas Gerais. 

Em 2014 foram avaliadas 163 escolas e 36.880 

estudantes participaram. A previsão é de que o 

resultado seja divulgado no 2º trimestre de 2015.

5 oUtros ProGraMas

5.1  desenvolvido pelo conselho Municipal 

de educação (cMe)

O CME é um conselho deliberativo e consultivo, 

composto por 24 membros (todos com suplen-

tes), sendo quatro representantes do Poder Exe-

cutivo; um representante do Poder Legislativo; 

um representante do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; três repre-

sentantes dos estudantes das Escolas Municipais; 

um representante do Fórum Mineiro de Defesa da 

Educação; três representantes das instituições de 

Ensino; um representante de instituição Filantró-

pica; treis representantes de pais de alunos; um 

representantes de trabalhadores de instituições 

de educação infantil; dois representantes dos pro-

fessores e quatro representantes dos trabalhado-

res em educação das Escolas Públicas Municipais.

Em 2014 foram realizadas dez reuniões, onde foi 

discutida a normatização de temáticas relativas à 

Educação infantil, Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos; ações para proteção da crian-

ça e do adolescente na Copa do Mundo; Plano Na-

cional de Educação (PNE), entre outras.

5.2  desenvolvido pelo conselho Municipal 

de alimentação escolar (cae)

O CAE é o órgão que fiscaliza tanto a qualida-

de da alimentação oferecida aos alunos das 

Escolas Municipais de Belo Horizonte, como os 
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recursos aplicados para esse fim, zelando pela 

qualidade dos produtos desde a sua aquisi-

ção até a sua distribuição. É responsável pelo 

acompanhamento do uso dos recursos fede-

rais destinados à conta do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) e pelo repasse 

das informações ao Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educação (FNDE), referentes à 

prestação de contas da utilização dos recursos 

recebidos pelo PNAE.

É composto por sete membros (todos com su-

plentes), sendo um representante do Poder 

Público Municipal; dois representantes da So-

ciedade Civil Organizada; dois representantes 

de pais de alunos; um representante de traba-

lhadores da educação e um representante dos 

professores.

Em 2014 foram realizadas nove reuniões, onde 

foram tratados o planejamento das atividades 

do Conselho para 2014, a análise da prestação 

de contas de 2013, entre outros assuntos.
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1 IntrodUção

 

Garantir a mobilidade e a acessibilidade em 

todo o espaço metropolitano é um dos prin-

cipais componentes da Estratégia de Longo 

Prazo de Belo Horizonte. A integração das re-

des, o gerenciamento da demanda e a quali-

dade dos serviços de transporte público são 

indicados como os principais caminhos para 

essa conquista. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores, que 

envolvem atividades da Secretaria Municipal 

de Obras e infraestrutura, da Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e da 

BHTrans – Empresa de Transporte e Trânsito de 

Belo Horizonte:

  expansão do Metrô

  Implantação do corta caminho

   conclusão da duplicação  

da avenida Pedro I

  Prioridade ao transporte coletivo

  Gestão Inteligente da Mobilidade

  transporte seguro e sustentável

2 ProGraMa sUstentador 
eXPansão do MetrÔ

O objetivo deste programa é ampliar a oferta 

de serviços de transporte público de maior 

capacidade e qualidade e ambientalmente 

sustentáveis, em corredores com alta densi-

dade de demanda.

Serão realizadas três grandes intervenções 

que irão representar uma transformação ra-

dical no sistema, que transporta 220 mil pas-

sageiros por dia, em 28 km de extensão, com 

dezenove estações, 25 trens e cem carros; 

para um sistema expandido e modernizado, 

que transportará 900 mil passageiros por dia, 

em 44 km de extensão, com 32 estações, 44 

trens e 240 carros:

•  Linha 1: será contemplada com obras de ex-

pansão e modernização, que incluem a cons-

trução das estações Novo Eldorado, em Conta-

gem, e Nova Suíça, para a conexão com a linha 

2, além da melhoria dos acessos nas estações 

em operação. Ao término da obra, a linha 1 

terá trinta km de via dupla, vinte estações e 32 

trens.

•  Linha 2: será implementado o trecho Barreiro/

Nova Suíça, com dez km de via dupla, sete es-

tações e sete trens.

•  Linha 3: será construído o trecho Savassi/La-

goinha, que terá 4,5 km de via dupla, cinco es-

tações e cinco trens.

O metrô BH atualmente é gerenciado e operado 

pela CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 

Empresa Pública Federal ligada ao Ministério das 

Cidades. Após recebimento das fontes de recursos, 

aprovadas no PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades, 

o Metrô BH passará a ser gerenciado pela Metro-

minas, empresa pública estadual com participa-

ção das Prefeituras de Belo Horizonte e Conta-

gem, e operado por uma PPP – Parceria Público-

-Privada.

em 2013:

•  Consulta Pública da PPP realizada em 

05/03/2013; e as minutas dos documentos 
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estão disponibilizadas no site da Metrominas 

(www.metrominas.mg.gov.br).

•  Termo de Compromisso Federal para repas-

se do Orçamento Geral da União – OGU para 

projetos de engenharia assinado em abril  

de 2013.

•  100% dos Serviços de Topografia realizados.

•  89% dos Serviços de Geotécnica e Sondagem 

realizados.

•  Projetos Básicos de Engenharia das Linhas 1, 2 

e 3 contratados e em desenvolvimento.

em 2014:

•  Em janeiro, anúncio do Governo Federal de 

aporte de novos recursos do Pacto da Mobi-

lidade Urbana na contratação dos Projetos de 

Engenharia para outros novos trechos subter-

râneos do Metrô.

•  Em junho, publicada no DOU a Portaria 311 do 

Ministério das Cidades, que divulga a seleção 

de propostas inseridas no Programa de Acele-

ração do PAC Pacto da Mobilidade, para Estu-

dos e Projetos:

 •  Linha 2 do Metrô da RMBH – Trecho 2 

(Nova Suíça/Praça Raul Soares) e Trecho 3 

(Praça Raul Soares/Estação Santa Teresa).

 •  Linha 3 do Metrô da RMBH – Trecho 2 (Sa-

vassi/Aglomerado Santa Lucia) e Trecho 3 

(Aglomerado Santa Lúcia/Belvedere).

•  100% dos Serviços de Geotécnica e Sondagem 

realizados.

•  Projetos Básicos de Engenharia das Linhas 1, 2 

e 3 concluídos.

3 ProGraMa sUstentador 
IMPlantação do corta caMInHo

Tem como objetivo reduzir o fluxo de veículos 

em direção à área central, melhorar as ligações 

entre os bairros, principalmente as adjacentes 

ao Anel Rodoviário, e melhorar as condições de 

mobilidade nos corredores do transporte cole-

tivo, através da implantação das intervenções 

previstas no Programa de Estruturação Viária 

(ViUBS/Corta Caminho). 

Além do Boulevard Arrudas V (trecho entre 

Rua Carijós e Avenida Barbacena, concluído 

em 2011, e trecho entre a Avenida Barbace-

na e Rua Aquidaban, concluído em 2013), em 

2014 foram concluídas outras vias e outras 

obras foram iniciadas.

3.1 Via 210 

Em março de 2014 foi concluída uma nova ave-

nida, ao longo do Córrego Bonsucesso, entre a 

Rua Úrsula Paulino e a Avenida Teresa Cristina, 

visando melhorar a ligação entre as regiões Bar-

reiro e Oeste. A obra contou com recursos do 

PAC, do Governo Federal.

3.2 Via 710 – andradas / cristiano Machado

A implantação da Via 710 representa um pas-

so à frente no tocante à melhoria da mobili-

dade urbana da cidade e, ao mesmo tempo, 

uma retomada do planejamento de trans-

portes enquanto política para o Município 

de Belo Horizonte. O projeto desse trecho do 

corredor, quando implantado, promoverá o 
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acesso amplo e transversal entre duas regiões 

da capital que são historicamente separadas 

pela ferrovia de carga.

O trecho da Via 710 tem o seu início na Aveni-

da dos Andradas, principal corredor radial da 

região Leste, e finda na Avenida Cristiano Ma-

chado, principal corredor da região Nordeste. 

O custo previsto, em obras, é de cerca de R$ 

80 milhões e conta com recursos do PAC. Em 

dezembro de 2013 foi publicado edital para 

contratação de empresa para execução das 

obras. Em 2014, foram atendidas 173 famílias 

com trabalho social da Urbel e 45 famílias re-

assentadas/indenizadas, totalizando 58 des-

de 2013. As obras foram iniciadas em setem-

bro de 2014.

3.3  Interseção da avenida do Minério com 

avenida olinto Meireles – Praça José de 

almeida Matos

Em julho de 2014 foram iniciadas as obras de 

requalificação do trecho visando a melhor flui-

dez do tráfego e inclui a área de influência do 

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. 

3.4  Boulevard III – trecho entre rua rio de 

Janeiro e rua carijós – Juntamente  

com obras de complementação  

do Viaduto leste

Esta obra visa assegurar prioridade de tráfego 

ao BRT Cristiano Machado no acesso ao Hiper-

centro, compreendendo:

•  Tamponamento do Canal do Ribeirão Arrudas 

e 400m de pavimentação.

•  Novo viaduto de ligação do BRT Cristiano Ma-

chado com alargamento do Viaduto Leste e 

novo Viaduto de ligação do túnel superior da 

Avenida Cristiano Machado com Viaduto Leste.

•  Tamponamento do trecho entre Ruas Rio de 

Janeiro e Carijós, alem de ciclovias, paisagismo 

e calçadas. 

Em outubro de 2014 foi publicada a homolo-

gação da licitação para execução das obras 

de tamponamento do trecho compreendido 

entre as Ruas 21 de Abril e Rio de Janeiro e 

complementação do Viaduto Leste, no Com-

plexo da Lagoinha. 

Em dezembro de 2014 foi dada ordem de ser-

viço para a complementação do Viaduto Leste.

3.5  Modernização e reforma  

do anel rodoviário

Tem o objetivo de melhorar a fluidez e segurança 

dos fluxos de tráfego de atravessamento da man-

cha urbana e interligação entre as rodovias con-

vergentes para Belo Horizonte, com a cooperação 

dos Governos Federal e Estadual. Em 2014 foram 

concluídos pelo DER os projetos para execução 

das obras no Anel Rodoviário com as Avenidas 

Amazonas, ivaí (Praça São Vicente) e Pedro ii.

3.6  adequação de Interseções da avenida 

cristiano Machado 

Com o objetivo de implementar melhorias na 

estruturação da Linha Verde, em 2014 foram ini-

ciados, em parceria com o Governo Estadual, os 

seguintes projetos para obras:

•  Viaduto no cruzamento com a Avenida Sebas-

tião de Brito (próximo à Estação Primeiro de 

Maio do Metrô).
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•  Trincheira no cruzamento com a Avenida Wal-

domiro Lobo, conjugada com viaduto no cru-

zamento com Avenida Saramenha.

•  Trincheira ente o cruzamento com a Avenida 

Vilarinho e a conexão com a MG-010 (Via Nor-

te), defronte a estação Vilarinho e a futura Ca-

tedral Metropolitana.

3.7  alargamento e revitalização  

da avenida Borba Gato (antiga MG-05),  

trecho entre a avenida José cândido  

da silveira e o anel rodoviário

Esta obra permitirá a ampliação da Via 590, que 

será uma importante via de integração inter-

-regional na porção norte do Município, e tem 

parceria com o Governo Estadual. 

A PBH iniciou os projetos em 2014.

4 ProGraMa sUstentador 
conclUsão da dUPlIcação da Pedro I

O objetivo do programa é melhorar as condições 

gerais do trânsito e transporte nas regionais Norte, 

Venda Nova e Pampulha de Belo Horizonte, com a 

redução dos tempos de viagem e aumento da se-

gurança ao longo das vias, permitir a travessia de 

pedestres e o acesso às áreas de embarque e de-

sembarque no transporte coletivo com segurança.

4.1 duplicação da avenida Pedro I

Compreende o trecho entre a Barragem da 

Pampulha e Avenida Vilarinho, visando à me-

lhoria das condições gerais do trânsito e tráfe-

go. Serão 4,7 mil metros de duplicação entre as 

avenidas Portugal e Vilarinho, com largura de 

52 metros. A obra conta com recursos do PAC, 

do Governo Federal. As obras têm previsão de 

conclusão no primeiro semestre de 2015, devi-

do a atrasos nos processos de desapropriações 

e na remoção/remanejamento das redes das 

concessionárias de serviços públicos, como os 

de energia elétrica e abastecimento de água.

4.2  Interseção da avenida Vilarinho com 

avenida Pedro I

A execução dos serviços e obras de implantação 

do Complexo Vilarinho compreende alargamen-

to da Av. Pedro i e de viaduto, além da constru-

ção de trincheiras, viadutos e passarelas.

Em 2014 foram concluídas as seguintes obras:

•  Alargamento da Avenida Pedro i, nos 350 m 

finais.

•  Construção de viaduto entre os existentes, 

destinado exclusivamente ao BRT.

•  Alargamento do viaduto da direita, sentido 

Belo Horizonte/Confins.

•  Construção de passarela metálica para pedes-

tres, apensa ao viaduto da esquerda.

•  Construção de viaduto para ligação da Estação 

Norte-Sul.

•  Construção de passarela metálica para pedes-

tres, sobre a alça do trevo.

As obras a seguir têm previsão de conclusão no 

primeiro semestre de 2015:

•  Construção de passagem em trincheira sob a 

Avenida Pedro i.

•  Construção de passagem em trincheira sob a 

MG-10.
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•  Construção de rotor e ramos de interseção 

para acesso a Venda Nova, Estação Vilarinho e 

ligação da Avenida Vilarinho com a MG-10.

5 ProGraMa sUstentador 
PrIorIdade ao transPorte coletIVo

O objetivo geral do programa é oferecer um 

serviço de transporte coletivo público de qua-

lidade, reduzindo tempos de viagem, aumen-

tando conforto, segurança e confiabilidade nos 

deslocamentos dos usuários. 

Em 2014 foi finalizada a implantação do BRT-

-MOVE que está beneficiando diretamente cer-

ca de 500.000 usuários/dia e, indiretamente, 

toda a população de Belo Horizonte usuária do 

transporte coletivo público. 

Em 2014 foram desenvolvidos e lançados o site 

do Observatório da Mobilidade, a página do BRT-

-MOVE com informações sobre o novo sistema e 

consulta de linhas, além de uma página especial 

para a Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM.

Os recursos necessários à implementação das 

ações referentes ao BRT-MOVE do projeto Prio-

ridade ao Transporte Coletivo foram financia-

dos pela Caixa Econômica Federal por meio 

do PAC Mobilidade, conforme apresentado no 

quadro a seguir.

ação Pac MoBIlIdade (r$) GoV. estadUal (r$)
PBH (desapropriação) 

(r$)
PBH (obra) (r$)

BRT Antônio Carlos 382.250.000,00 259.335.623,73 69.760.139,09 19.130.445,17

BRT Cristiano Machado 50.000.000,00 - - 5.312.530,55

BRT Área Central 55.000.000,00 - - 20.449.801,33

Tratamento Preferencial 
Avenida Pedro ii

146.000.000,00 - 10.325.513,05 5.280.116,32

total  633.250.000,00 259.335.623,73 80.085.652,14 50.172.893,37

Em janeiro de 2014 foram realizados treina-

mentos para a operação do MOVE, com um 

curso para cem instrutores que treinaram 2.260 

motoristas e 1.290 agentes de bordo. 

O treinamento da prática de direção foi iniciado 

em 15/02/2014 no corredor da Cristiano Macha-

do e em 15/03/2014 no corredor Antônio Carlos, 

incluindo testes de ultrapassagem, abertura de 

porta, aproximação e saída de estações de transfe-

rência, procedimentos de validação de cartão ele-

trônico, ajustes dos padrões de controle eletrônico 

de viagens/velocidade dos veículos, entre outros.

5.1 Brt antônio carlos

Em maio de 2014 o corredor BRT-MOVE Antô-

nio Carlos entrou em operação, com funcio-

namento parcial da Estação da Pampulha, e a 

partir de agosto de 2014 a Estação Vilarinho e 

Estação Venda Nova, que foram adaptadas para 

se integrarem ao BRT-MOVE.

A conexão da Avenida Dom Pedro i com a MG 

10 foi concluída em 2013. 
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5.2 Brt cristiano Machado

Foram concluídas em 2013 as obras das esta-

ções de transferência do BRT-MOVE, o Corredor 

Cristiano Machado e seu projeto de paisagismo 

e irrigação. Foi iniciada a obra do entorno da Es-

tação São Gabriel. 

Em 2014 foi concluída a obra da estação de 

integração São Gabriel, as passarelas e as esta-

ções de transferência do corredor Cristiano Ma-

chado. O BRT-MOVE Cristiano Machado entrou 

em operação em março de 2014.

5.3 Brt área central

As estações de transferência e a obra viária do 

BRT-MOVE na Área Central entraram em opera-

ção em março de 2014.

5.4 corredor de transporte da av. Pedro II

Em 2014 foi concluído o tratamento da Avenida 

Pedro ii com implantação de novos abrigos. Em 

junho iniciou-se a operação das faixas exclusivas 

na avenida, no trecho de seis km entre o comple-

xo da Lagoinha e o Anel Rodoviário, dedicando-se 

uma das três faixas por sentido para o transporte 

coletivo, visando maior agilidade e rapidez aos 

usuários dos ônibus. Foram implantados 23 no-

vos pontos de ônibus na via com novos abrigos, 

maiores e mais confortáveis.

Em setembro de 2014 foi publicada no DOU a 

Portaria nº 546 do Ministério das Cidades, que 

divulga a seleção de propostas da PBH no âm-

bito do PAC Pacto da Mobilidade, com recurso 

de R$ 39.500.000,00 para contratação de obra 

da Estação São José.

Mapa do MoVe em Belo Horizonte
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5.5 avenida amazonas

Em 2013 foram desenvolvidos o diagnóstico e 

propostas das linhas municipais e intermunici-

pais, bem como dados relativos ao embarque 

e desembarque nos corredores Amazonas e Via 

Expressa. A proposta contempla a reestruturação 

das estações de integração Diamante e Barreiro, 

a implantação de quatro novas estações de inte-

gração em Belo Horizonte, a implantação de via 

exclusiva junto ao canteiro central nas Avenidas 

Amazonas, Andradas, Contorno, Olegário Maciel 

e Via Expressa, a implantação de faixas exclusi-

vas com controle de acesso para atendimento às 

regiões Oeste e Barreiro e a implantação de esta-

ções de transferências ao longo desses corredo-

res, totalizando cerca de 50 km.

Em setembro de 2014 foi publicada no DOU a 

Portaria 546 do Ministério das Cidades, que di-

vulga a seleção de propostas da PBH no âmbito 

do PAC Pacto da Mobilidade, com recurso de R$ 

149.000.000,00 para contratação de projetos e 

obras para a implantação do Expresso Amazonas.

5.6 Brt anel rodoviário

Prevê a elaboração dos estudos do BRT do Anel 

Rodoviário, com faixas exclusivas e estações de 

transferência entre a estação de BRT São Ga-

briel e o bairro Olhos D’água (24,2 km), de acor-

do com as necessidades do entorno. Em janeiro 

de 2014 foi anunciado pelo Governo Federal 

que serão liberados recursos para elaboração 

dos estudos do BRT do Anel Rodoviário.

Em setembro de 2014 foi publicada no DOU a 

Portaria 546 do Ministério das Cidades, que di-

vulga a inclusão do BRT do Anel Viário no PAC 

Pacto da Mobilidade.

5.7  Priorização ao transporte coletivo com 

Implantação de Faixas Prioritárias e 

tratamento de Pontos de embarque e 

desembarque

Em 2014 foram implantados 10,45 km de faixas 

prioritárias na Avenida Cristiano Machado e na 

Avenida Carlos Luz.

Em setembro de 2014 foi publicada no DOU a 

Portaria 546 do Ministério das Cidades, que di-

vulga a seleção de propostas da PBH no âmbito 

do PAC Pacto da Mobilidade, com recurso de R$ 

104.500.000,00 para contratação de projetos e 

obras de implantação de faixas prioritárias.

5.8 serviço de táxi 

Em 2013, a frota de táxi de BH foi ampliada 

de 5.951 para 6.560 veículos, sendo sessenta 

acessíveis.

Em 2014 foi autorizada a ampliação da frota de 

táxi de BH de 6.560 para 6.932 veículos, sendo 

sessenta acessíveis. Foram convocados, em de-

zembro de 2014, 250 novos permissionários. 

766 veículos (11,1% da frota total) contam com 

o sistema de biometria, que permite a apuração 

pela BHTrans dos dados operacionais do servi-

ço, que são direcionadores de decisões.

5.9 abrigos de Passageiros de Ônibus

Durante o ano de 2014 foram implantados 236 

novos abrigos de passageiros nos pontos de 

embarque e desembarque do sistema de trans-

porte coletivo, incluindo acessibilidade e piso 

tátil. O atual número de abrigos na cidade é de 

2.331 unidades. 
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5.9.1 novos abrigos 

Em outubro de 2014 foi publicado edital de li-

citação para instalação e manutenção de 1.300 

abrigos em ponto de parada de ônibus na ci-

dade, que prevê a concessão deste serviço de 

utilidade pública, com outorga onerosa, com-

preendendo a criação, confecção, instalação e 

manutenção dos abrigos, com possibilidade de 

exploração publicitária, bem como a criação, 

confecção, instalação e manutenção de marcos 

do ponto, estes sem exploração publicitária. 

O processo licitatório está em andamento.

5.10 nova rodoviária

A nova rodoviária terá 35.500 m² de área cons-

truída, 41 plataformas, com expansão prevista 

para 56 plataformas, área de estocagem para 23 

ônibus, quatrocentas vagas cobertas de estacio-

namento para automóveis. Toda sua operação 

acontecerá em um único nível, desde o embarque 

e desembarque até as áreas de bilheteria, salões 

de espera e praças de alimentação, o que facilita 

o deslocamento dos usuários. Outro ponto im-

portante a ser destacado é a flexibilidade de uti-

lização das plataformas, que estarão dispostas de 

forma que, de acordo com a necessidade, o maior 

número delas pode estar disponível para o em-

barque, por exemplo, em vésperas de feriados ou 

vice-versa, em dias de grandes chegadas. A nova 

rodoviária será ligada por passarela à estação do 

metrô e ao sistema BRT da Avenida Cristiano Ma-

chado. Os investimentos são da ordem de R$ 50 

milhões para a construção do prédio da rodoviá-

ria e R$ 6,5 milhões para implantação do sistema 

viário do entorno. 

Em 2014 foram concluídas as desapropriações 

e remoções na área onde será construído o pré-

dio da nova rodoviária. Ainda estão pendentes 

32 desapropriações referentes à área do entor-

no, onde será construído o sistema viário para 

acesso ao terminal.

5.11  Gestão do transporte coletivo  

por Ônibus

5.11.1 linhas de Ônibus executivas

Os ônibus possuem assentos estofados, ar-condi-

cionado, TV e internet sem fio para atrair os usu-

ários do automóvel particular para o transporte 

coletivo. Até 2013 existiam duas linhas: Buritis – 

Savassi e Savassi – Cidade Administrativa.

Em 12 de junho de 2014, durante a realização 

da Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, foi 

implantada a Linha Turística no Roteiro Centro-

-Sul, com operação diária, mas devido à pouca 

demanda atualmente opera somente aos finais 

de semana. 

5.11.2 transporte coletivo suplementar

Em 2014, o transporte coletivo suplementar 

transportou 33.919.295 passageiros, com uma 

média mensal de 2.826.608 passageiros. O nú-

mero de viagens realizadas no período foi de 

613.793, com média mensal de 51.150 viagens. 

A frota total é 277 veículos (dezembro 2014).

Evoluindo no atendimento à Lei de Acessibili-

dade, 97% da frota do Serviço Suplementar é 

atendida por veículos acessíveis, climatizados 

e de duas portas. Em 2013 era 81% da frota. O 

sistema de fiscalização eletrônica de cumpri-

mento de horário foi implantado em 100% das 

linhas de suplementar.
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Em 2014 iniciou-se o processo de licitação das 

permissões do Serviço Suplementar para substi-

tuição das atuais permissões, cujo Termo de Per-

missão se encerra em 31 de agosto de 2015.

5.11.3 transporte coletivo convencional

Em 2014, o transporte coletivo convencional trans-

portou 448.316.052, com uma média mensal de 

37.359.671 passageiros. O número de viagens rea-

lizadas no período foi de 8.670.321, média mensal 

de 722.527 viagens, 3% a mais que em 2013. 

A frota total é de 3.023 veículos (dezembro 

2014), sendo 89% deles acessíveis para pessoas 

com deficiência, aumentando oito pontos per-

centuais em relação a 2013. A idade média da 

frota é de quatro anos e sete meses.

O percentual de pagamento em cartão passou 

de 58% em dezembro 2011 para 59,96% em de-

zembro 2013 e para 68% em dezembro de 2014, 

mostrando o contínuo processo de migração do 

modo de pagamento para o cartão BHBus, inten-

sificado após a implantação do MOVE. 

A partir da implantação da fiscalização eletrôni-

ca de pontualidade, em abril de 2009, 100% das 

viagens realizadas no transporte coletivo con-

vencional estão sendo fiscalizadas diariamente 

e o quantitativo médio de viagens omitidas e 

atrasadas é 6,1%. 

Em 2014 foram emitidos 1.923 Quadros de 

Referência Operacional (QRO), objetivando 

melhorar a oferta e o conforto das viagens do 

transporte por ônibus da cidade. Tal medida 

resultou na implantação de 42 novas linhas, 

dezenove novos atendimentos e alteração de 

itinerários em 188 linhas.

5.12  linhas de Ônibus com tarifa regional 

reduzida

Essa ação tem por objetivo ampliar a rede de 

linhas de ônibus com tarifa regional reduzida 

(tarifa de linhas alimentadoras e circulares), 

direcionadas aos principais centros regionais 

de comércio e serviços (novas “centralidades”), 

através de novos projetos de sistemas integra-

dos e linhas regionais, bem como a criação de 

novos atendimentos, consolidando uma políti-

ca tarifária cada vez mais inclusiva.

A redução da tarifa regional acompanha a im-

plantação do MOVE. À medida que as linhas do 

MOVE são implantadas, a tarifa de suas linhas 

alimentadoras é reduzida. Até o final de 2014, a 

tarifa regional reduzida foi implantada em 68 li-

nhas, totalizando 109, uma ampliação de 65,9% 

desde 2012.

5.13  atendimento por Ônibus em Vilas  

e aglomerados

Trata-se da ampliação do atendimento por ôni-

bus em vilas e aglomerados, onde os veículos 

do transporte convencional não podem rodar 

por restrições viárias ou topográficas. Em 2014, o 

atendimento foi implantado em Várzea da Palma 

(linha 618 – Estação Pampulha – Jardim Leblon) 

e no Conjunto Taquaril (linha 9032 – sublinha 3).

5.14  Procedimentos de Manifestação de 

Interesse para Proposições de rotas  

de Vlt – Veículo leve sobre trilhos  

e de Monotrilho na capital

Em 18/06/2014 o Governo do Estado de Minas 

Gerais publicou um PMi – Procedimento de Ma-

nifestação de interesse para ligar, pelo VLT, a rodo-
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viária de Belo Horizonte à Cidade Administrativa 

e ao Aeroporto internacional Tancredo Neves, em 

Confins, visando obter das empresas interessa-

das em disputar futuros contratos de concessão 

estudos de viabilidade sobre o projeto e apresen-

tação de soluções, que serão insumo para futuros 

editais de licitação, dando assim transparência à 

interlocução com o setor privado. 

5.15  Planejamento do transporte  

e da logística Metropolitana

A Prefeitura, por meio da BHTrans, atua de for-

ma colaborativa com o Governo Estadual, Go-

verno Federal, Agência Metropolitana e os mu-

nicípios vizinhos, para planejar o transporte e a 

logística metropolitana.

A BHTrans apoiou tecnica e financeiramente a 

realização da Pesquisa Origem e Destino Domi-

ciliar (OD/2012), realizada pela Agência Metro-

politana de Belo Horizonte, iniciada em 2012 e 

concluída em 2013. A pesquisa tem como obje-

tivo subsidiar a caracterização e a qualificação 

da população usuária de transporte público e 

privado e a quantificação das viagens diárias da 

população, dividindo-as por modo e motivos. O 

relatório permite a obtenção de insumos para 

projeção de viagens futuras, planejamento e 

estabelecimento de alternativas de projetos de 

transporte e estudos diversos. Foram pesqui-

sados 40.258 domicílios nos 34 municípios da 

RMBH – Região Metropolitana de Belo Horizon-

te, realizadas 3.121 entrevistas a automóveis, 

totalizando 485.635 veículos contados.

Em 2014 a BHTrans recebeu o banco de da-

dos da pesquisa OD/2012, que foi concluída 

em 2013, e formou um grupo de estudos para 

elaboração de políticas de mobilidade urbana 

e planejamento de médio e longo prazo com 

base nas informações desse banco. 

6 ProGraMa sUstentador Gestão 
IntelIGente da MoBIlIdade

O objetivo geral do programa é implantar me-

canismos de controle operacional com dispo-

nibilização de informações em tempo real para 

usuários do transporte coletivo por ônibus e 

motoristas que circulam em Belo Horizonte e 

aprimorar a gestão, o controle e a operação do 

transporte coletivo, do transporte de carga e do 

trânsito em geral.

O programa é composto de quatro ações:

•  Disponibilização de informações sobre o 

transporte coletivo e trânsito via internet, por 

telefone e dispositivos móveis.

•  Expansão do Centro de Controle Operacional 

da BHTrans.

•  implantação de Sistema inteligente no Trans-

porte por Ônibus (SiTBus).

•  Melhoria das informações sobre o transporte 

coletivo nos abrigos de ônibus.

6.1  disponibilização de Informações sobre 

o transporte coletivo e trânsito  

via Internet, por telefone e dispositivos 

Móveis

O serviço consiste no fornecimento de informa-

ções de serviços de mobilidade como quadro 

de horários, itinerários, localização de pontos 

de ônibus, consultas da situação do trânsito 
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com acesso às câmeras do sistema de gestão de 

operação de trânsito, além de todos os serviços 

eletrônicos disponíveis no Portal. 

Em 2014, o site da BHTrans recebeu um número 

alto de consultas, tanto referente à área de con-

teúdo como de serviços eletrônicos, fechando 

respectivamente com 6.342.589 e 16.022.072 

consultas em 2014. 

Também em 2014, o perfil da empresa no Twit-

ter, o @OficialBHTrans, teve um crescimento 

no número de seguidores motivado por ações 

referentes ao BRT-MOVE – Bus Rapid Transit e 

à Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, entre 

outras, fechando o ano com 80.000 seguido-

res. Ele é atualmente um dos principais canais 

de comunicação e informação da empresa. As 

postagens acontecem entre 7h e 23h nos dias 

úteis, divulgando informações oficiais e atuali-

zadas sobre o trânsito e transporte.

O monitoramento das redes sociais foi reestru-

turado permitindo a coleta diária de informa-

ções sobre a opinião do cidadão relativa aos 

projetos e ações operacionais executadas pela 

BHTrans.

6.2  central de operações da Prefeitura (coP)

Em junho de 2014 foi inaugurado o Centro de 

Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, conce-

bido com a missão de prover uma gestão eficaz e 

eficiente dos serviços prestados à população, por 

meio de um modelo de controle integrado dos 

principais serviços do Município, tais como defesa 

civil, saúde, segurança, ordenamento, mobilida-

de urbana, fiscalização, limpeza urbana e outros. 

O COP possibilita a interoperabilidade dos órgãos 

envolvidos, a fim de proporcionar o acompanha-

mento e o controle das ações e da produtividade, 

viabilizando a melhoria contínua desses serviços. 

A sala de Controle integrado, na qual trabalham 

cerca de duzentas pessoas nas 95 posições de 

monitoramento, possui um painel de vídeowall 

de 60 m2. Atualmente oitenta posições são per-

manentes e as outras quinze são para eventu-

ais necessidades. Na sala é possível monitorar 

câmeras distribuídas estrategicamente pela 

cidade, por meio das quais o COP acompanha, 

inclusive, a movimentação nas estações e corre-

dores do MOVE.

Além disso, na sala de Controle integrado é rea-

lizado o monitoramento climático prevenindo e 

acompanhando situações de desastres naturais, é 

feita a atuação na fiscalização do município e dado 

aos fiscais o suporte necessário às ações, e, ainda, 

feita a coordenação das viaturas operacionais e de 

urgência na cidade, entre outros. O COP possui, ain-

da, a sala de Crise, que disponibiliza aos seus usuá-

rios equipamentos para realizar videoconferências 

diversas, auditório para palestras e treinamentos, 

salas de reunião, além das salas das gerências de 

Operações, Tecnologia e Administração.

O COP visou, entre outros, a expansão do Cen-

tro de Controle de Operações da BHTrans, com 

a implantação de novos sistemas e equipamen-

tos, assim como nos principais corredores da 

cidade (incluindo câmeras do Circuito Fechado 

de TV – CFTV e Painéis de Mensagens Variáveis 

– PMVs), visando aprimorar a gestão, controle 

e operação do trânsito em função do aumento 

da frota em circulação, garantir uma velocidade 

operacional adequada para o sistema de trans-
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porte coletivo, melhorar o uso do sistema viário.

O COP recebeu recursos do PAC Mobilidade 

no valor de R$ 31,5 milhões, sendo R$ 1,5 mi-

lhão de contrapartida. Sua implantação teve 

início em outubro de 2010 (1º contrato assi-

nado) e foi finalizado em maio de 2014. Até o 

final de 2013 foram instalados 95 km de rede 

de fibra óptica, 63 câmeras do CFTV monito-

radas no COP e mais nove Painéis de Mensa-

gens Variáveis, totalizando dezenove painéis 

instalados na cidade. Destes, dezessete estão 

interligados ao COP. 

Em dezembro de 2014 já eram 928 câmeras de 

videomonitoramento acompanhadas pelo COP.

6.2.1 Mapa operacional Gráfico

implantados e em operação todos os módulos 

contratados para utilização no COP. O módulo 

de contagem de tráfego foi implantado e está 

disponível para uso em pesquisas. 

6.2.2  sistema de comunicação de dados por 

meio de dispositivos móveis (Pda – 

Personal digital assistant)

implantado para a agilização das ações das 

equipes de campo nas operações de transporte 

e trânsito.

6.3  Implantação do sistema Inteligente no 

transporte por Ônibus (sItBus)

O SiTBus contempla a implantação de sistema 

integrado de gestão, monitoramento e infor-

mação do transporte coletivo municipal, que 

utilizará uma lógica de automatização e siste-

matização de processos e sistemas computa-

cionais, possibilitando uma gestão mais eficaz 

do sistema de transporte coletivo e a prestação 

de informações on-line para os usuários. 

Em 2013, todos os 3.041 veículos da frota tive-

ram instalados equipamentos tais como: siste-

ma de GPS e GPRS; câmeras de segurança; siste-

ma de no-break para garantir o funcionamento 

dos demais equipamentos em caso de falha de 

bateria; computador de bordo, equipamento 

que permite o funcionamento de periféricos 

instalados. 

Em 2014, todos esses equipamentos passaram 

a ser monitorados no COP.

6.4  Melhoria das Informações sobre  

o transporte coletivo nos abrigos  

de Ônibus

Essa ação consiste na instalação de painéis de 

informação de linhas, itinerários e horários em 

abrigos em pontos de ônibus da cidade. Além de 

conforto e segurança, os abrigos contam com in-

formações úteis aos passageiros de ônibus com 

painéis mostrando mapa esquemático com os 

principais pontos de interesse a partir do ponto 

de parada, um quadro de frequência por faixa ho-

rária e o itinerário resumido da linha.

Em 2014 foram instalados painéis de informa-

ção de próxima chegada em 424 pontos de 

embarque e desembarque dos ônibus dos prin-

cipais corredores e da área central, totalizando 

564 painéis instalados, além das 37 estações de 

transferência do BRT-MOVE, que possuem pai-

néis instalados. 
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7 ProGraMa sUstentador transPorte 
seGUro e sUstentáVel

O Programa tem o objetivo de promover a se-

gurança no trânsito para melhoria da saúde e 

garantia da vida, além de beneficiar a qualida-

de de vida urbana por meio de intervenções no 

sistema de mobilidade, com estímulo aos mo-

dos não motorizados.

7.1  Projeto de construção de  

estacionamentos subterrâneos

Prevê a criação de cinco garagens com crono-

grama obrigatório definido no edital e outras 

quatro cuja construção dependerá de deci-

são futura. No total, 2.280 vagas serão ofe-

recidas para os belo-horizontinos. O projeto 

contempla construção, implantação, gestão, 

manutenção e operação do serviço pelo pra-

zo de trinta anos.

Os locais onde serão construídos os estacio-

namentos foram definidos com base em um 

estudo de demanda que apontou os locais 

mais carentes de vagas e importantes pontos 

de comércio e serviço da capital, como Savas-

si, Barro Preto, Praça Sete e região hospitalar, 

entre outros.

Em outubro de 2014 foi enviado à CMBH o Pro-

jeto de Lei 1.341, para viabilização dos estacio-

namentos subterrâneos, e em novembro foi 

publicada a Consulta Pública para delegação, 

por meio de concessão comum, da construção, 

implantação, gestão, manutenção e operação 

de serviços públicos de estacionamento e infra-

estruturas correspondentes.

7.2 operação trânsito Melhor – Mobicentro 

Envolve o desenvolvimento de soluções inte-

gradas de engenharia de tráfego e de trans-

portes, de baixo custo e implantação imediata, 

para melhoria da mobilidade urbana, com foco 

na qualidade do caminhamento dos pedestres 

e nas condições ambientais das áreas atingidas.

Em 2014 foi concluídas as intervenções do Mo-

bicentro na Área Hospitalar e o no eixo do BRT 

da Área Central. 

Devido à confiança no projeto, que propiciará 

a redução de CO
2
 e outros gases poluentes, a 

AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento 

vai investir R$ 50 milhões na execução das in-

tervenções. Esse investimento será através do 

contrato assinado com o BDMG – Banco de De-

senvolvimento de Minas Gerais em 28/05/2014, 

com aporte para as obras em 2015.

7.3 Projeto Vida no trânsito

Visa a redução das vítimas de acidentes no trânsito, 

com foco na prevenção de cinco fatores de risco: 

álcool e direção; velocidade excessiva; comporta-

mento inadequado de jovens motoristas; compor-

tamento inadequado de motociclistas; caminha-

mento de pedestres, em especial de idosos.

As ações de monitoração sistemática, o cruza-

mento das informações no banco de dados de 

acidentes da BHTrans/Detran-MG com os dados 

do Sistema de informação Hospitalar do Siste-

ma Único de Saúde (SiH/SUS), anteriormente 

realizado pelo Ministério da Saúde, passou a ser 

de responsabilidade total do Município a partir 

de 2013. 
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7.3.1 Fiscalização eletrônica

Em 2014 foram instalados 51 equipamentos de 

fiscalização eletrônica, totalizando 161.

7.3.2 ações de educação no trânsito

•  O Jovem e a Mobilidade: programa per-

manente de educação para o trânsito des-

tinado a estudantes do Ensino Médio. O 

público-alvo é formado por jovens da fai-

xa etária entre 18 e 25 anos das redes pú-

blica e privada de ensino de Belo Horizon-

te. O objetivo é conscientizá-los sobre sua 

participação na construção de uma cidade 

mais humana, sobre comportamentos que 

preservem suas vidas e o meio ambiente, 

aspectos positivos e negativos das opções 

pelos modos de deslocamentos. O progra-

ma realiza encontros nas escolas, pales-

tras, debates, exibição de filmes, gincanas.  

 

Em 2013 foi lançado o concurso de vídeos, “O 

Trânsito e o Valor da Vida” e, em abril de 2014 

foi realizada a premiação dos primeiros luga-

res do concurso durante o 4º Seminário Mu-

nicipal de Educação de Trânsito e Cidadania, 

realizado pela BHTrans. Em 2014 o programa 

atingiu 166 escolas e 18.346 alunos.

•  Transitando Legal: atende alunos do Ensino 

Fundamental das escolas das redes munici-

pal, estadual e privada do Município de Belo 

Horizonte. Utiliza a Arte-Educação para pro-

mover a socialização e a construção do co-

nhecimento, possibilitando aos estudantes 

estabelecerem relações com o mundo e a 

visão crítica que se deve ter desde a infância 

em relação ao trânsito, à segurança, à qua-

lidade de vida na nossa cidade, à mobilida-

de urbana sustentável, à utilização racional 

do transporte particular e o estímulo ao uso 

de meios de transporte menos poluentes, 

como o transporte coletivo e a bicicleta.  

 

Em 2014 foram atendidas 319 escolas de Ensi-

no Fundamental com um total de 40.080 alu-

nos participantes e 168 escolas de Ensino Mé-

dio, com 18.592 alunos. Foram realizados 27 

cursos de formação de professores, para 626 

professores em 26 escolas.

7.3.3 ações de segurança no trânsito

São pequenas intervenções que visam a segu-

rança dos pedestres. Em 2014 foram realizadas 

intervenções em nove bairros: 

•  Rua Manoel Eustáquio – Bairro Jardim Atlânti-

co – Pampulha: entorno da UMEi Santa Amélia.

•  Rua Maria Cecília com Rua Senador Virgílio Tá-

vora – Bairro itatiaia – Pampulha: entorno da 

Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto.

•  Rua Áurea Elisa Valadão – Bairro Braúnas – 

Pampulha: entorno da UMEi Braúnas.

•  Rua Joaquim Teixeira Dias com Rua Volta Redon-

da – Bairro Cardoso – Barreiro: próximo a escola.

•  Rua Coroa Frade e Rua Vicente Surette – Bairro 

Mangueiras – Barreiro: entorno da Escola Mu-

nicipal Professor Hilton Rocha.

•  Ruas São Gotardo, Paraisópolis, Bom Despa-

cho, Quimberlita, Alvinópolis, Silvanópolis, Bo-

caiúva e Tenente Freitas – Bairro Santa Tereza.
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•  Entorno da Praça República do Líbano, Santa 

Lúcia.

•  Rua Conde de Linhares entre Rua Josefa Belo 

e Rua Carvalho de Almeida – Cidade Jardim.

•  Rua Antônio Teixeira Dias com Rua Alfredo 

Herdy de Carvalho – Teixeira Dias

7.3.4 requalificação Urbanística e ambiental

O projeto visa o caminhamento seguro e con-

fortável dos pedestres nos centros de bairros. 

Em 2014 foram implantados os seguintes 

projetos:

•  interseção na Rua Guararapes com as ruas Ja-

careí, Avelar e Araci: construção de novas ilhas 

de refúgio e aumento da área do canteiro cen-

tral na interseção, além de nova sinalização 

horizontal e vertical.

•  Entorno do Hospital Metropolitano: tratamento 

da interseção das avenidas Waldyr Soeiro Emrich 

e Olinto Meireles, incluindo alteração da circu-

lação proposta, sinalização vertical, horizontal e 

semafórica, alterações geométricas, além da re-

cuperação do pavimento asfáltico.

7.3.5  campanha de segurança para  

Motociclistas

A campanha tem o objetivo de conscientizar 

a classe dos motociclistas na conduta ideal no 

trânsito e a população quanto à importância e 

respeito aos usuários de duas rodas.

As ações realizadas em 2014 foram:

•  Vi Fórum do Motociclismo Mineiro – com o ob-

jetivo de debater e formar grupos de estudos 

sobre a situação dos motociclistas perante o 

trânsito da capital e propor mudanças de me-

lhorias para o setor e toda a sociedade.

•  Festa do Dia do Motociclista – evento com 

estandes, palestras, exibição de motocicletas, 

apresentações musicais, que se inicia com 

uma grande motociata.

•  Campanha Ande Seguro – um conjunto de pa-

radas educativas para motociclistas, ressaltan-

do a importância do uso dos equipamentos 

de segurança e a melhor forma de pilotar nas 

ruas e avenidas, a fim de diminuir o número de 

acidentes, já é promovida há dois anos.

•  Pesquisas sobre Segurança dos Motociclistas 

– consultas à Fundação Hospitalar de Minas 

Gerais sobre atendimentos médicos de urgên-

cia a motociclistas acidentados e pesquisa de 

campo sobre as condições da motocicleta e 

equipamentos de segurança.

7.3.6 campanha “Pedestre. eu respeito”

A campanha tem objetivo de mobilizar e cons-

cientizar pedestres, motoristas e motociclistas 

para que aconteça uma mudança definitiva de 

comportamento e respeito entre as pessoas 

que trafegam pela cidade. A campanha inte-

gra o projeto Vida no Trânsito, do Ministério da 

Saúde, e em 2014 ela aconteceu em vinte cruza-

mentos da área central e arredores.
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7.3.7 Indicadores

tIPo de VeícUlo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moto 142.201 160.544 175.941 191.213 201.415 210.332 217.139

Ônibus 11.281 11.622 12.145 13.254 13.672 14.097 14.355

Caminhão 27.277 29.056 31.203 33.119 33.839 35.299 35.737

Outros 25.297 29.102 32.330 36.060 39.034 42.154 44.772

evolução da Frota por tipo de Veículo

acIdentes e VítIMas 
de trÂnsIto

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de vítimas de acidentes1 20.799 21.945 22.167 21.774 20.369 19.871

Vítimas fatais2 273 288 262 217 179 170

Vítimas não fatais 19.675 20.586 20.875 20.110 18.719 17.519

Total de acidentes 15.719 16.377 16.822 16.294 15.260 14.145

Total de atropelamentos 3.087 3.076 3.116 2.850 2.559 2.269

Frota 1.107.259 1.220.125 1.332.381 1.429.865 1.507.335 1.580.625

População 2.434.642 2.452.617 2.375.151 2.385.639 2.395.785 2.479.165

Taxa de severidade (mortos por 
1.000 acidentes)

17,37 17,59 15,57 13,32 11,73 12,02

Taxa de mortalidade por 10.000 
veículos

2,47 2,36 1,97 1,52 1,19 1,08

Taxa de mortalidade por 100.000 
habitantes

11,21 11,74 11,04 9,10 7,47 6,86

Vítimas não fatais por 10.000 
veículos

177,69 168,72 156,67 140,64 124,19 110,84

Taxa de atropelamentos por 10.000 
veículos

27,88 25,21 23,39 19,93 16,98 14,36

acidentes e Vítimas de trânsito

Fonte: detRan/MG

7.4 Projeto Pedala BH

Visa ampliar as rotas cicloviárias em Belo Horizon-

te, criando condições para estimular, de modo 

seguro, a utilização de bicicletas e sua integração 

nos diversos modais de transportes na cidade.

Em 2014 foram implantadas 11,19 km de ciclo-

vias, totalizando 70,42 km de ciclovias/ciclofai-

xas na cidade. 

E em agosto de 2014, foi realizada a licitação 

para a construção de 10,85 km de ciclovias nas 

regiões do Barreiro e de Venda Nova, recursos 

doados pela Associação Nacional de Transporte 

Público (ANTP). As obras iniciaram em novem-

bro de 2014.

Em setembro de 2014 foi publicada no DOU a Por-

taria 546 do Ministério das Cidades, que divulga 

a seleção de propostas da PBH no âmbito do PAC 

Pacto da Mobilidade, com recursos de R$ 22 mi-

lhões para contratação de projeto e obra.

1 Vítimas que morreram no local do acidente.
2 o total de vítimas inclui as fatais, não fatais e não informadas (sobre a severidade).



65

Em 2014 foram implantados 69 bicicletários/paraciclos (dispositivos para estacionamento de bicicletas), to-

talizando 94 bicicletários/paraciclos na cidade.



66

7.4.1 Bicicletas de Uso compartilhado

Também em 2014 foi implantado o projeto de bi-

cicletas de uso compartilhado, BiKE BH, totalizan-

do quatrocentas bicicletas e quarenta estações. 

Lançado em junho de 2014, as estações estão dis-

tribuídas pela Área Central (34 estações) e na Orla 

da Lagoa da Pampulha (seis estações). 

No período de junho a dezembro foram realiza-

dos 43.917 cadastros de usuários, as bicicletas 

foram utilizadas em mais de cinquenta mil via-

gens e solicitados 21.841 passes (9.905 diário, 

10.792 mensal, 1.144 anual).

rota eXtensão (KM) ano de IMPlantação

Otacílio Negrão de Lima 11,55 2003

Boulevard Arrudas 0,46 2007

Vilarinho 3,04 2007

Andradas 1,93 2008

Saramenha 2,2 2008

Tereza Cristina 4,63 2008

Savassi 2,8 2011

Andradas 2 1 2011

Av. Américo Vespúcio 2,1 2011

Risoleta Neves 2,2 2011

Estação Barreiro / Avenida do Canal 2,2 2012

Boulevard Arrudas 3 1 2012

João Pinheiro 1 2012

Rio de Janeiro 1,91 2012

Fernandes Tourinho 1,39 2012

João XXiii 1,6 2012

Tancredo Neves 0,6 2012

Av. Fleming 1,79 2012

Olegário Maciel 1,5 2013

Country Clube 1,5 2013

Boulevard Arrudas 4 1,67 2013

Otacílio Negrão de Lima 7,56 2013

Via 210 1,5 2014

Santos Dumont 0,75 2014

Paraná 1,42 2014

Amintas Jaques de Morais 2,35 2014

Parque Ecológico da Pampulha 3,6 2014

Clóvis Salgado 2,67 2014

Várzea da Palma 2,5 2014

total   70,42 KM  
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8 oUtros ProGraMas

8.1 Mobilidade Urbana e trânsito

8.1.1  Plano de Mobilidade Urbana  

de Belo Horizonte (PlanMob)

Concluído em 2011, o PlanMob vem sendo 

implantado através de projetos e políticas 

que buscam resultados operacionais e de 

sustentabilidade. 

Em setembro de 2013 foi renomeado como Plano 

Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

e foi publicado o Decreto Municipal 15.317, que 

instituiu o Observatório da Mobilidade Urbana 

de Belo Horizonte (ObsMob-BH), com o objetivo 

de realizar, com base em indicadores de desem-

penho estabelecidos em conformidade com este 

decreto, o monitoramento da implementação do 

PlanMob, no que toca à operacionalização das es-

tratégias nele previstas e aos seus resultados em 

relação às metas de curto, médio e longo prazo.

Em 2014, o ObsMob-BH elaborou e publicou o 

Balanço Anual da Mobilidade Urbana de Belo 

Horizonte 2014 (ano-base 2013).

8.1.2 estacionamento rotativo

Em 2014 houve um acréscimo de 243 vagas fí-

sicas do estacionamento rotativo, totalizando 

815 quarteirões regulamentados, 21.071 vagas 

físicas e 97.864 vagas rotativas. 

Foram implantadas também 42 vagas reserva-

das a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, totalizando 774 vagas na cidade, em 

quarteirões com e sem estacionamento rota-

tivo, dentro do projeto “Credencial para Esta-

cionamento Especial: Reserva de Vagas para 

inclusão”. Essas vagas estão distribuídas pela 

cidade em locais preferencialmente próximos 

a hospitais, teatros, cinemas, supermercados e 

em locais solicitados pela comunidade. 

Em dezembro de 2014 encontravam-se regula-

mentadas 247 vagas para estacionamento de 

veículos de idosos em quarteirões com e sem Es-

tacionamento Rotativo, em locais solicitados pela 

comunidade. Somente nas 141 vagas regulamen-

tadas em quarteirões com estacionamento rota-

tivo é possível o estacionamento diário de 918 

veículos, graças à rotatividade exigida.

Também em 2014 foram implantadas vagas de 

estacionamento rotativo destinadas a moto-

fretistas (motocicletas categoria aluguel), cujo 

objetivo é ampliar as oportunidades de estacio-

namento para esses profissionais. Em dezem-

bro de 2014 encontravam-se regulamentadas 

363 vagas para essa finalidade, localizadas na 

Área Central, no Luxemburgo e no Barreiro, 

para utilização nos dias úteis, das 8 às 18h, e aos 

sábados, das 8 às 13h, pelo tempo máximo de 

1 hora, sem a necessidade do uso da folha do 

estacionamento rotativo.

estacIonaMentos rotatIVos atÉ 2014

Quarteirões Regulamentados 815

Vagas Físicas 21.071

Vagas Rotativas 97.864

Vagas regulamentadas para veículos de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida

774

Vagas regulamentadas para veículos de idosos 247
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8.1.3  cartão BHBus Master e Benefício  

estudantil

O Cartão BHBus Master, destinado aos passa-

geiros do transporte coletivo com idade igual 

ou superior a 65 anos, permite aos idosos trans-

por a roleta, assegurando o acesso gratuito ao 

salão traseiro dos ônibus do Sistema de Trans-

porte Coletivo de Belo Horizonte. Em 2014 

foram entregues 21.046 novos cartões dessa 

modalidade, totalizando 153.294. 

O Cartão BHBus Benefício Estudantil é destina-

do a estudantes do Ensino Médio, para desloca-

mentos entre a residência e o estabelecimento 

de ensino, exclusivamente nos dias letivos e é 

válido para os serviços de transporte público 

coletivo de passageiros do Município de Belo 

Horizonte. O cartão permite aos estudantes be-

neficiários transpor a roleta, assegurando uma 

gratuidade de 50% no Sistema de Transporte 

Coletivo de Belo Horizonte. Até o fim do ano de 

2014 foram distribuídos 15.885 cartões dessa 

modalidade.

8.1.4  Vistoria e Inspeção dos Veículos:  

táxi, transporte escolar, transporte 

coletivo convencional e transporte 

suplementar

Todos os veículos dos serviços de táxi, trans-

porte escolar, transporte coletivo convencional 

e transporte coletivo suplementar que ingres-

saram em 2014 nos sistemas gerenciados pela 

BHTrans foram submetidos à vistoria técnica, 

com o objetivo de constatar a conformidade 

com as especificações técnicas regulamenta-

das. Além disso, durante toda a permanência 

dos veículos no sistema, estes se submetem a 

inspeções periódicas, além de vistorias even-

tuais e fiscalização em campo, dentre outras, 

para verificação das condições de conservação, 

limpeza, funcionamento, emissão de gases e 

ruídos e padronização, com ênfase para os itens 

de segurança e conforto dos usuários e opera-

dores.

No ano de 2014 foram realizadas 13.536 visto-

rias em táxis; 6.219 em veículos do sistema de 

transporte escolar; 5.636 em ônibus do trans-

porte coletivo convencional e 1.054 vistorias 

em ônibus do sistema de transporte suplemen-

tar, totalizando 26.445 vistorias.

8.1.5 sinalização semafórica

Em 2014, 49 novas interseções foram devida-

mente semaforizadas, totalizando 972. Foram 

instalados dezenove novos no-breaks em se-

máforos. Em caso de falta de energia, os semá-

foros com no-break continuam funcionando 

normalmente, evitando transtornos à circula-

ção e mantendo a segurança dos motoristas e 

pedestres. O COP conta, atualmente, com 80% 

dos semáforos instalados com controle e inter-

venção remotos. 

8.1.5.1  Modernização das centrais  

semafóricas

Otimizados os sistemas de controle semafórico 

com a implantação de software e adaptação de 

equipamentos de campo nos corredores das 

avenidas Amazonas, Cristiano Machado, Pedro 

ii, Carlos Luz e Antônio Carlos.

8.1.6  Manutenção de Faixas de Pedestres na 

área central

A área central de Belo Horizonte, incluindo a 

Avenida do Contorno, conta com 548 interse-
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ções e 2.085 faixas de travessia de pedestres. 

Em 2014, foram revitalizados 252 faixas de tra-

vessias de pedestres, com investimentos da 

ordem de R$ 308.680,00, através do Programa 

de Manutenção de Faixas e da Manutenção da 

Sinalização de Vias Recapeadas.

8.2  responsabilidade social e Gestão  

democrática

8.2.1  Gratuidade – cartão BHBUs Benefício 

Inclusão

A BHTrans faz a gestão do processo para a con-

cessão da gratuidade a pessoas com deficiência 

(física, mental, auditiva ou visual), residentes na 

capital e em outros 29 municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, e pesso-

as com insuficiência renal crônica em terapia 

renal substitutiva e que fazem tratamento nos 

centros de saúde da capital. O atendimento a 

esse público requer um esforço maior e mais 

especializado por parte dos atendentes, de-

mandando mais tempo e mais habilidade. Em 

2014 foram solicitadas 7.826 gratuidades no 

transporte coletivo, sendo 3.412 de deficientes 

físicos, 2.909 de deficientes mentais, 604 de de-

ficientes auditivos, 694 de deficientes visuais e 

207 de doentes renais crônicos. 

8.2.2 credenciais de estacionamento especial

Em 2014, foram emitidas pela BHTrans 382 

credenciais de estacionamento especial para 

pessoas com deficiência, sendo 355 para defi-

cientes físicos e 27 para deficientes visuais.

Essas credenciais destinam-se ao uso, no sis-

tema viário, da rede de vagas reservadas para 

estacionamento de veículos que transportam 

ou são conduzidos por pessoas portadoras de 

deficiência e com dificuldade de locomoção. 

Para o estacionamento especial para idosos, 

regulamentado em dezembro de 2009, foram 

emitidas 3.667 credenciais em 2014.

8.2.3  conselho Municipal de Mobilidade  

Urbana (coMUrB)

Criado em 2013, através do Decreto 15.318/13, 

o COMURB é uma instância colegiada de par-

ticipação popular nos assuntos de mobilidade 

urbana, de caráter consultivo e propositivo, vin-

culado à Secretaria Municipal de Serviços Urba-

nos. Possui 47 membros titulares, sendo um do 

Poder Executivo Federal, um do Poder Executi-

vo Estadual, oito do Poder Executivo Municipal, 

um representante do Poder Legislativo e 36 re-

presentantes da sociedade civil.

Em 2014 foram realizadas cinco reuniões e os 

principais temas discutidos foram: Mobicen-

tro, Observatório da Mobilidade Urbana de BH 

e apresentação/divulgação dos resultados da 

auditoria sobre Transporte Coletivo elaborada 

pela empresa Ernst & Young.

8.3  operação transporte na copa do Mundo 

da FIFa Brasil 2014tM

Durante a Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, 

entre junho e julho de 2014, Belo Horizonte re-

cebeu seis jogos, sendo dois deles envolven-

do a Seleção Brasileira. Para realizar as ações 

operacionais da área de mobilidade urbana, 

a BHTrans elaborou um Plano de Operação 

de Mobilidade com base nas experiências das 

ações implantadas na Copa das Confederações 
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da FiFA em 2013, com foco nas áreas de inte-

resse do evento, em especial para a região da 

Pampulha nos dias de jogos, cujas medidas 

operacionais eram atender as necessidades dos 

espectadores, aliado com os demais órgão das 

esferas de governo.

IteM
terMInaIs coPa Brt MoVe

cIdade BH aeroPorto cnF lInHa 50

Passageiros Transportados 97.169 14.674 43.862

Frota máxima empenhada 285 60 -

Viagens realizadas 2.658 - -
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1 IntrodUção

A qualidade de vida de uma sociedade é in-

fluenciada por uma série de fatores e a segu-

rança pública é um dos pilares centrais para a 

melhoria dessas condições, garantindo a pro-

teção dos direitos individuais e assegurando 

o exercício da cidadania. Quanto menores os 

índices de violência, maior é o sentimento de 

segurança e bem-estar da população. Assim, 

é papel fundamental não apenas do Estado, 

mas também da Prefeitura, prover formas de 

enfrentamento e prevenção da criminalidade. 

A Prefeitura de Belo Horizonte vem atuando po-

sitivamente para desenvolver um ambiente mais 

tranquilo na cidade, seja por meio de parcerias 

com os governos estadual e federal, com entida-

des de classe e com representantes da sociedade 

civil, seja pelo desenvolvimento de políticas públi-

cas, cujas ações são realizadas também por meio 

do seguinte Programa Sustentador: 

   Prevenção da Violência

2 ProGraMa sUstentador 
PreVenção da VIolÊncIa

Tem como objetivo criar uma rede municipal 

de prevenção social da violência, implemen-

tando atividades e disciplinas que desen-

volvam a cultura de paz e da não violência, 

conjugadas com ações sociais e de segurança 

urbana, visando a minimizar a criminalidade 

e violência no município de Belo Horizonte.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1  Implementação da cultura de Paz,  

não Violência, Ética e de solidariedade 

entre a Juventude

Em 2014 foram realizadas 149 oficinas nas Escolas 

Municipais, focando na cultura de paz e da não vio-

lência, com duração de três horas cada, alcançando 

3.557 estudantes de quinze a dezenove anos. São 

7.246 estudantes e 324 oficinas desde 2013. 

Foram realizadas também:

•  Mostra do Projovem – Exposição Visibilidades 

– de 29/05 a 01/06/2014, na qual jovens mo-

radores retrataram suas comunidades: Morro 

das Pedras, Apolônia, Confisco, Vila Antena, Bi-

quinhas, Coqueiral, Lagoa, Zilah Spósito, Santa 

Rita, Pedreira Prado Lopes, Arthur de Sá, Vila 

Fátima e Vila Maria.

•  Exposição “Paz e Justiça, Brasil e Holanda – 

Refletindo sobre o passado, construindo um 

futuro melhor” – de 04/04 a 31/05/2014, com 

a visita monitorada de 33 escolas municipais 

e 2.485 alunos para conhecer a história de 

Anne Frank.

•  BH Cidadania – atua em territórios de extre-

ma vulnerabilidade social, com o objetivo de 

discutir os principais problemas territoriais, 

criar planos estratégicos intersetoriais e quali-

ficar os serviços oferecidos às famílias dos ter-

ritórios. Uma das principais instâncias do BH 

Cidadania é a CCL – Coordenação de Comis-

são Local, que reúne mensalmente atores das 

diversas temáticas do Programa (Assistência 

Social, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, in-

clusão Produtiva, inclusão Digital, Segurança 

Alimentar, Política Urbana, ONGs e membros 

de Associação Comunitária dentre outras).
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2.2  reestruturação da secretaria Municipal 

de segurança Urbana e Patrimonial

Esta Secretaria passará a ser chamada de Se-

cretaria de Prevenção Social da Violência e Se-

gurança e será responsável pela coordenação 

das atividades da Guarda Municipal de Belo 

Horizonte (GMBH), além dos mecanismos de vi-

gilância eletrônica e dos programas de preven-

ção da violência, que se encontram dispersos 

em outras secretarias, atuando de forma articu-

lada e integrada com outros órgãos estaduais 

em programas como o Fica Vivo e integração e 

Gestão da Segurança Pública (iGESP). 

O Projeto de Lei para a criação desta Secretaria 

está em fase final de elaboração.

2.3  Programa construindo o Futuro  

de nossos Jovens

Tem o objetivo de implementar uma rede de 

proteção social para adolescentes e jovens de 

Belo Horizonte, monitorada pelo Observatório 

de Prevenção Social. O programa oferece acom-

panhamento individual ao adolescente, garan-

tindo aspectos de proteção, inserção comuni-

tária, reintegração ao processo educacional e 

preparação para o mundo do trabalho.

Em 2014, foram atendidos 2.352 jovens em situ-

ação de vulnerabilidade e risco social, residentes 

nos territórios do Programa BH Cidadania. 

2.4  Programa de dissuasão da Participação 

de Jovens em Gangues 

Em agosto de 2014 foi realizada uma apresen-

tação para noventa alunos, entre nove e doze 

anos, na Escola Municipal Anne Frank, com a 

temática dependência química e suas conse-

quências, ação conjunta da GMBH com a Polícia 

Militar, com o objetivo de prevenção ao envol-

vimento com gangues nas escolas municipais, 

por meio de atividades educacionais. 

A Patrulha Escolar também realizou, em 2014, 

51 ações em escolas da rede municipal, nas Re-

gionais, na Secretaria Municipal de Educação e 

em outros locais, com palestras, dinâmicas, par-

ticipação em fóruns e debates. Essas atividades 

visavam orientar os guardas municipais para 

melhor atendimento e envolvimento de alunos 

e profissionais das escolas, além de ações pre-

ventivas e restaurativas para coibir o bullying, a 

violência sexual, o uso de drogas e a discrimina-

ção de qualquer natureza. 

2.5 Programa educação para a cidadania

Através do Projeto Escotismo da GMBH, busca-

-se implantar a filosofia escoteira entre crianças 

e adolescentes moradores de vilas e bairros de 

Belo Horizonte, dando-lhes a oportunidade de 

identificar paradigmas positivos de cidadania e 

de liderança.

Em 2014, participaram das atividades 210 crian-

ças e adolescentes, e 2.070 alunos das escolas mu-

nicipais visitaram os quartéis do Exército Brasilei-

ro, contribuindo para que assumam seu próprio 

desenvolvimento, especialmente de caráter.

2.6 Projeto agentes de suporte Familiar

O Projeto está em fase de estruturação, em 

conjunto com a Secretaria Municipal Adjunta 

de Assistência Social, visando à formação de 

um comitê gestor integrado por representan-

tes da comunidade local e da Prefeitura de 

Belo Horizonte.
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2.7  Prevenção à violência nas escolas – 

Plano Municipal de segurança escolar

Em novembro de 2014 a comissão finalizou o tra-

balho com a entrega do Plano Municipal de Se-

gurança (PlaSE), cujo foco é a melhoria do clima 

escolar, a garantia dos direitos fundamentais de 

crianças e de adolescentes, o desenvolvimento de 

uma cultura de paz, bem como o aprimoramento 

da formação dos educandos. O PlaSE dá diretrizes 

para que cada escola tenha condições de construir 

o seu próprio plano de convivência, em consonân-

cia com os objetivos deste planejamento, além de 

indicar outras ações a serem implementadas:

•  Convivência escolar (disciplina e sentimento 

de segurança/ pertencimento).

•  Segurança do ambiente escolar (compre-

endendo aqui a estrutura do espaço físico 

escolar, a segurança digital e a gestão admi-

nistrativa).

•  Ocorrências graves diversas (atos infracionais, 

discriminações e acidentes).

•  Gestão democrática e intersetorialidade (assem-

bleias escolares, colegiados escolares, grêmios 

estudantis, bem como várias outras formas de 

protagonismos discente, docente e familiar, 

além da construção de rede intersetorial).

A implantação do PlaSE está prevista para o iní-

cio do primeiro semestre de 2015.

escolas com a presença da GMBH em todos 

os turnos

Em 2014 a GMBH esteve presente em escolas 

e UMEis – Unidades Municipais de Educação 

infantil com o objetivo de aumentar a segu-

rança dos alunos, servidores e da comunidade.  

A GMBH esteve presente em 2551.

2.8 câmaras temáticas

O projeto visa a implementação de câmaras 

temáticas de segurança, participativas e demo-

cráticas, dedicadas aos problemas específicos 

de cada uma das regiões de Belo Horizonte. O 

planejamento da implantação foi realizado em 

2014, com previsão de implantação em 2015.

2.9 Programa rede pela Paz

Tem como objetivo possibilitar uma interven-

ção de caráter político-pedagógico sobre o pro-

blema da violência na escola e no seu entorno, 

participando da construção de uma cultura de 

paz e tolerância. Nesse contexto, são trabalha-

dos desde a formação de profissionais da RME 

– Rede Municipal de Educação até o desenvol-

vimento de ações efetivas para a prevenção e 

enfrentamento da violência escolar. integram 

a Rede pela Paz o Programa Escola Aberta e o 

Projeto Segundo Tempo, entre outros.

Formação dos profissionais da educação e 

integrantes da Guarda Municipal de Belo 

Horizonte que atuam nas escolas, nos temas 

relacionados à violência, indisciplina e cul-

tura de paz

Já são 668 profissionais que atuam nas escolas 

municipais, qualificados nos temas relaciona-

dos à violência, indisciplina e cultura de paz. 

Foram 417 profissionais da educação em 2013 

e 251 Guardas Municipais em 2014.

1 nas unidades geridas pela PPP, a segurança é de responsabilidade do Parceiro.
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Projeto de Justiça restaurativa em parceria 

com o tribunal de Justiça de Minas Gerais

Em 2013 foi firmado Termo de Cooperação com 

o TJMG e, em 2014, a equipe da Rede pela Paz, 

juntamente com a equipe do Programa Família-

-Escola, passou por uma formação em Práticas 

Restaurativas, curso ministrado pelo RECAJ/

UFMG – Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão 

sobre Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

2.10  Iluminação e Videomonitoramento  

da cidade

A identificação das deficiências de iluminação e 

monitoramento é realizada com base nas man-

chas de criminalidade, com o objetivo de de-

senvolver e implantar um plano priorizado de 

instalação e modernização de câmeras de alta 

definição e infraestrutura de iluminação.

Em 2014 foram instaladas mais 578 câmeras de 

videomonitoramento na cidade, totalizando 

639 câmeras instaladas desde 2013.

ano de Instalação local de Instalação nº de cÂMeras

2013 Centros Comerciais (Floresta e Cidade Nova) 45

2013 Unidades de Ensino 16

2014 Centros Comerciais (Barreiro e Venda Nova) 108

2014 Unidades de Ensino 4

2014 Câmeras externas nas Estações BRT 315

2014
Mineirão (97), Estádio independência (18), Cidade 
Administrativa (36)2 151

total  639

reGIonal nº de cÂMeras

Centro-Sul 23

Leste 67

Nordeste 93

total 183

Outras 183 câmeras de videomonitoramento, aprovadas no OP Digital 2011, estão sendo instaladas, 

com previsão de finalização em 2015, nas seguintes regiões:

Com relação à iluminação pública, em 2014 foram 35 áreas/vias públicas com nova iluminação, tota-

lizando 67 áreas/vias públicas com nova iluminação desde 2013.

2 investimento do Governo do estado/PMMG
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reGIonal local BaIrro ano de 
Instalação

1 Oeste Praça Parque Helley Alves Bessa Estrela Dalva 2013

2 Leste Praça Republica do iraque e Rua Alto da Mata Sagrada Família 2013

3 Barreiro Praça Vila independência – localizada na Rua Jerimum independência 2013

4 Centro-Sul Rua Sapucaí/ escada de acesso a CBTU Floresta 2013

5 Oeste Praça Caue, Rua Guilherme P. Fonseca com Rua Jaime Salse Madre Gertrudes 2013

6 Norte Rua Jose da Costa Viana, Centro de Saúde Jaqueline ii Jaqueline 2013

7 Noroeste Rua Coronel Jose Benjamim/Praça Geraldo Torres Padre Eustáquio 2013

8 Pampulha
Rua Castelo de São Jorge com Praça Pedro C Zuquim, 
próximo ao Parque Ursulina de Andrade Melo

Pampulha 2013

9 Noroeste
Passagem de pedestres/Beco João Soares entre Rua Carmo 
do Rio Claro entre Rua Pedro Lessa

Pedreira Prado 
Lopes

2013

10 Centro-Sul Praça São Lucas Rua Pedro Jose Moreira Novo São Lucas 2013

11 Barreiro Rua Ponta Grossa Milionários 2013

12 Leste Becos Boa Esperança e Jose Dirson Alto Vera Cruz 2013

13 Centro-Sul Praça Rio Branco Centro 2013

14 Norte Praça do Novo Aarão Reis Novo Aarão Reis 2013

15 Noroeste Passarela Estação Gameleira
Coração 

Eucarístico
2013

16 Venda Nova Parque Jardim Leblon Jardim Leblon 2013

17 Centro-Sul Praça Governador israel Pinheiro (Praça do Papa ) Mangabeiras 2013

18 Noroeste Praça Marechal Zenobio Costa São Salvador 2013

19 Norte
Praça entre as Ruas Dom Carloto Távora, das Clarissas e dos 
Trapistas

Planalto 2013

20 Leste
Avenida Gustavo da Silveira entre as Avenidas Jose 
Candido da Silveira e o Museu de Artes Naturais

instituto 
Agronômico

2013

21 Norte
Passagem na Avenida Cristiano Machado entre av. 
Vilarinho e Shopping Estação

Vila Clovis 2013

22 Norte Praça na Rua Cheflera com Rua isabel Raso Etelvina Carneiro 2013

23 Pampulha Praça Pedro Caram Zuquim Castelo 2013

24 Noroeste Praça Chuí João Pinheiro 2013

25 Centro-Sul Praça Manoel Machado Lopes Coelho Mangabeiras 2013

26 Oeste Avenida Protasio de Oliveira Penna Buritis 2013

27 Nordeste Ruas dos Bairros Vitoria Rua Marron Vitoria 2013

28 Nordeste Ruas do Bairro Vitoria, Rua Cianico Vitoria 2013

29 Centro-Sul Praça Rio Branco Centro 2013

30 Noroeste
Escadaria e Academia da Cidade, Rua Juriti, Avenida 
Américo Vespúcio 320 entre Rua Juriti e Rua Letícia

Aparecida 2013

31 Nordeste Ruas do Bairro Vitoria, Rua Bege Vitoria 2013

32 Pampulha Praça Dr. Celestino Marra, Avenida Guarapari com Portugal Pampulha 2013

33 Centro-Sul Parque Municipal Rosinha Cadar, Rua Matias Cardoso Santo Agostinho 2014

34 Norte Escadaria da Rua Paula Muntalt – antiga Rua 43 Felicidade 2014

35 Noroeste Rua Gabriel Soares, n. 13 Nova Esperança 2014

36 Venda Nova
BRT Pedro i/ Avenida Dom Pedro i, e outras ruas e Viaduto 
da Avenida Pedro i sobre a Avenida Vilarinho

Venda Nova 2014

37 Centro-Sul BRT – Avenida Paraná Centro 2014
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reGIonal local BaIrro ano de 
Instalação

38 Pampulha
Viaduto Acesso ao Mineirão, Avenida Antonio Abraão 
Caran com Avenida Antonio Carlos

Pampulha 2014

39 Oeste
Rua Santa Catarina esq. com Rua João Pires e Praça da Rua 
Santa Catarina com Rua São Geraldo

Cabana 2014

40 Pampulha
Passagem de Pedestre entre Avenidas Portugal e Otacílio 
Negrão de Lima

Jardim Atlântico 2014

41 Oeste
Viaduto do Bairro Camargos sobre a Av. Presidente 
Juscelino Kubitscheck, entre rua Cristina Maria de Assis e 
Rua das Ostras

Camargos 2014

42 Nordeste
BRT Cristiano Machado Avenida Cristiano Machado com 
Avenida Jose Candido da Silveira, Orlando Silva, Rua João 
Carlos

Da Graça 2014

43 Oeste Rua Marechal Bittencourt, 211 Gutierrez 2014

44 Pampulha
BRT Pedro i, Escadaria da Avenida Dom Pedro i, Avenida 
Pedro i com Avenida Portugal

Santa Branca 2014

45 Centro-Sul
Ruas do Bairro Floresta, Rua Martito, Rua São Rafael e Rua 
São Manoel

Floresta 2014

46 Pampulha
BRT Pedro i, Rua Monte Castelo, Vila Militar e Avenida 
Otacílio Negrão de Lima com Avenida Pedro i

Pampulha 2014

47 Norte Professor Gabriela Varela Floramar 2014

48 Venda Nova
Confluência entre ruas Professor Aimoré Dutra, Poeta 
Murilo Mendes e Rua Moacyr Froes Praça Trinta 

São João Batista 2014

49 Noroeste Avenida Pedro ii – BRT Padre Eustáquio 2014

50 Barreiro Beco H, n. 100 Vila Atila de Paiva 2014

51 Nordeste Rua Ernesto Tognolo
Pousada Santo 

Antonio
2014

52 Oeste Rua Leopoldino de Faria – Passarela Nova Gameleira 2014

53 Centro-Sul
BRT/Centro Avenida Santos Dumont entre Rua Espírito 
Santo e Rua da Bahia

Centro 2014

54 Barreiro Rua Otaviano Rodrigues de Souza Jatobá iV 2014

55 Norte Parque Nossa Senhora da Piedade Novo Aarão Reis 2014

56 Centro-Sul Praça Dom Silvério São Pedro 2014

57 Venda Nova Beco de servidão paralelo a Rua São Vicente Venda Nova 2014

58 Centro-Sul Avenida Carandaí, n. 985 Centro 2014

59 Centro-Sul Parque Juilen Rien – Avenida Bandeirantes Anchieta 2014

60 Venda Nova Passarela sobre a Av. Cristiano Machado, 11.833 Venda Nova 2014

61 Oeste Beco da Rua Orquídea – Beco Cinqüentenário 2014

62 Barreiro
Pista de Caminhada, Centro de Saúde Diamante/Teixeira 
Dias, Rua Maria Marçolina de Sousa

Diamante 2014

63 Venda Nova Rua inglaterra, 332 – Academia a Céu Aberto Jardim Leblon 2014

64 Nordeste
Praça entre as Ruas Janete Helena, Rua império e 
Expedicionário Helio Pereira.

Pirajá 2014

65 Leste Rua Pitangui 4345 – Beco União
Vila Nossa 

Senhora do 
Rosário

2014

66 Venda Nova Praça localizada na Rua Caraguatatuba Piratininga 2014

67 Noroeste Rua Professora iracema Pimenta Santa Lucia 2014
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2.11 revitalização de áreas degradadas

Este projeto tem o objetivo de recuperar áreas 

públicas degradadas, que acabam se tornando 

pontos de tráfico e alvo da ocupação de usuários 

de drogas. A revitalização das áreas é realizada 

através de ações coordenadas entre a Guarda Mu-

nicipal, Polícias Militar e Civil e áreas sociais.

Em 2014 foram revitalizadas nove áreas públi-

cas dentre as identificadas como prioritárias, 

conforme quadro abaixo:

reGIonal local InterVençÕes

Centro-Sul /
Noroeste

Complexo da 
Lagoinha

•  Instalação de Academia a Céu Aberto.

•  Recapeamento de calçada.

•  Gramado plantado.

•  Sistema de iluminação e câmeras instaladas.

•  Revitalização estendida ao viaduto Leste, com alargamento de via, novo 
acesso e instalação de grades de proteção.

Barreiro Praça Cristo Redentor
•  Instalação de equipamentos da Academia a céu aberto.

•  Melhorias no calçamento.

Barreiro URPV Vale do Jatobá

•  Melhoria das condições de trabalho do local. 

•  Refação do muro.

•  Reforma no banheiro.

Barreiro URPV Túnel de ibirité
•  Cercamento.

•  Construção de guaritas e portão.

Barreiro
Parque Roberto  

Burle Marx

•  Instalação de Academia a Céu Aberto.

•  Efetivo de catorze GMs no local.

Noroeste Rua 21 de Abril
•  Pintura do Viaduto Nansen Araújo.

•  Intensificação do patrulhamento policial nas proximidades.

Oeste Praça da Saúde

•  Efetivo de seis GMs no local.

•  Ampliação dos aparelhos da Academia a Céu Aberto. 

•  Renovação da vegetação.

•  Instalação de novo playground para crianças.

Centro-Sul Praça Rio Branco

•  Revitalização a partir da adequação viária para o BRT Implantação do 
MOVE. 

•  Instalação de estação do projeto Bike BH.

•  Revitalização do gramado. 

Pampulha
Parque Fazenda  
Lagoa do Nado

•  Efetivo de treze GMs no local. 

•  Revitalização com troca da barreira por uma grade.

•  Revitalização da Avenida Pedro I, 

•  Nova iluminação da entrada do Parque.
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2.12 central de operações da Prefeitura (coP)

Em junho de 2014 foi inaugurado o Centro de 

Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, 

concebido com a missão de prover uma gestão 

eficaz e eficiente dos serviços prestados à po-

pulação, por meio de um modelo de controle 

integrado dos principais serviços do Município, 

tais como defesa civil, saúde, segurança, orde-

namento, mobilidade urbana, fiscalização, lim-

peza urbana e outros. O COP possibilita a inte-

roperabilidade dos órgãos envolvidos, a fim de 

proporcionar o acompanhamento e o controle 

das ações e da produtividade, viabilizando a 

melhoria contínua desses serviços. 

A sala de Controle integrado, na qual trabalham 

cerca de duzentas pessoas nas 95 posições de 

monitoramento, possui um painel de vídeowall 

de 60 m2. Atualmente oitenta posições são per-

manentes e as outras quinze são para eventu-

ais necessidades. Na sala é possível monitorar 

câmeras distribuídas estrategicamente pela 

cidade, por meio das quais o COP acompanha, 

inclusive, a movimentação nas estações e corre-

dores do MOVE.

Além disso, na sala de Controle integrado é 

realizado o monitoramento climático preve-

nindo e acompanhando situações de desas-

tres naturais, é feita a atuação na fiscalização 

do município e dado aos fiscais o suporte ne-

cessário às ações, e, ainda, feita a coordena-

ção as viaturas operacionais e de urgência na 

cidade, entre outros. O COP possui, ainda, a 

sala de Crise, que disponibiliza aos seus usu-

ários equipamentos para realizar videocon-

ferências diversas, auditório para palestras e 

treinamentos, salas de reunião, além das salas 

das gerências de Operações, Tecnologia e Ad-

ministração.

Em dezembro de 2014 já eram 928 câmeras 

de videomonitoramento acompanhadas pelo 

COP.

3 oUtros ProGraMas

3.1 capacitação e reciclagem da GMBH

Em 2014, foram capacitados 854 Guardas Mu-

nicipais com a finalidade de atualizar seus co-

nhecimentos teóricos, técnicas de abordagens, 

preparo físico e outros cursos. 

3.2  Próprios Municipais atendidos  

com Presença Fixa da GMBH

Em 2014 a GMBH atendeu 574 próprios com o 

objetivo de aumentar a segurança dos servido-

res e do público. 

3.3 defesa civil 

A COMDEC – Coordenadoria Municipal de De-

fesa Civil, parte integrante da Secretaria Munici-

pal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo 

Horizonte, através do Grupo Executivo de Área 

de Risco (GEAR) e do Centro de Monitoramento 

e Alerta de Risco (CMAR), implantado em 2011, 

executa ações de prevenção de desastres, eli-

minação de riscos e análise de eventos, com 

o uso de ferramentas digitais e divulgação de 

alertas à população.

O GEAR ao longo do período chuvoso de 

2014 realizou 3.055 atendimentos. O CMAR, 

além das informações sobre riscos e desastres 

relacionados à chuva, faz o monitoramento 
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ininterrupto (24 horas) de eventos adversos 

na cidade, utilizando a rede de estações hi-

drometeorológicas e o banco de dados da 

PBH, além de outras fontes de informações.

Principais atividades desenvolvidas pelo 

CMAR: 

•  Monitoramento das condições de tempo e 

clima em BH, utilizando os sites dos institu-

tos e centros nacionais e regionais de me-

teorologia, e os sites específicos desenvolvi-

dos para a PBH.

•  Elaboração e emissão de alertas preventivos 

e de monitoramento (chuva forte, tempo-

rais, granizo, ar seco, entre outros) sete dias 

por semana, inclusive aos sábados, domin-

go e feriados, visando minimizar os efeitos 

dos fenômenos meteorológicos adversos.

•  Disponibilização nas redes sociais (Facebok 

e Twitter) de alertas de eventos extremos, 

os riscos de inundação e as orientações pre-

ventivas para a população.

•  Elaboração de resenha diária com informa-

ções sobre análise sinótica do dia, previsão 

de tempo, eventos extremos, ações da COM-

DEC e notícias relacionada à Defesa Civil.

•  informação via fone e SMS em caso de emis-

são de alertas à população em acentuada 

vulnerabilidade ao risco e demais pessoas 

cadastradas.

•  Suporte às regionais, ao NAC – Núcleo de 

Alerta de Chuva e aos NUDEC – Núcleos Co-

munitários de Defesa Civil para adoção de 

medidas preventivas para enfrentamento 

dos desastres naturais.

•  Apresentação aos visitantes do CMAR das 

atividades efetuadas, com relação à monito-

ramento meteorológico, e das atividades de 

prevenção à desastres.

•  Manutenção do Banco de imagens de saté-

lite e do Banco de imagens do Radar Mete-

orológico.

•  Elaboração semanal de um Boletim informa-

tivo Meteorológico constando os sistemas 

meteorológicos atuantes, as condições do 

tempo e os principais eventos adversos en-

frentados no período.

•  Orientação à população para adoção de me-

didas preventivas para enfrentamento dos 

desastres naturais, por meio de capacitação, 

elaboração de folders, cartilhas, palestras, 

dentre outros.

No ano de 2014, conforme gráfico abaixo, o 

CMAR elaborou e emitiu 109 alertas preven-

tivos e de monitoramento, totalizando 207 

dias em estado de alerta contra eventos ex-

tremos meteorológicos. Destacam-se os me-

ses de outubro, no qual dos 31 dias, 26 dias 

ficaram em alerta em função de chuva e/ou 

de baixos índices de umidade relativa do ar, e 

janeiro, que apresentou 25 dias em alerta de-

vido a temporais. Além disso, cabe destacar 

que nesse ano em geral houve chuvas abai-

xo do normal e aumento dos alertas de baixa 

umidade do ar.
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Número de dias em Alerta Número de Alertas

alertas do centro de Monitoramento e alerta de risco – 
cMar em 2014
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1 IntrodUção

 

Os principais desafios para uma Belo Horizonte 

mais próspera incluem a simplificação e a des-

burocratização do ambiente para a criação e o 

desenvolvimento de negócios, a promoção de 

investimentos produtivos privados e o estímulo 

ao setor de turismo.

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores:

   desburocratização e Melhoria  

do ambiente de negócios

   Promoção e atração de Investimentos

   turismo em BH

   copa 2014 e olimpíada 2016

   Qualificação, Profissionalização  

e emprego

2 ProGraMa sUstentador 
desBUrocratIZação e MelHorIa 

do aMBIente de neGÓcIos

O programa tem por objetivo melhorar o Am-

biente de Negócios de Belo Horizonte com foco 

na otimização dos processos de Licenciamento 

e Regularização.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1  ampliação da automatização do  

licenciamento de atividades econômicas

Tem o objetivo de disponibilizar para o maior 

número de empresas a emissão de Alvarás de 

Localização e Funcionamento pela internet. Para 

as atividades classificadas como de baixo risco e 

risco médio, o alvará é emitido de imediato pela 

internet desde 2009. Nos demais casos, é gerado 

automaticamente o requerimento para abertura 

de processo no BH Resolve.

Em 2014 foram emitidos, aproximadamente, 28 

mil alvarás pela internet, 88% do total de alvarás 

emitidos, como mostra o gráfico abaixo:
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2.2  Informações Básicas para edificação e 

Informações Básicas para Parcelamento

100% das informações já podem ser retiradas 

pela internet, desde março de 2014. E desde 

junho de 2014, o pedido por tais informações 

passou também a ser feito pela internet.

O prazo de fornecimento dos documentos, que 

antes era de 30 dias, passou a ser de 24 horas. 

Este processo facilitou ao cidadão acessar as infor-

mações, como pode ser visto no gráfico abaixo. 

Em 2014 houve um acréscimo de mais de 67% de 

documentos emitidos em relação a 2013.

2.3 análise de Projetos arquitetônicos

Com a implantação “Portal do Responsável Técni-

co”, a partir de outubro de 2014, os profissionais 

de arquitetura e engenharia podem consultar o 

andamento da análise dos projetos via internet, 

proporcionando maior transparência e agilidade. 

Outras ações, visando a desburocratização, 

que são desenvolvidas pela Secretaria Muni-

cipal Adjunta de Regulação Urbana (SMARU), 

como o treinamento de profissionais da área 

de engenharia e arquitetura e disponibiliza-

ção de cartilhas no site da Prefeitura, resulta-

ram em redução do número de indeferimen-

tos de processos de aprovação de edificação 

por pendência técnica, sendo que este núme-

ro não ultrapassou 2% do total de projetos 

analisados a partir de outubro de 2014, como 

mostra o gráfico abaixo.
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Tem o objetivo de reduzir a burocracia na obtenção 

das licenças urbanísticas e ambientais e agilizar as 

atividades relacionadas à análise dos processos.

A Porta integrada, implantada em outubro de 

2011, com o objetivo de centralizar todas as de-

mandas de licenciamento de empreendimentos 

de impacto, foi modernizada com a implantação 

do Sistema da Porta integra, no segundo semestre 

de 2014, que consiste em um sistema de gestão 

interno para monitoramento de prazos relativos 

à emissão de Orientação de Licenciamento de 

Empreendimento de impacto Ambiental (OLEi) 

e licenças ambientais, com interface entre diver-

sos órgãos da Prefeitura. A ferramenta também 

servirá de apoio ao Grupo Executivo de Acompa-

nhamento de Licenciamento e implantação de 

Empreendimentos (GEAL).

Em 2014, foram:

•  67% das Licenças de implantação Ambiental 

(Lis) concedidas no prazo máximo de 60 dias, 

para todos os processos protocolados com 

OLEi aprovada.

•  73% das Licenças de Operação Ambiental 

(LOs) concedidas no prazo máximo de 60 dias, 

para todos os processos protocolados com 

OLEi aprovada.

•  11,55% dos projetos arquitetônico protocolados 

com análise concluída no prazo máximo de 45 

dias, contado a partir da data de seu protocolo.

•  69% das OLEis concedidas no prazo máximo 

de 10 dias, após o protocolo na PBH.

Em 2014, foram protocoladas 650 solicitações de 

OLEi; foram emitidas 363 Orientações, 74 empre-

endimentos foram dispensados do licenciamento, 

211 não foram acatados e dois estão em análise.

normas e procedimentos: Em 2014 a Secre-

taria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) re-

alizou a atualização e simplificação de normas 

técnicas e procedimentos relativos ao Meio 

Ambiente, principalmente no que diz respeito 

à análise de licenças. O resultado foi a produção 

de vinte atos normativos, entre Decretos e Deli-

berações Normativas. 

3 ProGraMa sUstentador ProMoção 
e atração de InVestIMentos

Tem como objetivo estimular o desenvolvi-

mento econômico de Belo Horizonte e apoiar 

os empreendimentos da Região Metropolita-

na de Belo Horizonte (RMBH), oferecendo um 

ambiente favorável ao negócio de alto valor 

agregado e nas indústrias do conhecimento, 

atuando de forma estruturada e articulada com 

os diversos agentes econômicos nacionais e in-

ternacionais para consolidar a cidade como um 

centro de excelência em empreendedorismo.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

3.1 “Projeto Goal Belo!”

Lançado em 2013, com a finalidade de pro-

mover a cidade durante a Copa das Confe-

derações da FiFA 2013 e a Copa do Mundo 

da FiFA Brasil 2014TM, promovendo ações de 

negócios entre empresas nacionais e interna-

cionais e agendas relacionadas às competi-

ções que evidenciaram outros segmentos de 

mercado.

O Projeto em 2014 reuniu executivos de quinze 

países de quarenta empresas internacionais 



88

e gerou R$ 75 milhões em negócios para dois 

setores da chamada nova economia: Tecnolo-

gia da informação/Startups e Biotecnologia. O 

evento foi realizado durante a primeira fase da 

Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM e teve 29 

empresas internacionais a mais que a edição 

anterior.

Resultados alcançados pelo Goal Belo!:

•  Promoção de Belo Horizonte como destino de 

negócios e investimentos.

•  Aumento da visibilidade das empresas locais 

e inserção de suas atividades nos negócios in-

ternacionais.

•  Uma empresa local contemplada com investi-

mento estrangeiro.

•  Uma empresa estrangeira com escritório em 

Belo Horizonte (doze funcionários, com pers-

pectiva de expansão para cinquenta em 2015).

•  Dois acordos de parceria e cooperação assi-

nados: Parque Tecnológico de Belo Horizonte 

(BHTec) e Parque Tecnológico de Pando, do 

Uruguai; Ambiotec e a Associação de Empre-

sas de Biotecnologia (ASEBiO), da Espanha

•  Um relatório internacional sobre start-ups ofi-

cialmente lançado (World Startup Report). 

3.2  conselho de desenvolvimento  

econômico Mundial (codecoM)

Conselho de caráter deliberativo e consul-

tivo, constituído de doze membros (todos 

com suplentes), sendo um representante do 

Poder Executivo Estadual, seis representantes 

do Poder Executivo Municipal, um do Poder 

Legislativo e quatro representantes da Socie-

dade Civil.

Formado por câmaras temáticas, o conse-

lho visa consolidar Belo Horizonte como 

uma cidade favorável ao desenvolvimento 

de negócios, fomentando a implantação, re-

vitalização ou expansão de projetos de de-

senvolvimento econômico. Com economia 

voltada para a prestação de serviços, fazem 

parte do Codecom as Câmaras de Tecnologia 

da informação, Saúde e Biotecnologia, Moda 

e Cooperativismo. 

Em 2014 o Conselho discutiu e apoiou o Proje-

to de Refinanciamento de Dívidas da Prefeitura, 

para dar oportunidades a muitas empresas que 

precisavam deste incentivo.

3.3  reuniões com entidades representativas 

do comércio e serviços

Com o objetivo de discutir as dificuldades do 

setor, e propor soluções, em 2014 foram rea-

lizadas, pela Secretaria Municipal de Desen-

volvimento Econômico, doze reuniões com as 

entidades, totalizando vinte reuniões desde 

2013. As reuniões envolveram a Câmera de 

Dirigentes Logistas (CLD), Minaspetro – Sin-

dicado de Revendedores de Combustíveis, 

BH Novos Tempos, Associação Mineira de Su-

permercados (AMiS), Associação Mineira da 

indústria de Panificação (AMiPÃO), Sindicato 

dos Veículos de Lanches (SiNDiLANCHES), 

entre outras.

3.4 apoio ao cooperativismo

A Câmara de Cooperativismo, criada no âmbito 

do CODECOM em 2013, realizou diversas reu-
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niões em 2014, com intuito de fortalecimento, 

discutindo temas específicos propostos pelos 

cooperados.

Também em 2014, em 21 de janeiro, foi san-

cionada a Lei 10.719, estabelecendo a Política 

Municipal de Apoio ao Cooperativismo, com os 

seguintes objetivos:

•  Estimular a forma cooperativa de organiza-

ção social, econômica e cultural nos diversos 

ramos de atuação, com base nos princípios 

gerais do cooperativismo e da legislação vi-

gente.

•  incentivar as atividades cooperativas já exis-

tentes no Município, bem como buscar a for-

mação de grupos interessados em constituir 

novas cooperativas.

•  Propiciar maior capacitação dos cidadãos pre-

tendentes ou associados das cooperativas.

•  Divulgar as políticas governamentais em prol 

do setor.

3.5 Programa BH negócios

Voltado para estimular o desenvolvimento de 

micro e pequenas empresas, desenvolvido 

pela Prefeitura em parceira com o SEBRA-MG, o 

SEBRAE Nacional e o instituto Centro de Capaci-

tação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE), 

orienta o microempreendedor e faz um diag-

nóstico de sua atividade comercial, visando à 

formalização das empresas. 

O BH Negócios foi implantado na Regional Cen-

tro-Sul em 2011.

Além do Programa BH Negócios, outras parce-

rias são estabelecidas com entidades empre-

sariais, tais como a Fumsoft e a Abrasel, para 

a formalização, a capacitação de empreende-

dores e o fortalecimento das empresas. O Mi-

crocrédito, que já funcionava nas Regionais 

Barreiro e Venda Nova desde 2012, passou a 

funcionar também na Centro-Sul e na Leste a 

partir de 2013, e em 2014 foi implantado nas 

Regionais Pampulha e Norte. 

Em 2014 foram: 

•  102 micros, pequenas e médias empresas 

atendidas, totalizando 123 desde 2013.

•  661 empreendedores capacitados, totalizan-

do 1.341 desde 2013.

3.5.1 Programa Microcrédito

Desenvolvido por meio do Programa CRES-

CER, em parceria com a Caixa Econômica 

Federal, auxilia os micros e pequenos em-

preendedores formais e informais de baixa 

renda a ter acesso a crédito financeiro, em 

condições adequadas ao seu negócio, para o 

crescimento da sua atividade.

Em 2014 promoveu a realização de 10.422 con-

tratos assinados, no valor médio de R$ 2,1 mil, 

totalizando R$ 23 milhões disponibilizados em 

2014. Desde 2013 já foram 15.366 contratos e 

R$ 33,6 milhões disponibilizados.

3.6  Parque tecnológico de Belo Horizonte 

(BHtec)

Em 2014 a Prefeitura continuou apoiando as 

ações BHTec, mantendo a parceria já estabele-

cida, disponibilizando mais de R$ 200 mil para 

o parque.
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3.7  Feiras de arte e de artesanato, livros, 

antiguidades e de comidas e Bebidas

Com o objetivo de incentivar o artesanato e 

ampliar as manifestações artísticas, culturais e 

gastronômicas na cidade, a Prefeitura publicou 

edital em outubro de 2014 visando a outorga 

de permissão remunerada de uso de espaço 

público para 33 feiras permanentes de artes 

plásticas e artesanato, livros e periódicos (in-

cluindo brinquedos pedagógicos e flores arti-

ficiais artesanais), antiguidades e de comidas 

e bebidas típicas nacionais e estrangeiras, em 

todas as regionais da cidade. 

O processo está previsto de ser finalizado no 

primeiro semestre de 2015.

3.7.1  realização de apresentações Variadas 

em Palco, nos espaços de realizações 

de Feiras

A PBH apoia, incentiva e promove apresenta-

ções variadas nos espaços de realizações de 

feiras na cidade. Em 2014 foram realizadas 114 

apresentações, totalizando 233 apresentações 

desde 2013.

As apresentações envolveram musicais de voz 

e violão, espetáculos teatrais, Banda da Guarda 

Municipal, dança, entre outros.

4 ProGraMa sUstentador 
tUrIsMo eM BH

Este programa, coordenado pela BELOTUR – 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizon-

te, tem o objetivo de ampliar as perspectivas de 

turismo de lazer, cultura e negócios em Belo 

Horizonte, visando consolidar a cidade como 

destino turístico no interior, nos estados vizi-

nhos, no país e internacionalmente por meio 

de melhorias dos instrumentos e mecanismos 

de atração turística.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

4.1 BH receptiva

Programa lançado em abril de 2014 com ob-

jetivo de apoiar a comercialização do destino 

Belo Horizonte, tendo como meta a formação 

de uma rede de serviço sólida, qualificando a 

cidade como uma cidade receptiva. 

Em 2014 foram realizadas várias reuniões técni-

cas, por meio dos Grupos de Trabalho Especial, 

com representantes do trade turístico, para levan-

tamento e solução das dificuldades encontradas 

na operação turística da cidade e para alinhamen-

to de estratégias com os serviços públicos. 

Além de ações de capacitação e treinamen-

to em parceria com entidades representativas 

do setor, foi lançada uma campanha de sensi-

bilização para a Copa do Mundo da FiFA Brasil 

2014TM, com o tema hospitalidade e também o 

Guia Ponto a Ponto.

4.1.1 campanha de Hospitalidade

Campanha, lançada em 2014, com o objetivo 

de incentivar profissionais que atuam direta-

mente com o turista a prestarem um atendi-

mento qualificado.

A Campanha estampou as traseiras de algumas 

linhas de ônibus da capital, as redes sociais e o 

Guia Turístico de Belo Horizonte. Com a mensa-

gem principal “Hospitalidade Futebol Clube – em 

BH todo mundo joga nesse time”, utilizou ícones 

do atendimento turístico – um taxista, uma garço-
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nete e um recepcionista – para ilustrar a receptivi-

dade do povo belo-horizontino, utilizando frases 

como “Quem recebe bem recebe sempre” e “Solte 

uma recepção estupidamente calorosa”. 

4.1.2 Guia Ponto a Ponto

Em abril de 2014 foi lançado o aplicativo móvel 

“Belo Horizonte”, desenvolvido através de uma 

parceria da Belotur com a BHTrans. O aplicativo 

disponibiliza informações turísticas e de mobili-

dade da cidade: serviços e equipamentos turísti-

cos da capital; transporte coletivo, onde é possível 

a consulta de horários de ônibus, itinerários e 

tarifas; agenda cultural da cidade com informa-

ções sobre os eventos e sistema de georreferen-

ciamento, que sugere ao usuário mais de três mil 

locais de interesse próximos à sua localização e 

orientação de “como chegar”. A ferramenta está 

disponível para download nas lojas Play Store (sis-

tema Android) e Apple Store (sistema iOS).

4.2 roteiros turísticos

A elaboração de roteiros turísticos diversificados é 

fundamental para a criação de produtos rentáveis 

e comercialmente viáveis. A diversificação dos ro-

teiros turísticos, além de fortalecer os negócios de 

uma região turística, maximiza os esforços de pro-

moção dos destinos. 

Os Roteiros Turísticos, por sua vez, consistem 

em “um itinerário caracterizado por um ou mais 

elementos que lhe conferem identidade, defi-

nido e estruturado para fins de planejamento, 

gestão, promoção e comercialização turística 

das localidades que formam o roteiro”.

Em 2013 foram criados seis novos roteiros turísti-

cos, com o objetivo de expandir ações de turismo 

de lazer e cultura, em conjunto com agentes e 

operadores de turismo para comercialização nos 

mercados nacional e estrangeiro, diversificando e 

segmentando a oferta da cidade:

•  “Da Tradição à Modernidade”: integra a tradi-

ção da cidade de Ouro Preto, a modernidade 

de Belo Horizonte e a arte contemporânea 

oferecida pelo inhotim.

•  “As Três Capitais de Minas”: Contempla as Três 

Capitais de Minas Gerais – Mariana, Ouro Preto 

e Belo Horizonte – com observância dos as-

pectos históricos e culturais.

•  “Roteiro Gastronômico”: Apresenta a oferta 

gastronômica de Belo Horizonte, da comida 

de boteco à alta gastronomia.

•  “Pampulha – O início de Niemeyer”: Apresenta 

a obra de Niemeyer, que, pela sua singularida-

de e importância, é uma integração benéfica 

entre turismo, história e geografia, em função 

da arquitetura servir de defesa para que essas 

três áreas de conhecimento possam se fortale-

cer de forma simultânea. 

•  “Roteiro da Liberdade”: Apresenta a diversi-

dade de estilos arquitetônicos, que vão do 

eclético com influência neoclássica ao pós-

-moderno – a Praça da Liberdade é uma refe-

rência da arquitetura da cidade.

•  “Síntese de Minas – Mercado Central e entor-

no”: Este roteiro está embasado no fato de que 

Belo Horizonte representa a multiplicidade 

cultural do Estado e o Mercado Central é a sín-

tese desta diversidade na capital mineira.
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Em 2014, entre março e abril, esses roteiros 

foram apresentados aos parceiros (Associação 

Brasileira de Agências de Viagem de Minas 

Gerais; Sindicato de Guias de Turismo; SEBRAE; 

inhotim; Prefeituras de Ouro Preto e de Marina; 

entre outros) e divulgados no Guia Turístico 

da Belotur; no Guia da ABRASEL; no site www.

belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/roteiros; no 

site SouBH por meio de parceria com a JChebly; 

além do acordo com as agências de turismo e 

guias de turismo para operacionalização dos 

roteiros e oferta ao público final (turistas e po-

pulação local).

Também em 2014, em março, a Belotur lançou 

o roteiro “Memória de Resistência – lugares de 

repressão e de luta contra a Ditadura Militar 

de 1964 a 1985, em Belo Horizonte”. O guia – 

“Memórias de Resistência” apresenta 27 locais 

de repressão e resistência à ditadura militar de 

1964-1985 em Belo Horizonte. 

4.3  central de Informação turística  

Integrada (cItI) 

implantada em 2014, tem por objetivo facilitar 

a prestação de serviços de informação da Rede 

Municipal de Turismo (RMT), visando se tornar 

referência na centralização da obtenção, trata-

mento e divulgação das informações turísticas, 

garantindo qualidade, confiabilidade e rapidez 

na sua disponibilização.

O sistema foi implantado através de termo 

de parceria celebrado com a Agência de De-

senvolvimento da Região Metropolitana e 

conta, atualmente, com aproximadamente 

3.500 registros turísticos. As informações da 

CiTi estão disponíveis através dos Centros de 

Atendimento ao Turista (CATs), telefone 156 

e de aplicativo móvel nas plataformas iOS e 

Android.

4.4  Programa de estímulo ao turismo  

de negócios e eventos

Seu objetivo é promover o desenvolvimento 

econômico-empresarial e consolidar a posi-

ção de Belo Horizonte e Região Metropolitana 

como um destino de turismo de negócios e 

eventos, baseado na infraestrutura e nos produ-

tos e serviços de apoio à realização de eventos 

e congressos, em um contexto de valorização 

do patrimônio histórico e cultural.

Em 2014 a política de promoção foi inciada, 

com a divulgação da cidade em cinco eventos 

captados. Belo Horizonte se filiou à internatio-

nal congress and convention association (icca) 

e à Organização Mundial de Turismo (OMT), 

como parte do seu programa de internacio-

nalização, ampliando seu potencial na capta-

ção de eventos e o acesso a dados técnicos de 

mercado. Foi produzida a primeira edição do 

Guia do Planejador de Eventos, cujo objetivo é 

a promoção da capital como destino de turis-

mo de negócios e eventos, em parceria com o 

instituto Euvaldo Lodi e a Secretaria de Estado 

de Turismo e Esporte. Outra ação importante foi 

a criação do Grupo de Trabalho Especial (GTE), 

composto por cinco câmaras temáticas (indica-

dores; tributos; infraestrutura e serviços; espaço 

para eventos; promoção). O grupo realizou 

várias reuniões ao longo do ano que resultaram 

na compilação de dados e informações sobre o 

segmento de negócios e eventos de Belo Hori-

zonte.
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4.5 observatório do turismo de BH

implantado em 2013, consiste em uma ferra-

menta de gestão e divulgação das atividades, 

iniciativas, estatísticas, indicadores, opiniões, 

tendências e análises do setor turístico de 

Belo Horizonte e ramos correlatos, permitindo 

melhor avaliação e acompanhamento destes 

segmentos que adquirem crescente participa-

ção e inserção na economia regional. Os indi-

cadores de Turismo de Belo Horizonte estão 

disponibilizados e publicados mensalmente no 

site da Belotur. 

Em 2014, foram firmadas parcerias com a Feco-

mércio e com a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e as seguintes ações foram rea-

lizadas:

•  Pesquisa sobre o perfil do público da 40ª Cam-

panha de popularização do Teatro e da Dança. 

•  Pesquisa de satisfação do turista, em parceria 

com a Fecomércio.

•  Apoio à realização da pesquisa da Copa do 

Mundo da FiFA Brasil 2014TM e à pesquisa de 

demanda, ambas coordenadas pela Secretaria 

de Estado de Turismo e Esportes. 

•  Relatórios de dados estatísticos dos Centros 

de Atendimento ao Turista.

4.6 edital de apoio a eventos 

Edital de apoio à realização de eventos relacio-

nados à música, teatro, gastronomia, cinema, 

artesanato, esporte, saúde, moda, artes plásti-

cas, comunicação, comércio, literatura, fotogra-

fia e negócios, que contribuem para fortalecer a 

imagem turística de Belo Horizonte e fomentar 

o setor com a geração de emprego e renda, va-

lorizando suas características de produção cul-

tural e cidade de negócios e eventos. 

Em 2014, foram investidos R$ 2,6 milhões em 72 

projetos selecionados por editais.

4.7  centros de atendimento  

ao turista (cats)

Em 2014 foram implantados dois novos Centros, 

um na Rodoviária e outro no Aeroporto de Con-

fins, projeto executado em parceria com o Minis-

tério do Turismo e a Caixa Econômica Federal. 

4.8  calendário anual de eventos  

de Belo Horizonte

Disponível desde 2013, no site da Belotur, for-

nece informações sobre todos os eventos de 

entretenimento, técnico-científicos, congressos 

e feiras, entre outros, realizados em Belo Hori-

zonte. 

Em 2014 foram cadastrados 1.021 eventos no Ca-

lendário, além de 9.881 na agenda cultural.

4.9  Implantação de sinalização turística  

em Belo Horizonte

Em 2014 foram instaladas 253 placas de sina-

lização turística (trilíngue) indicando atrativos 

e equipamentos turísticos nos corredores vi-

ários de Belo Horizonte (Avenidas Raja Gaba-

glia; Barão Homem de Melo; Otacílio Negrão 

de Lima; Afonso Pena; Antônio Carlos; Pedro i e 

Área Central), um investimento total de R$ 791 

mil, decorrentes de dois contratos de repasse 

celebrados entre o Município de Belo Horizonte 

e o Ministério do Turismo.



94

4.10 Mirante do aglomerado da serra

Em 2014 foi elaborado o projeto para implanta-

ção do Mirante, cujas obras estão previstas para 

serem iniciadas em 2015.

4.11 arraial de Belô

Evento gratuito, em 2014 reuniu cerca de 67 mil 

nos sete dias de realização (de 17 a 20 de julho, 

e de 1º a 3 de agosto de 2014), nas nove regio-

nais e na Praça da Estação, com a participação 

de 45 grupos de quadrilha.

4.12 carnaval

A PBH tem avançado nas ações de promoção 

do Carnaval por meio do incentivo dos blocos 

caricatos, escolas de samba e movimentos de 

bairros da cidade. 

A partir de 2011 o desfile das escolas de 

samba e blocos caricatos voltou para a área 

central e foi realizado na Avenida dos Andra-

das, entre os viadutos Santa Tereza e Floresta, 

no local conhecido como Boulevard Arrudas. 

E a partir de 2014 os desfiles de escolas de 

samba e blocos caricatos retornaram à Aveni-

da Afonso Pena.

A programação oficial do Carnaval BH 2014 

contou com o desfile de nove blocos caricatos, 

seis escolas de samba, 91 shows nos catorze 

palcos distribuídos pela cidade e teve a partici-

pação estimada em mais de um milhão de foli-

ões em todas as regiões da cidade (o dobro de 

2013). Foram mais de 186 blocos de rua desfi-

lando pela capital (114 blocos a mais que 2013). 

Houve um aumento de 37,5% na ocupação ho-

teleira da cidade neste período. 

Foram investidos R$ 5,5 milhões1, 43% a mais 

que o valor investido em 2013, sendo R$ 1,8 

milhão de recurso de patrocinador.

4.13 Guia turístico

Uma das mais tradicionais publicações do setor, 

o Guia Turístico de Belo Horizonte é produzido 

mensalmente e distribuído gratuitamente em 

pontos estratégicos da cidade (quatrocentos 

destinos). Por meio dele o turista obtém infor-

mações sobre a história da cidade, atrativos e 

roteiros turísticos, programação cultural, relação 

de hotéis, restaurantes e bares, além de serviços 

úteis para quem visita a capital. 

Durante o ano de 2014 foram distribuídos 350 

mil guias.

4.14  Participação em Feiras e eventos 

locais, nacionais e Internacionais

Com o objetivo de promover a cidade como 

destino de turismo de lazer e de negócios, a 

PBH participou de 33 eventos turísticos nacio-

nais e internacionais, eventos técnico-cientí-

ficos, congressos, seminários e workshops e a 

distribuição de aproximadamente 45 mil uni-

dades de material promocional – Guia turístico, 

material de combate, postais, Guia religioso, 

Guia gastronômico, CDs e material de institui-

ções parceiras. 

4.15 Indicadores

Belo Horizonte é a cidade que mais evoluiu, em 

2014, na oferta de atrativos e produtos turís-

1 Recursos próprios e captações.
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ticos entre os 65 destinos indutores do Brasil, 

segundo a Pesquisa de Competitividade do Tu-

rismo Nacional patrocinada anualmente pelo 

Ministério do Turismo e pelo Sebrae, e realizada 

pela Fundação Getúlio Vargas. 

Abaixo alguns indicadores que mostram a evo-

lução de Belo Horizonte como destino turístico 

de negócios e de lazer.

•  Melhor Capital brasileira para se viver, con-

forme o Índice das 100 Maiores e Melhores 

Cidades do Brasil 9Best Cities index – Delta 

Economics & Finance, 2014).

•  2ª capital Brasileira onde os empreendedores 

encontram mais alternativas para investimen-

tos (Endeavor Brasil, 2014).

•  6ª colocada no Índice de Cidades Empreende-

doras do Brasil (Endeavor Brasil, 2014).

•  4ª posição no ranking brasileiro de potencial 

de consumo (SEBRAE, 2013).

•  6ª posição no ranking brasileiro iCCA de reali-

zação de eventos internacionais (international 

Congress and Convention Association, 2014).

•  21ª colocada no ranking “Las mejores ciudades 

para hacer negocios en América Latina” (Ame-

rica Economia intelligence, 2014).

•  R$ 1,05 bilhão foi o faturamento do setor de ne-

gócios e eventos em 2013, com impacto de 2,1% 

no PiB do município (Secretaria de Estado de Tu-

rismo e Esporte de Minas Gerais, 2013).

•  3ª colocada no Índice Geral de Competitividade 

de 65 Destinos indutores (Ministério do Turismo 

/ SEBRAE / Fundação Getúlio Vargas, 2014).

dIMensão aValIada BrasIl caPItaIs
Belo 

HorIZonte

Índice Geral 59,5 68,2 78,5

infraestrutura Geral 68,2 76,3 83,8

Acesso 62,2 76 79,7

Serviços e Equipamentos 58,7 71,6 82

Atrativos Turísticos 63,4 64,2 74,2

Marketing e Promoção 48,4 52,2 81,6

Políticas Públicas 58,1 63,9 79,5

Cooperação Regional 48,3 46,8 62,7

Monitoramento 36,2 44 77

Economia Local 63,6 76 85,6

Capacidade Empresarial 61,9 85,8 94,5

Aspectos Sociais 59,7 63,9 67,7

Aspectos Ambientais 67,3 74,3 77,8

Aspectos Culturais 62 70,9 66,5
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•  3ª cidade-sede mais visitada durante a Copa 

do Mundo da FiFA Brasil 2014TM (Ministério do 

Turismo, 2014).

•  355 mil turistas visitaram Belo Horizonte no 

Período da Copa do Mundo da FiFA Brasil 

2014TM, sendo 57% estrangeiros e 43% brasi-

leiros (Ministério do Turismo / PBH, 2014).

•  Capital do Futebol Brasileiro 2014 (New York 

Times, 29/11/2014).

•  Aeroporto internacional Tancredo Neves eleito 

como o terminal com o melhor atendimento 

turístico durante a Copa do Mundo da FiFA 

Brasil 2014TM, pelo Prêmio Boa Viagem (Secre-

taria de Aviação Civil / EMBRATUR, 2014).

5 ProGraMa sUstentador 
coPa 2014 e olIMPíada 2016

O objetivo deste programa é garantir a infraestrutu-

ra necessária para que a cidade possa sediar jogos e 

eventos da Copa das Confederações da FiFA 2013 e 

da Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, bem como 

articular com instituições e demais entes federados 

o compartilhamento de esforços para a execução 

do projeto e da Olimpíada 2016.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

5.1 copa do Mundo da FIFa Brasil 2014tM

Belo Horizonte sediou seis jogos durante a Copa 

do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, entre eles as oi-

tavas de final e a semifinal. Com públicos supe-

riores a 57 mil pessoas em cada partida, a capital 

mineira foi palco de dois jogos da seleção brasilei-

ra, além de jogos de quatro campeões mundiais, 

Argentina, inglaterra, Alemanha e o próprio Brasil. 

Belo Horizonte foi a 3ª cidade-sede mais visitada 

durante o megaevento esportivo, conforme dado 

do Ministério do Turismo.

Alguns números e informações sobre o evento:

5.2 turismo e Hotelaria

•  Três seleções estrangeiras (Argentina, Chile e 

Uruguai) baseadas em Belo Horizonte.

•  345 mil torcedores e sete mil jornalistas pre-

sentes no Mineirão durante as partidas.

25% de aumento nas vendas, em média, nos 

bares e restaurantes. Em locais mais turísticos, 

como Savassi, Mercado Central, houve aumen-

to de até 200% nas vendas2. 

•  34 novos hotéis em 2014, ampliando a oferta 

de leitos da cidade para 32.700.

•  Taxa média de ocupação hoteleira entre 14 de 

junho e 8 de julho de 2014 de 75,3%, somente 

em hotéis de grande porte; no dia 8 de julho 

de 2014 (semifinal em BH), taxa de 95%3.

5.2.1  Pesquisa de satisfação do turista – 

setes/MG

•  Aproximadamente 355 mil turistas em Belo 

Horizonte durante o Mundial, sendo aproxi-

madamente 200 mil estrangeiros, vindos de 

setenta países. 

•  96% das pessoas que vieram à capital minei-

ra indicariam a cidade como destino turístico 

para amigos e parentes. 

•  92% afirmaram que a cidade e os demais des-

tinos turísticos em Minas Gerais atenderam 

plenamente ou superaram suas expectativas e 
2 Fonte: abrasel-MG
3 Fonte: aBiH/MG
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afirmaram que retornariam à capital para lazer. 

•  31% dos entrevistados que visitaram mais de 

uma cidade-sede afirmaram que Belo Horizon-

te foi a capital melhor preparada para a Copa 

do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, seguida pelo 

Rio de Janeiro (25%) e por Fortaleza (12%). 

•  Em média, 6,7 dias de permanência do turista 

na capital, revelando aumento de 36,7% com 

relação ao mesmo período em 2013.

•  Gasto médio de R$ 1.268,72 em BH durante 

a viagem, 35,3% maior que o registrado no 

mesmo período de 2013.

•  Receita direta de R$ 451,3 milhões.

•  Receita indireta de R$ 1,6 bilhão para o setor 

de comércio e serviços da cidade.

5.2.2  Movimentação em equipamentos  

turísticos e culturais

•  Registro de 125 mil visitantes no Circuito Cul-

tural Praça da Liberdade no mês de junho.

•  Dez mil visitas na Casa Fiat de Cultura, em apenas 

vinte dias de funcionamento; após inauguração.

•  Quarenta mil visitantes no Museu inhotim, em 

Brumadinho (60% estrangeiros), número 25% 

maior do que no mesmo período do ano pas-

sado (12 de junho a 13 de julho de 2014).

•  57.569 visitantes na Fundação Clóvis Salgado 

em junho.

•  Aumento de 10% a 15% no número de visitan-

tes estrangeiros nos Parques Municipal, Serra do 

Curral e no Parque e Mirante das Mangabeiras.

5.2.3  Mobilidade Intermunicipal  

e Municipal

•  Cerca de cem mil passageiros transportados 

pelos Terminais Copa Municipais (localizados 

na Savassi, no Expominas, Centro e Minas Sho-

pping, além dos dois da região do Mineirão). 

Média de dezessete mil por jogo (ida e volta).

•  Cerca de trinta mil passageiros no serviço espe-

cial MOVE Copa, operado pela linha cinquenta. 

Média de cinco mil por jogo (ida e volta).

•  Aumento de 13% no número de embarques 

da Rodoviária em junho de 2014, comparado 

ao mesmo período em 2013. Desembarque de 

dois mil passageiros por hora no Aeroporto in-

ternacional Tancredo Neves, em Confins.

•  Aeroporto de Confins eleito o terminal com o 

melhor atendimento turístico durante a Copa 

do Mundo da FiFA Brasil 2014TM (Prêmio Boa 

Viagem, oferecido pela Secretaria de Aviação 

Civil e pela Embratur). 

•  531 táxis atendendo no Aeroporto.

•  360 passageiros/hora em táxis partindo de 

Confins nos dias de jogos no Mineirão.

•  470 veículos receptivos cadastrados pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem de 

Minas Gerais (DER-MG).

•  Mais de catorze mil passageiros na linha espe-

cial do trajeto Aeroporto de Confins/ Mineirão.

5.2.4  Belo Horizonte FIFa Fan Fest (expominas)

•  Aproximadamente 250 mil pessoas durante os 

quinze dias de programação (a Fan Fest fun-

cionou em dias de jogos no Mineirão, dias de 
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jogos do Brasil e fins de semana).

•  45 atrações musicais no palco da Fan Fest, 

sendo onze horas de festa por dia.

•  Lotação máxima atingida em cinco dias com 

jogos do Brasil (dias 12, 17, 23 e 28 de junho e 

8 de julho de 2014). 

•  Mais de quatrocentos profissionais da impren-

sa credenciados no Centro Aberto de Mídia.

•  Nove países presentes na Embaixada dos Fãs: 

Uruguai, Argentina, Argélia, irã, Colômbia, Grécia, 

Chile, Costa Rica e Alemanha (espaço oferecido 

pela Prefeitura às embaixadas e aos consulados 

dos 31 países que se classificaram para o Mundial 

para atendimento aos visitantes internacionais). 

5.3 olimpíada 2016

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 

eventos multiesportivos, serão realizados no 

segundo semestre de 2016, no Rio de Janei-

ro. É o evento com maior audiência em todo o 

planeta. Estima-se que durante as competições 

o país receberá mais de duzentas delegações, 

cerca de onze mil atletas olímpicos, 4,5 mil para-

límpicos, quarenta mil jornalistas e setenta mil 

voluntários. Belo Horizonte é uma das subsedes 

do torneio de futebol da Rio 2016. Durante os 

dias de jogos no Estádio Mineirão, parte desse 

fluxo de pessoas se instalará na capital mineira.

Em outubro de 2013, o Município e o Governo de 

Minas assinaram o protocolo de intenções com 

a British Olympic Association (BOA) – Associação 

Olímpica Britânica – para que delegações de di-

versas modalidades olímpicas da Grã-Bretanha 

possam se preparar em Minas Gerais para os jogos 

em 2016. Com esta assinatura, Belo Horizonte foi 

a primeira cidade do Brasil a assinar protocolo de 

intenções com um comitê olímpico.

Em junho de 2014, foi assinado um protocolo 

de intenções entre a PBH, Governo de Minas, o 

Minas Tênis Clube e a Associação Paralímpica 

Britânica para que as equipes do Reino Unido 

possam se preparar na capital para os Jogos Pa-

ralímpicos Rio 2016. A assinatura do protocolo 

foi acompanhada pelo Príncipe Harry, terceiro 

na linha de sucessão do trono do Reino Unido.

6 ProGraMa sUstentador QUalIFIcação, 
ProFIssIonalIZação e eMPreGo

Tem como objetivo fomentar a abertura de es-

colas profissionalizantes na cidade, bem como 

ofertar cursos de qualificação e monitoramento 

de egressos dos cursos, aumentando a possibi-

lidade de inserção do público-alvo no mercado 

de trabalho formal e em oportunidades de ge-

ração de trabalho e renda.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

6.1  disponibilização de Vagas para  

a Qualificação Profissional

Disponibilização de vagas realizada pelo Progra-

ma Melhor emprego, que tem como objetivo 

democratizar o acesso à qualificação social e pro-

fissional e consequentemente às vagas de empre-

go ofertadas no Município, promover o trabalho, 

a educação e o desenvolvimento mediante ações 

que contribuam para a inclusão e a permanência 

do cidadão no mundo do trabalho. Ele visa atender 

com qualidade e eficiência as demandas dos traba-

lhadores em busca de emprego e dos empregado-

res em busca de profissionais qualificados.
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Em 2014 foram disponibilizadas 19.121 vagas para a qualificação profissional, totalizando 36.865 

vagas desde 2013.

ModalIdade de QUalIFIcação VaGas 2013 VaGas 2014 total

Qualificação inicial Básica 2.233 2.157 4.390

Cursos de Atualização 295 328 623

Ações Formativas de Apoio 764 371 1.135

Elevação de Escolaridade com Qualificação para os alunos do EJA – 
Floração da Rede Municipal de Educação(1) 3.725 4.000 7.725

Ensino a Distância, fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 0 292 292

Diversos, ofertados na Escola Profissionalizante Raimunda Maria Soares 596 68 664

Parceria com o instituto Cultural Flávio Gutierrez  
Cursos de Conservação de Bens Móveis e Monumentos Artísticos

15 15 30

Parceria com ArcelorMittal  
Aperfeiçoamento de profissionais da área de construção civil

44 140 184

Qualificação na área de artesanato, desenvolvidos no Centro Municipal de 
Referência do Artesanato (CMRA)

248 164 412

Desenvolvidos pela Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SMASAN), no Mercado da Lagoinha (Auxiliar de Panificação 
industrial, Auxiliar de Confeitaria industrial, Auxiliar de Cozinha, 
Confeitaria Caseira, Processamento de Frutas, Salgadeiro, Pizzaiolo, 
Panificação Aperfeiçoamento)

1.750 1.775 3.525

Programa Pão Escola – destinado a alunos da Rede Municipal de 
Educação(2) 600 900 1.500

Curso teórico e prático em Manipulação de Alimentos com ênfase em 
Desidratação e Produção de Condimentos(3) 0 40 40

Pronatec(4) 6.820 7.571 14.391

Cursos de Cabeleleiro e Manicure(5) 0 81 81

Qualificação da gestão e de produtos dos empreendimentos econômicos 
solidários(6) 0 131 131

Fornecidos pela Prodabel(7) 404 519 923

Escola Livre de Artes(8) 0 401 401

Programa "Voluntários da Cidadania" 250 168 418

total de VaGas dIsPonIBIlIZadas 17.744 19.121 36.865

(1)  Programa de elevação de escolaridade: Fortalecimento do Programa de elevação de escolaridade em articulação com a qualificação profissional, com foco 
nos estudantes da Rede Municipal de educação de Belo Horizonte.

(2)  Programa Pão Escola: Voltado ao ensino de panificação aos alunos do Projeto eJa e o Programa Municipal de Qualificação, emprego e Renda, que oferece 
cursos profissionalizantes na área de culinária para os quais os interessados se inscrevem por meio do sistema nacional de emprego (sine).

(3)  Projeto Construindo uma Alternativa Solidária e Cidadã: iniciativa de ação complementar aos beneficiários do Programa Bolsa Família, que acontece no 
espaço da incubadora tecnológica e solidária, localizada no Parque das Águas / Barreiro: capacitação aos beneficiários com intuito de criar oportunidades 
para famílias em situação de vulnerabilidade social. 

(4)  Pronatec – Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego e Programas de Gratuidade do Sistema S: Para os estudantes do eJa (educação 
para Jovens e adultos) nos anos finais do ensino fundamental e médio, são reservadas ao menos 25% das matrículas de educação profissionalizante, de forma 
a aumentar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

(5)  “Com Licença eu Vou à Luta”: convênio da PBH, por meio da sMadc – secretaria Municipal adjunta de direitos e cidadania, e o Governo do estado de 
Minas Gerais, teve como objetivo promover a qualificação profissional para o acesso ao mercado de trabalho/atividades de geração de renda; incrementar a 
escolaridade e fomentar a autonomia e cidadania de mulheres com 40 anos ou mais, desempregadas, de baixa escolaridade, residentes em área de grande 
vulnerabilidade e egressas do sistema prisional. 

(6)  Qualificação da gestão e de produtos dos empreendimentos econômicos solidários: convênio da PBH, por meio da sMadc – secretaria Municipal adjun-
ta de direitos e cidadania com a secretaria especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República, teve como objetivo melhor forma de organização e 
gestão, além de melhor qualidade, apresentação e comercialização dos produtos.

(7)  Fornecidos pela Prodabel: Manutenção de computadores; redes de computadores; editor de áudio e vídeo; suporte técnico; entre outros.
(8)  Escola Livre de Artes (ELA): Foram 2.772 alunos que concluíram os cursos de artes em 2014, e 2.324 em 2013, mas apenas 401 receberam certificados, cujas 

emissões iniciaram no segundo semestre de 2014.
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6.2 Programa “Voluntários da cidadania”

Criado, por iniciativa da Prefeitura, em 2011, 

tem como objetivo o resgate de valores sociais 

e da cidadania de jovens, moradores de Belo 

Horizonte, de 18 a 21 anos, com histórico de 

conflito com a lei, ou com risco de recrutamen-

to pelo mundo do crime, tais como residentes 

em áreas de baixa qualidade de vida urbana e 

de alta vulnerabilidade social. Parceria entre a 

PBH, o Corpo de Bombeiro Militar, a Fundação 

Guimarães Rosa, a Vara infracional da infância 

e Adolescência do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) e a Secretaria de Estado de Defesa 

Social, visa a qualificação de jovens no ofício de 

Bombeiro Profissional Civil (Brigadista Particu-

lar), em cursos com uma carga horária de 240 

horas e sem qualquer custo para os jovens. 

Em 2014 foram abertas 168 vagas para o pro-

grama, totalizando 418 vagas disponibilizadas 

desde 2013 e 898 desde sua implantação.

6.3  escola Profissionalizante raimunda  

da silva soares

A Escola, implantada em 1998 na Pedreira Prado 

Lopes, em 2014 recebeu 22 computadores e 

ofertou 68 vagas em cursos de Buffet infantil, 

Cabeleireiro Afro, Decoração de Festas com 

Balões e Design de Sobrancelhas, totalizando 

664 vagas disponibilizadas desde 2013. 

6.4  Monitoramento da Gestão  

de aprendizagem na educação  

de Jovens e adultos (eJa)

A PBH está avançando no processo de certifica-

ção educacional dos alunos da EJA: o monito-

ramento foi implantado em 2013, garantindo, 

desde então, o monitoramento da frequência 

de 100% dos alunos em cursos EJA.

6.5 Intermediação de Mão de obra

Visando o atendimento de qualidade ao cida-

dão, inserção dos atendidos no mercado de 

trabalho e em oportunidades de qualificação 

profissional, a Prefeitura, em parceria com o Mi-

nistério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece 

várias ações voltadas à inserção e manutenção 

do trabalhador no mercado de trabalho. A in-

termediação de Mão de Obra do Município de 

Belo Horizonte é responsável por três Postos 

do SiNE (SiNE Barreiro, SiNE BH Resolve e SiNE 

Venda Nova), uma Central de Captação de 

Vagas de Emprego e uma Central de Convoca-

ção de Trabalhadores, atendendo a cidadãos 

com idade mínima de dezesseis anos.

Nos Postos Municipais são realizadas diversas 

atividades, entre elas: cadastramento de traba-

lhadores, encaminhamento para vagas de em-

prego, matrícula em cursos profissionalizantes, 

execução de treinamentos sobre o mercado de 

trabalho, captação de vagas de emprego e ha-

bilitação ao seguro-desemprego.

Em 2014, foram apurados os seguintes resultados:

•  Novos inscritos no SiNE: 23.777.

•  Trabalhadores inseridos no mercado de traba-

lho: 3.271.

•  Vagas de Emprego Captadas: 29.649.

•  Habilitação ao Seguro-Desemprego: 21.790.
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7 oUtros ProGraMas

7.1 desenvolvidos pela Belotur

7.1.1   conselho Municipal de turismo (coMtUr)

Redefinido em 2011, pela Lei 10.258/2011, tem 

caráter consultivo, com a finalidade de propor 

diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para 

a formulação da Política Municipal de Turismo, 

bem como acompanhar sua implementação, 

visando ao desenvolvimento do turismo em 

Belo Horizonte, em todas as suas modalidades.

Composto por 26 membros (todos com su-

plentes), sendo dez representantes do Poder 

Executivo, um representante do Poder Legis-

lativo e quinze representantes da Sociedade 

Civil organizada.

Em 2014 foram realizadas três reuniões em cará-

ter extraordinário, nas quais foram apresentados 

o Plano de Marketing Turístico de Belo Horizonte 

e os projetos e ações municipais para a Copa do 

Mundo da FiFA Brasil 2014TM. Também em 2014 

o COMTUR finalizou o Projeto de Lei que dispõe 

sobre a Política Municipal de Turismo, que define 

atribuições do município no planejamento, de-

senvolvimento e fomento ao setor turístico e ins-

titui o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR).

7.2  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal de desenvolvimento (sMde)

7.2.1  conselho Municipal de Política Urbana 

(coMPUr) 

Tem entre suas atribuições a realização de con-

ferências municipais de Política Urbana; a im-

plementação e o monitoramento das normas e 

regras da Lei do Plano Diretor e da Lei de Parcela-

mento, Ocupação e Uso do Solo; entre outras. Ao 

órgão cabe, ainda, acompanhar as intervenções 

públicas na estrutura do município.

O conselho tem caráter deliberativo e consul-

tivo e é formado por oito representantes do 

Poder Executivo Municipal, dois representantes 

do Poder Legislativo e seis representantes da 

sociedade civil. 

Em 2014, destacaram-se as seguintes ações 

do COMPUR: organização da iV Conferên-

cia Municipal de Política Urbana; apreciação 

de processos de temas relacionados ao pla-

nejamento urbano, conforme exigências da 

Legislação Urbanística pertinente; e aprecia-

ção dos Relatórios de Estudo de impacto de 

Vizinhança (EiV), referente a uma das etapas 

do Licenciamento Urbanístico de empreendi-

mentos de impacto.

7.3  desenvolvidos pela secretaria Municipal 

adjunta de relações Internacionais

7.3.1 Internacionalização da cidade

7.3.1.1  redes de cooperação Internacional

Visam promover a relação do Município com 

outras cidades do mundo, buscando aprimo-

rar o corpo técnico da Prefeitura e, portanto, 

as Políticas Públicas do Município, projetan-

do-o internacionalmente como referência em 

boas práticas públicas e permitindo o apren-

dizado constante. 

Com este objetivo, a PBH participa das seguin-
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tes redes: Mercocidades; Metropolis; Governos 

Locais pela Sustentabilidade (iCLEi); Cidades 

e Governos Locais Unidos (CGLU); Centro ibe-

roamericano de Desenvolvimento Estratégico 

Urbano (CiDEU); Associação internacional de 

Cidades Educadoras (AiCE) e Fórum Nacional 

de Secretários e Gestores Municipais de Rela-

ções internacionais (FONARi).

Em 2014, além de passar a acompanhar os tra-

balhos de organização do iii Encontro dos Mu-

nicípios com o Desenvolvimento Sustentável, 

organizado pela Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP), a PBH teve participação nos seguintes 

eventos:

•  21° congresso do CiDEU organizado pela Agên-

cia de Cooperação e investimento de Medellín 

(ACi), realizado em Medellín, em abril. 

•  4° Workshop de Aprendizagem do Projeto AL-

Las, eventos organizados pela ACi, em abril.

•  7° Fórum Urbano Mundial, evento organizado 

pela UN HABiTAT em Medellín, em abril.

•  Workshop Regional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, evento organizado pela World 

Future Council e pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura – 

FAO, na Namíbia, em julho.

•  Encontro das cidades participantes do proje-

to Urban LEDS organizado pelo iCLEi, em Belo 

Horizonte, em novembro.

•  1° Seminário internacional Cidade Empreen-

dedora do Sebrae-MG, em Belo Horizonte, em 

dezembro.

•  XX Cúpula das Mercociudades, onde foi apre-

sentado pela PBH o case Vila Viva, realizada no 

município de Rosário, em dezembro.

Também em 2014, foram realizadas as seguin-

tes ações:

•  Estreitamento das relações entre as cidades 

Belo Horizonte e Medellín (Colômbia), a partir 

da participação das cidades no projeto Aliança 

de Autoridades Locais Euro-Latinoamericana.

•  Participação das cidades de Belo Horizonte e 

Medellín na campanha “Construindo Cidades 

Resilientes”, promovida e financiada pelo Es-

critório das Nações Unidas para Redução do 

Risco de Desastres (UNiSDR).

•  Parceria estratégica BH & Windoenhk firmada.

7.3.1.2 Projeto Municípia

Tem o objetivo de melhorar as capacidades ins-

titucionais, políticas, sociais e econômicas das 

cidades, incentivando e possibilitando o inter-

câmbio de conhecimento, tornando as ações 

internacionais locais visíveis, fortificando a atu-

ação da cidade e contribuindo para o aprimora-

mento da área.

Em 2014 foram realizadas quatro missões inter-

nacionais, Peñalolén/Chile, Medellín/Colômbia, 

Montevidéu/Uruguai e Cidade de Santa Fé/Ar-

gentina. 

Um dos produtos do Municípia foi a publica-

ção de cinco estudos de caso sobre cooperação 

descentralizada e eficácia da ajuda. O Programa 

de Formação de Jovens Lideranças Haitianas, 

realizado em parceria com o instituo izabela 
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Hendrix, foi a experiência sistematizada sobre 

Belo Horizonte neste material, inciativa que 

conjugou ações de cooperação educacional e 

de cooperação técnica, com realização de es-

tágios na Prefeitura, com o intuito de formar 

lideranças que atuem na reconstrução e no de-

senvolvimento do Haiti. 

7.3.1.3 Improve your english

Seu objetivo é o aperfeiçoamento do ensino 

do idioma nas escolas municipais. Em 2014 

vinte alunos e dez professores foram selecio-

nados para capacitação no iCBEU – instituto 

Cultural Brasil Estados Unidos. Também em 

2014, além do iCBEU, novas parcerias foram 

firmadas: Partners of the Americas, Cultura 

inglesa e Britsh Council.

7.3.1.4 Voluntariado Internacional

Proporciona a estudantes estrangeiros resi-

dentes em Belo Horizonte a oportunidade de 

conhecer as políticas públicas implementadas 

pela prefeitura e de participar do cotidiano 

de algumas áreas da administração. Em 2014, 

foram 28 voluntários, contribuindo para a cria-

ção de networking com entidades de ensino 

superior locais e internacionais, produção de 

artigos sobre as políticas públicas da cidade e 

significativa colaboração nos trabalhos da ad-

ministração direta e indireta da PBH. 

7.3.1.5  Prêmios nacionais e Internacionais:

•  Melhor capital brasileira para se viver, con-

forme o Índice das 100 Maiores e Melhores 

Cidades do Brasil (Best Cities index – Delta 

Economics & Finance 2014).

•  Prêmio Internacional cGlU – cidade do 

México – agenda 21 da cultura – O projeto 

Arena da Cultura foi o vencedor na categoria 

“Cidade, Administração Local ou Regional”.

•  Prêmio WWF: Hora do Planeta – Belo Hori-

zonte foi eleita por um júri internacional a Ca-

pital Brasileira da Hora do Planeta.
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1 IntrodUção

investir na modernidade significa aumentar a 

eficiência da gestão administrativa, reduzindo 

custos operacionais e aumentando o controle 

sobre os processos. Na área de serviços, as ino-

vações tecnológicas podem consistir em pode-

roso instrumento em favor da desburocratiza-

ção, agilizando e reduzindo os prazos de aten-

dimento à população. No âmbito social, um 

dos ganhos centrais que a tecnologia também 

pode proporcionar aos cidadãos é a inclusão di-

gital, universalizando o uso da internet. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores:

   Gestão estratégica de Pessoas

   BH digital

   desburocratização e Melhoria  

do atendimento ao cidadão

   Modernização da receita e captação 

de recursos

2 ProGraMa sUstentador  
Gestão estratÉGIca de Pessoas

Este programa, gerenciado pela Secretaria Mu-

nicipal de Recursos Humanos (SMARH), objeti-

va valorizar e aprimorar o desempenho profis-

sional dos servidores e empregados públicos 

municipais, nas diversas funções da PBH, por 

meio de melhorias nas condições de trabalho, 

qualificação/capacitação e ampliação da Boni-

ficação por Resultados com foco na gestão por 

competências.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1  Programa de Bonificação por resultados 

(BcMrI)

administração direta: Em 2014 a BCMRi foi con-

cedida a 16,25% dos servidores da Administração 

Direta, para os seguintes cargos: Agente Comuni-

tário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, 

Agente de Combate a Endemias ii, Agente Sanitá-

rio, Auditor, Guarda Municipal.

administração Indireta: Em 2014 foi paga a 

BCMRi na Empresa de Transportes e Trânsito de 

Belo Horizonte (BHTrans), referente às metas 

pactuadas para o ano de 2013, contemplando 

925 empregados, 17,21% dos servidores da 

Administração indireta da PBH. Na BHTrans o 

BCMRi recebeu o nome de Programa de Alcan-

ce de Resultados (PAR).

2.2 Programa de Valorização do servidor

Lançado em 2013 com o objetivo de atrair pro-

jetos que propõem práticas inovadoras e con-

tribuem para a melhoria dos serviços públicos 

municipais, valorizando as boas iniciativas dos 

agentes públicos, o Prêmio Inovar BH teve, na 

sua segunda edição em 2014, 45 projetos inscri-

tos e sete premiados.

2.3  Programa de atenção Integral  

à saúde, segurança e Qualidade  

de Vida do servidor

implantado em 2013, obteve os seguintes re-

sultados em 2014: 

•  5.431 novos beneficiários (servidores e depen-

dentes) aderiram ao plano de saúde em 2014, 

totalizando 53.625 beneficiários. O incremen-

to das adesões reflete diretamente no aumen-
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to do subsídio financiado pela PBH. Somente 

para a Administração Direta, em 2014, a PBH 

investiu R$ 16.131.959,27 em subsídios.

•  3.543 exames médicos periódicos realizados, 

um aumento de 1.376 exames em relação ao 

ano anterior.

•  12.971 servidores imunizados. 

•  4.594 atendimentos/avaliações pelo Programa 

de Saúde Vocal (PSV). 

•  Nove oficinas realizadas dentro da ação 

“Educação em Saúde” em parceria com a Es-

cola Virtual de Governo (EVG), Grupo Gestor 

de Promoção da igualdade Racial, Secretaria 

Municipal de Saúde (SMSA) e Superinten-

dência de Limpeza Urbana (SLU), totalizan-

do 96 participantes. 

•  33.870 atendimentos de perícias de licença 

médica de tratamento de saúde, entre outros 

atendimentos.

Ainda no âmbito da modernização da Perícia 

Médica, também foram realizadas as seguintes 

ações em 2014:

•  Publicação do novo Decreto de Licenças Médi-

cas (n° 15.764 de 12/11/2014) regulamentando 

as licenças previstas no Estatuto do Servidor.

•  Publicação do Manual de Atividades de Perí-

cias Médicas em dezembro de 2014, instituído 

pela Portaria 030/14. 

•  Ampliação do quadro de pessoal e pontos te-

lefônicos para a melhoria do agendamento de 

perícias médicas.

•  implementação do agendamento eletrônico Goo-

gle para perícia médica e exames ocupacionais.

Programa de Biossegurança (Fluxo de Atendi-

mento do Acidente por Exposição a Material 

Biológico de Risco):

•  59 atendimentos com consultas de enferma-

gem de servidor vítima de acidente de traba-

lho com exposição ao risco biológico. 

•  502 monitoramentos de exames referentes ao 

acompanhamento. 

•  31 treinamentos sobre acidente de trabalho 

com material biológico.

•  477 servidores treinados. 

As ações de segurança do trabalho visam mini-

mizar os acidentes de trabalho e doenças ocu-

pacionais, bem como proteger a integridade e 

a capacidade de trabalho do servidor. Em 2014 

sessenta programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) foram encaminhados, e fo-

ram realizadas 43 palestras / treinamentos nas 

Regionais Venda Nova e Norte.

2.4  Mecanismos de controle Implantados nas 

Unidades de saúde e educação, visando 

à Garantia do atendimento ao cidadão

Prevista a implantação dos mecanismos até 

2016, o edital (ponto eletrônico) foi publicado 

no final de 2014. 

2.5  dimensionamento da Força  

de trabalho da PBH

O objetivo é dimensionar a força de trabalho da 

Prefeitura, de forma a identificar o panorama atual 
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do quadro de pessoal, subsidiar a proposição de 

políticas internas de provisão, alocação, desenvol-

vimento e movimentação de servidores. 

Em 2011 foi instituído o Comitê Gestor de Recursos 

Humanos (CGRH), com a função de avaliar previa-

mente as demandas de pessoal dos órgãos da Pre-

feitura, incluindo provimento de cargos, funções 

e empregos públicos; realização de concursos e 

seleções públicas; incremento de vagas para a con-

tratação de estagiários; alteração de jornada, inclu-

sive dobras e extensões; convênios firmados com 

entidades civis sem fins lucrativos que demandem 

fornecimento de mão de obra para a sua execu-

ção; transferências, a pedido de titulares de órgãos, 

sem previsão de permuta; cessões de servidores e 

empregados públicos para órgãos e/ou entidades 

externos; contratos administrativos e criação e mo-

dificação de planos de carreira.

Em 2014, foram:

•  3.275 nomeações e 2.330 admissões.

•  691 profissionais em cargos comissionados e 

funções gratificadas empossados.

•  373 acompanhamentos sócios funcionais. 

Deste total, 181 servidores foram desligados 

do acompanhamento e 192 permaneceram. 

Também em 2014 foram publicados oito Editais 

de processos seletivos, conforme abaixo:

•  edital 01/2014: Processo Seletivo Público 

Simplificado visando a contratação de pro-

fissionais de Educação Física para atuação no 

Programa Segundo Tempo, da Secretaria Mu-

nicipal de Esporte e Lazer (SMEL), totalizando 

260 vagas ofertadas.

•  edital 02/2014: Processo Seletivo Público 

Simplificado visando a contratação de profis-

sionais graduados em Administração, Ciências 

Sociais, Nutrição e Psicologia para atuação 

no Programa Bolsa Família e Cadastro Único 

da Secretaria Municipal de Políticas Sociais 

(SMPS), totalizando nove vagas ofertadas.

•  edital 03/2014: Processo Seletivo de estagiários 

do curso superior de Direito – para atuarem na 

Procuradoria Geral do Município (PGM) de Belo 

Horizonte e dos cursos superiores de Engenharia 

Civil ou Arquitetura – para atuarem na Secretaria 

Municipal de Finanças (SMF), totalizando 110 va-

gas de estágio ofertadas.

•  edital 04/2014: Seleção Pública para provi-

mento do emprego público de Agente de 

Combate a Endemias i, da Carreira dos Ser-

vidores da Saúde, totalizando 345 vagas de 

emprego ofertadas.

•  edital 05/2014: Seleção Pública para pro-

vimento do emprego público de Agente 

Comunitário de Saúde, da Carreira dos Ser-

vidores da Saúde, totalizando 246 vagas de 

emprego ofertadas.

•  edital 06/2014: Concurso Público para provi-

mento do cargo público efetivo de Professor 

Municipal de 1º e 2º Ciclos do Ensino Funda-

mental, e das disciplinas de Educação Física e 

Matemática para o Ensino Fundamental e Médio 

da Carreira dos Servidores da Área da Educação, 

totalizando 490 vagas a serem providas.

•  edital 07/2014: Concurso Público para provi-

mento dos cargos públicos efetivos de Cirurgião 

Dentista, Enfermeiro, Médico, Técnico de Serviços 
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de Saúde e Técnico Superior de Saúde da Carreira 

dos Servidores da Saúde e Engenheiro da Carreira 

dos Servidores da Engenharia e Arquitetura, tota-

lizando 731 vagas a serem providas.

•  edital 08/2014: Seleção Pública para provi-

mento de funções do Quadro Geral de Pessoal 

do Serviço Social Autônomo do Hospital Metro-

politano Doutor Célio de Castro, criado pela Lei 

Municipal 10.754, de 19 de setembro de 2014, 

totalizando 1.299 vagas ofertadas. 

2.6  execução de ações de Valorização dos 

Profissionais da educação

Foram realizadas diversas reuniões da Comissão 

interdisciplinar e intersetorial instituída em 2013 

para estudos e implementação de ações de va-

lorização dos profissionais de educação da rede 

municipal e reajustes para os Educadores infantis. 

Em outubro de 2014 foi apresentada uma propos-

ta de reestruturação da carreira na Mesa de Nego-

ciação Sindical. Em novembro de 2014, a PBH par-

ticipou de audiência pública realizada na Câmara 

Municipal sobre o assunto, na qual a proposta de 

reestruturação também foi apresentada. 

No período 2013-2014 foi concedido aumento 

de 13,63% aos Educadores infantis, 1,53% supe-

rior à inflação acumulada no mesmo período, 

que foi de 12,10%.

2.7 desenvolvimento Profissional

2.7.1 escola Virtual de Governo

Em 2014, novas oportunidades de crescimento 

foram ofertadas, e vários cursos foram ofereci-

dos, visando potencializar o bom desempenho 

do servidor e a melhoria da prestação de ser-

viços. Foram 2.688 servidores que concluíram 

cursos e capacitações, conforme tabela abaixo: 

caPacItação nº conclUIntes

AutoCAD 15

Excel Avançado 96

Excel Básico 131

informática Básica 34

Mapinfo 50

Power Point 48

Word 10

Sistema Opus: suas funções e seus usos 91

Oficinas Saúde e Trabalho 123

Qualidade no Atendimento ao Público 142

Língua Portuguesa e Redação Oficial 107

Portal da Gestão 19

Sensibilização para Gestão de Documentos 40

Evento Orientações para o Novo Servidor 1.084

RH em debate 509

Elaboração de Termo de Referência 70

introdução ao Gerenciamento de Projetos 37

Contratos administrativos e sua gestão – responsabilidades frente à lei de 
improbidade administrativa

28

Gestão Orçamentária e Sistema de Controle interno Municipal 54

total 2.688
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Houve um aumento de 11,2% no número de 

vagas ofertadas e de 8% dos servidores capaci-

tados, o que representa um avanço também em 

relação ao ano de 2013, quando foram oferta-

das 2.656 vagas para diversos cursos, que pro-

moveram a capacitação de 2489 servidores.

2.7.2  educação Permanente dos  

Profissionais da rede sUs

Tem objetivo de formar profissionais para me-

lhor atendimento ao cidadão.

Em 2014:

•  Foram capacitados quarenta novos instrutores 

de Lian Gong.

•  Foram capacitados cinquenta agentes de 

atendimento/acolhimento das unidades de 

saúde, visando melhor atendimento de pesso-

as idosas no Programa “Posso Ajudar”.

•  Foram disponibilizadas seis vagas para resi-

dência médica de geriatria; oito vagas para 

residência multiprofissional em saúde do ido-

so; e foram qualificados 312 profissionais da 

rede de atenção à saúde do idoso, totalizando 

4.795 desde 2011.

2.8 Mesa de negociação Permanente

instituída pelo Decreto 15.527, de 8 de abril 

de 2014, tendo sido realizadas 34 reuniões 

em 2014, sendo dezenove temáticas, nas 

quais, dentre outras questões, discutiu-se a 

elaboração de novo modelo de plano de car-

reira médico, engenheiro e arquiteto, profes-

sor para a educação infantil, ACS/ACE, analis-

ta de políticas públicas.

2.9  novo Modelo de atendimento  

ao servidor Municipal

Objetivando o desenvolvimento contínuo na 

busca pela excelência no atendimento ao ser-

vidor municipal, a Central de Atendimento foi 

reformulada em 2013 baseada no princípio de 

que a oferta de informações completas e atua-

lizadas em um único local refletirá na economia 

de tempo e esforço. 

A Central conta, desde 2013, com um espaço 

amplo e moderno, que garante conforto para os 

servidores e melhor organização no atendimento. 

Além da reestruturação do atendimento aos ser-

vidores, serão redefinidos e gradativamente im-

plantados os novos processos de trabalho relati-

vos a temas dos Recursos Humanos. Essas práticas 

visam efetivar a revisão de procedimentos, elimi-

nar a necessidade de retrabalhos e aumentar a efi-

ciência e resolução do atendimento ao servidor. 

Em 2014, foram realizados 39.298 atendimen-

tos ao servidor, 2.187 a mais que 2013.

2.10  catálogo de serviços Prestados  

ao servidor

Publicado em março em 2013, na página do servi-

dor na internet, contém uma descrição detalhada 

dos serviços prestados diretamente aos servidores, 

bem como informações das gerências responsáveis 

por cada tipo de serviço oferecido. O catálogo é uma 

ferramenta de orientação e disseminação de infor-

mações entre os servidores, que também pode ser 

utilizada como base de consulta para as unidades de 

recursos humanos da Administração Municipal. 

Em 2014, foram revisados/atualizados 78 dos 

130 serviços catalogados. 
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2.11  Modernização do Processo  

administrativo disciplinar

Em janeiro de 2014 foi promulgada a Lei 

10.700, que altera a Lei 7.169/1996, que ins-

tituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Quadro Geral de Pessoal do Município de 

Belo Horizonte.

A alteração do processo administrativo discipli-

nar foi amplamente discutida em parceria com 

a Corregedoria Geral do Município (CGM).

 

3 ProGraMa sUstentador 
desBUrocratIZação e MelHorIa 

do atendIMento ao cIdadão

Tem como objetivo elevar a qualidade do aten-

dimento aos cidadãos, aperfeiçoando o relacio-

namento com a população e aumentando seu 

nível de satisfação em relação aos serviços pres-

tados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

3.1 canais de atendimento ao cidadão

3.1.1  BH resolVe – central de  

relacionamento Presencial

implantada em 2010 na área central, na Avenida 

Santos Dumont, é o modelo de relacionamento 

presencial entre a PBH e os cidadãos, que visa dis-

ponibilizar, em um único espaço físico, os serviços 

ofertados pela PBH, sob a coordenação e gestão 

de uma administração central, com horário de 

atendimento ampliado, seguindo um mesmo pa-

drão de qualidade de atendimento. 

Em 2014 foram disponibilizados catorze novos 

serviços no atendimento presencial, e foram re-

alizados 875.442 atendimentos, com média de 

3.874 atendimentos/dia. A avaliação de satisfa-

ção foi de 96,98% (Ótimo/Bom). 

3.1.2  BH resolVe – central de  

relacionamento eletrônico –  

Web chat

Canal de relacionamento com o cidadão, atra-

vés do site da PBH, implantado em 2011, que 

se caracteriza pelo atendimento à população, 

com informações sobre serviços ofertados pela 

Administração Pública Municipal, bem como 

procedimentos a serem observados para solici-

tação desses serviços. 

Em 2014, foram realizados 20.123 atendimentos. 

3.1.3  BH resolVe – central de  

relacionamento telefônico

É o modelo de relacionamento telefônico entre 

a Administração Municipal e os cidadãos que 

visa disponibilizar, através de um único número 

de telefone, 156, os serviços e informações ofer-

tados pela PBH. 

Em 2014, foram 1.208.497 ligações recebidas, 

com média de 3.311 ligações/dia. A avaliação 

de satisfação foi de 90,4% (Ótimo/Bom). 

A Central já realizou 9.873.570 atendimentos des-

de sua inauguração em novembro de 2008.

3.1.4 Portal de Informações e serviços

Lançado em outubro de 2009, com 587 servi-

ços, disponibiliza em um canal único de aces-

so todos os serviços prestados pela PBH, com 

informações padronizadas e de fácil entendi-

mento. Possui uma ferramenta de gestão de 
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conteúdo que permite a manutenção des-

centralizada das informações e a sua constan-

te atualização. 

Em 2014 foram disponibilizados 973 serviços e 

houve 1.529.127 acessos.

3.1.5 outros canais de atendimento

Em todos os canais de atendimento ao cidadão 

(presencial, web e telefônico), em 2014 foram dis-

ponibilizados mais catorze serviços, como pode 

ser visto na tabela abaixo, 53 serviços a mais em 

relação a dezembro de 2012, totalizando 990.

serVIço
canal de atendIMento

PresencIal teleFÔnIco Internet

1 Solicitação de cópia de recibo de entrega AR multas de trânsito x   

2 Perdão de Débito Profissional Autônomo x   

3 Guias Auto de infração – iSSQN x  x

4
Requerimento da declaração de inexistência de Alvará de Autorização 
Sanitária

x   

5 Cadastro de Lotes pelo Levantamento de 1942 – JK x   

6 Diretrizes de Projeto Viário Prioritário x   

7 Restituição de iSSQN – Simples Nacional x   

8
Requerimento Parcelamento de iSSQN migrado do Simples Nacional – 
PBH (Cod.616)

x   

9
Solicitação do Diferimento do iSSQN Devido pela Prestação dos 
Serviços de Ensino Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior

x   

10
Solicitação do Diferimento do iSSQN Devido pela Prestação dos 
Serviços de Execução de Obras Públicas Vinculadas a Contratos 
Administrativos

x   

11
Laudo Técnico para Término de Obra/Edificação em Área de Proteção 
Cultural

x   

12 Aprovação de Projeto de Edificação/Obra em Área de Proteção Cultural x   

13 Aprovação de Projeto de Restauração de imóvel de interesse Cultural x   

14
Solicitação de Abertura de Chamamento Público para instalação de 
Engenho de Publicidade

x   

3.1.6 Projeto atendimento remoto

Esta ação irá possibilitar que um atenden-

te de qualquer unidade presencial efetue o 

atendimento a um cidadão presente em ou-

tra unidade da Prefeitura, on-line, por video-

chamada, otimizando ainda mais a utilização 

de recursos humanos ociosos. Serão contem-

pladas todas as centrais regionais, SiNE Bar-

reiro e Venda Nova, Secretaria de Finanças e 

SMARH. Em 2014, os equipamentos necessá-

rios foram adquiridos e já se encontram em 

fase de implantação nas Regionais.

3.1.7  novas centrais de relacionamento 

Presencial – BH resolve Barreiro  

e BH resolve Venda nova

Serão implantadas novas centrais presenciais 

nas regionais Barreiro e Venda Nova, com finan-

ciamento do Programa de Modernização da 

Administração Tributária (PMAT iV) e dos Seto-

res Sociais Básicos, cujo contrato com o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) foi assi-

nado em setembro de 2013. 

Os projetos executivos estão em andamento, 
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com previsão de conclusão para março de 2015. 

O prazo previsto para implantação das centrais 

é o primeiro semestre de 2016.

3.1.8 sistema de Gestão de relacionamentos

Para avançar no relacionamento com o cidadão, 

será implantado o Sistema de Gestão de Relaciona-

mento, visando fornecer à população de Belo Ho-

rizonte um instrumento moderno e eficiente para 

registro e acompanhamento das demandas de ser-

viços, que privilegie a facilidade, a simplicidade e a 

segurança do acesso e garanta o atendimento em 

conformidade com prazos estabelecidos. 

O desenvolvimento do Sistema será financiado 

pelo PMAT iV, cujo contrato com o BNDES foi as-

sinado em setembro de 2013.

Em 2014, definiu-se que ele será implantado 

através do Sistema de Gestão de Serviços e 

Processos (SiGESP), principal ferramenta de 

captação e acompanhamento dos serviços dis-

ponibilizados ao cidadão, através dos canais de 

atendimento telefônico, presencial e internet. 

O sistema já está homologado e os próximos 

passos são o desenvolvimento de relatórios, de 

WebServices, treinamento dos usuários da PBH, 

migração e saneamento dos dados provenien-

tes do sistema SACWEB. A implantação da pri-

meira fase do projeto tem previsão de conclu-

são no segundo semestre de 2015.

3.2 Projeto Base Única do cidadão

Será implantada a Base Única do Cidadão/

Cartão Cidadão, a ser compartilhada por to-

dos os órgãos da Prefeitura, com o objetivo 

de manter os dados e registros de cada indiví-

duo constantemente atualizados e propiciar 

o atendimento personalizado e integral de 

cada pessoa que possua relacionamento com 

as entidades da administração pública mu-

nicipal. O Decreto 14.968, de 30 de julho de 

2012, dispõe sobre o Projeto Base Única do 

Cidadão (BUC). 

Em 2014, o escopo do projeto foi alterado e, 

em novembro, iniciou-se a execução dos ser-

viços. A próxima etapa será a revisão das fa-

ses de concepção e elaboração, com ênfase 

nos requisitos e modelo de dados. O projeto 

tem conclusão prevista para o segundo se-

mestre de 2015. 

3.3  redução do Prazo de execução  

de serviços Prestados ao cidadão  

pela secretaria Municipal de serviços 

Urbanos e suas adjuntas

Visando avançar nos processos de redução do 

tempo de execução de serviços, será implantado 

um sistema informatizado de gestão, monitora-

mento de prazos e controle de processos. 

O desenvolvimento do Sistema será financiado 

pelo PMAT iV, cujo contrato com o BNDES foi as-

sinado em setembro de 2013. 

Em 2014, definiu-se a ferramenta padrão de Bu-

siness Process Management Suite (BPMS) para 

o projeto, que será a mesma utilizada na cons-

trução do Sistema de Gestão de Processos da 

Procuradoria Geral do Município (SiSPGM). A re-

visão do Termo de Referência para contratação 

de serviços de consultoria para mapeamento e 

redesenhos dos processos de trabalho está em 

andamento, com previsão de publicação do 

edital no primeiro semestre de 2015. 
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4 ProGraMa sUstentador BH dIGItal

O projeto BH Digital tem como finalidade am-

pliar a disponibilização de acesso gratuito à 

internet nas vilas, favelas e praças de Belo Ho-

rizonte e avançar na integração dos municípios 

conurbados à Capital por meio da conexão des-

tes à rede de internet da PBH.

A ampliação da disponibilidade de acesso gratui-

to à internet, em vilas e favelas e em praças na ci-

dade é feita pela instalação de hotspots.

Nos pontos de acesso livre à internet, com um 

notebook ou um computador de mão, com pla-

ca de rede sem fio, ou com celular WiFi, mediante 

cadastro de nome de usuário e senha, é possível 

navegar por tempo indeterminado no site da Pre-

feitura (www.pbh.gov.br) e por tempo limitado a 

três horas diárias em outras páginas.

4.1 Internet em Banda larga

Vilas e Favelas: O acesso à internet através de 

rede banda larga está disponível em 23 vilas e 

favelas de Belo Horizonte desde 2009.

O Programa “Uma Praça em cada Bairro” tem 

como objetivo disponibilizar acesso da popu-

lação à rede sem fio (hotspots) em praças dos 

bairros e parques da cidade.

Treze praças e cinco parques de Belo Horizonte 

já possuem pontos de acesso livre à internet, 

oito locais a mais em relação a 2012.

VIlas e FaVelas reGIonal
ano de 

IMPlantação

1 Vila Fazendinha Centro-Sul 2008

2 Vila Fátima Centro-Sul 2008

3 Vila Conceição Centro-Sul 2008

4 Vila Aparecida Centro-Sul 2008

5 Vila Marçola Centro-Sul 2008

6 Vila Novo São Lucas Centro-Sul 2008

7 Vila Santana do Cafezal Centro-Sul 2008

8 Morro do Papagaio Centro-Sul 2010

9 Cemig Barreiro 2012

10 Pompéia Leste 2012

11 Taquaril Leste 2012

12 Vera Cruz Leste 2012

13 Mariano de Abreu Leste 2012

14 ipiranga Nordeste 2012

15 Pedreira Prado Lopes Noroeste 2012

16 Jaqueline Norte 2012

17 Jardim Guanabara Norte 2012

18 Cabana Oeste 2012

19 Havai Oeste 2012

20 Antena Oeste 2012

21 Ouro Preto Pampulha 2012

22 Mantiqueira Venda Nova 2012

23 Jardim Leblon Venda Nova 2012

Vilas e Favelas com acesso à Internet
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 Praças/ParQUes reGIonal
ano de 

IMPlantação

1 Praça da Liberdade Centro-Sul 2009

2 Parque das Mangabeiras (Praça das Águas) Centro-Sul 2009

3 Parque Ecológico Pampulha 2009

4 Praça da Assembleia Centro-Sul 2009

5 Praça da Estação Centro-Sul 2009

6 Praça Sete Centro-Sul 2009

7 Parque Municipal Centro-Sul 2009

8 Praça do Papa Centro-Sul 2010

9 Praça Floriano Peixoto Centro-Sul 2011

10 Praça Raul Soares Centro-Sul 2011

11 Parque Serra do Curral Centro-Sul 2013

12 Praça da Saúde Oeste 2013

13 Parque Santa Sofia (Academia da Cidade) Oeste 2013

14 Praça da Savassi Centro-Sul 2014

15 Praça da Bandeira Centro-Sul 2014

16 Praça Duque de Caxias Centro-Sul 2014

17 Praça JK Centro-Sul 2014

18 Praça Dino Barbieri Pampulha 2014

 locaIs PÚBlIcos reGIonal
ano de 

IMPlantação

1 Rodoviária Centro-Sul 2009

2 Arquivo Público Centro-Sul 2010

3 Centro de Apoio Comunitário Alto Vera Cruz Leste 2010

4 Centro de Cultura de Belo Horizonte Centro-Sul 2010

5 Centro de Referência Audiovisual (CRAV) Centro-Sul 2010

6 Expominas Oeste 2010

7 Fundação Municipal de Cultura (FMC) Centro-Sul 2010

8 Palácio das Artes Centro-Sul 2010

9 Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) Centro-Sul 2010

10 Zoológico/Aquário Pampulha 2010

11 BHTrans Oeste 2010

12 Museu de Arte da Pampulha Pampulha 2010

13 BHResolve Centro-Sul 2011

14 BHDesemprego Centro-Sul 2011

15 Casa do Baile Pampulha 2011

16 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Centro-Sul 2011

17 Mirante Mangabeiras Centro-Sul 2014

18 Praça Dino Barbieri Centro-Sul 2014

Praças e Parques com acesso à Internet

outros locais públicos com acesso livre à Internet
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IndIcadores 2012 2013 2014

Usuários cadastrados no BH Digital 61.292 87.753 118.304

Acessos por mês no BH Digital 36.371 225.720 225.500

Já são quase 120 mil usuários cadastrados no BH Digital, realizando mais de 225 mil acessos por mês.

4.2 saber em Primeiro lugar

Lançado em setembro de 2014, tem como objeti-

vo estimular a multiplicação do conhecimento na 

área de informática em BH, ampliando o escopo 

de atuação do BH Digital, por meio de cidadãos-

-voluntários. O objetivo é disponibilizar um mo-

nitor em cada telecentro, melhorando a oferta 

de cursos de informática básica e internet, cursos 

profissionalizantes, oficinas especiais, prestação 

de serviços públicos, Postos de Acesso à internet 

(PiMs) e Centros de inclusão Digital (CiDs).

5 ProGraMa sUstentador ModernIZação 
da receIta e caPtação de recUrsos

O objetivo deste programa é dar sustentabilida-

de financeira às políticas públicas da Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH), com aumento da ar-

recadação, por meio da busca da eficiência na 

cobrança dos tributos municipais, alienação de 

áreas remanescentes e de outros imóveis de 

propriedade do Município, bem como o incre-

mento da realização de operações financeiras.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

5.1  regularização da documentação  

de Propriedades Municipais

Delimitação topográfica e registro cartorial de 

propriedades municipais. Em 2014 foi regula-

rizada a documentação de 110 propriedades 

municipais, totalizando 306 desde 2013. 

5.2 captação de recursos

Em 2014 foram captados R$ 100,15 milhões junto 

ao Governo Estadual, por meio de operações de 

crédito, totalizando R$ 1.104,29 milhões captados 

desde 2013 junto aos Governos Federal e Estadu-

al, por meio de convênios e contratos de repasse, 

além das operações de crédito.

ProJeto
Valor caPtado 

 (r$ MIlHÕes)
ano do contrato

Programa de Modernização Administrativa (PMAT-iV) 90 2013
Contrapartida das obras do PAC (CPAC) 207 2013
PAC Grandes Cidades 128 2013
PAC 2 – Saneamento para todos – Enchentes 376,3 2013
PAC Cidades Históricas – projeto da Hospedaria/Praça da Estação 0,152 2014
BDMG – Financiamento 100 2014
Convênio nº 121/2013 – Com Licença, Vou à Luta – SEDESE 0,02 2013
Convênio nº 003/2013 – PBH/SECOPA – Rede WiFi para a COPA 4 2013
Convênio de Cooperação Técnica Nº 3454/2013 – CODEMiG/PBH/SMOBi 150 2013
Convênio nº 02/2013 10 2013
SEEJ/PBH/SUDECAP   
Convênio nº 001 /2013 – SETOP/PBH/SUDECAP 10,91 2013
Convênio nº 002/2013 – SETOP/PBH/SUDECAP 4,5 2013
Convênio nº 003 /2013 – SETOP/PBH/SUDECAP 13,64 2013
Convênio nº 222/2013 – SEEJ/PBH/SMEL 0,02 2013
Convênio – Governo Federal (Prodetur) – Revitalização Parque Municipal 9,75 2013

total 1.104,29  



116

Outros R$ 200 milhões foram captados decorrentes 

da cessão onerosa de direitos creditórios da PBH.

Além desses recursos, a PBH também captou R$ 

0,930 milhão com a venda de áreas remanescen-

tes em 2014, totalizando R$ 3,41 milhões capta-

dos com a venda de áreas remanescentes desde 

2013.

5.3  Protesto extrajudicial certidão  

de dívida ativa (cda)

Utilização do Protesto Extrajudicial como mais 

um meio de cobrança de créditos tributários 

e não tributários inscritos em Dívida Ativa, 

somando-se aos procedimentos já adotados 

pela administração até então; a cobrança ad-

ministrativa (através da emissão de guias de 

arrecadação) e a Execução Fiscal Judicial, hoje 

utilizada prioritariamente para créditos supe-

riores a R$ 5.000,00, devido ao alto custo com 

a sua realização. A 1ª remessa de Certidões de 

Dívida Ativa aos Cartórios de Protesto ocorreu 

em 25/11/2013.

Em 2014 foram arrecadados R$ 8,71 milhões 

com protestos.

O protesto da CDA encontra-se suspenso, desde 

setembro de 2014, em virtude do Programa em Dia 

Com a Cidade (REFiS). Os protestos serão retoma-

dos após o encerramento deste programa.

5.4 Programa em dia com a cidade (reFIs)

Lançado em outubro de 2014 oferece oportuni-

dade para pessoas físicas ou jurídicas, além de 

entidades de direito privado sem fins lucrativos, 

de regularizar débitos com o Município vencidos 

até 31 de dezembro de 2013, com descontos es-

peciais em multas e juros moratórios, e, conforme 

o caso, em honorários advocatícios. 

O programa é regido pela Lei Municipal 10.752, 

de 15 de setembro de 2014.

5.5 nota Fiscal de serviço eletrônica (nFs-e)

Um documento de existência exclusivamente 

digital, que registra as operações de prestação 

de serviços sujeitas ao imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza (iSSQN). 

Gerada e armazenada eletronicamente nas ba-

ses de dados da PBH, a emissão da NFS-e é de 

inteira responsabilidade do prestador dos ser-

viços, que deverá documentar as suas opera-

ções mediante processamento controlado pelo 

órgão responsável, sendo a autenticidade, in-

tegridade e validade do documento garantida 

por assinatura e certificação digital. 

instituída em setembro de 2009, a NFS-e integra 

o programa BH iSSDiGiTAL, por meio do qual a 

Secretaria Municipal de Finanças vem empre-

endendo a adoção de sistemas e soluções infor-

matizadas para controle e fiscalização do iSSQN, 

simplificando e agilizando o cumprimento das 

obrigações tributárias acessórias previstas na le-

gislação do Município referentes ao iSSQN. 

Em 2014, aproximadamente 75 mil documentos 

eletrônicos foram gerados diariamente, chegan-

do a 200.000 registros em dias de pico. Ao final 

de 2014, 62.354 pessoas jurídicas prestadoras 

de serviço estabelecidas no município estavam 

credenciadas a emitir NFS-e, correspondendo a 

uma adesão espontânea de 42.854 empresas ou 

219,76% a mais do total de pessoas obrigadas nos 

termos da legislação tributária vigente, que vincu-
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la 19.500 prestadores de serviço pessoa jurídica a 

esta obrigação. Em comparação a 2013, observou-

-se um crescimento de 24,9% de empresas cre-

denciadas a emitir NFS-e, sendo 5,74% microem-

presas ou empresas de pequeno porte, optantes 

do Simples Nacional. No período de 01/01/2014 

a 31/12/2014 foram geradas 27.295.700 NFS-e, o 

que perfaz um aumento de 20,97% em relação a 

2013, que importou no aumento de 30,17% do 

montante acumulado de NFS-e emitidas deste o 

início do projeto, em apenas um ano, que passou 

de 63,19 milhões de registros em 31/12/2013 para 

90,49 milhões de registros em 31/12/2014.

5.6 BH nota 10

implantado em agosto de 2010, assegura a todos 

os cidadãos e empresas de Belo Horizonte o direi-

to a reverter parte do imposto para abatimento 

de até 30% do imposto Predial e Territorial Urba-

no (iPTU) devido. O programa tem, entre outros, o 

objetivo de estimular as pessoas, em especial os 

cidadãos, tomadores de serviços sujeitos ao iSS-

QN, a exigirem a nota fiscal de serviços.

Ao longo do ano de 2014 foram alcançados vários 

resultados, como: apurou-se o montante de R$ 

19,1 milhões aptos e disponíveis para utilização no 

abatimento do iPTU/2015, que representou um 

aumento de 56,94% em relação aos valores dis-

poníveis para o abatimento do iPTU/2014. Foram 

beneficiados 226.647 imóveis, um crescimento de 

27,74% em relação ao último ano. 

5.7 operação Presença 

A operação em 2014 teve o objetivo de efetuar 

diligências “in loco” e também procedimentos 

eletrônicos de cobrança da regularização volun-

tária do imposto devido não recolhido ao Municí-

pio. Durante os trabalhos de fiscalização/vistoria/

acompanhamento, as autoridades fazendárias do 

Município estiveram presentes, de modo ostensi-

vo e contínuo, em inúmeros estabelecimentos de 

empresas prestadoras de serviços, cuja principal 

característica seja a clientela formada notada-

mente por pessoas físicas.

Durante a operação são aplicadas, na grande 

maioria dos casos, autuações pecuniárias pelo 

não cumprimento das diversas obrigações aces-

sórias previstas na legislação. Sendo que apenas 

em alguns poucos casos existe a autuação pelo 

descumprimento da obrigação principal. 

Em 2014 foram aplicadas, nas 6.176 empresas 

acompanhadas, 2.419 autuações, totalizando, 

aproximadamente, R$ 63,2 milhões (sendo, apro-

ximadamente, R$ 4,8 milhões por descumpri-

mento de obrigações acessórias e R$ 58,4milhões 

por descumprimento de obrigação principal).

Do número total de empresas acompanhadas, 357 

foram por descumprimento de obrigação princi-

pal. Destas, 214 foram autuadas, e nas 143 que não 

foram autuadas foi recuperado, aproximadamente, 

R$ 231mil, sendo R$ 19mil para pagamento à vista 

e R$ 212mil para pagamento parcelado.

6 oUtros ProGraMas

6.1  desenvolvidos pela sMaar – secretaria 

Municipal adjunta de arrecadação

Programa BH Mais saúde: O programa possibi-

lita a extinção de até 90% do valor da dívida do 

iSSQN, relativa a fatos geradores ocorridos até 30 

de junho de 2010, por meio da sua compensação 
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com valores atribuídos à prestação de serviços de 

assistência à saúde humana ofertados no atendi-

mento do Sistema Único de Saúde do Município 

(SUS). Desta forma, busca-se incentivar a oferta 

de serviços vinculados ao SUS de Belo Horizonte; 

reduzir o estoque de créditos da dívida ativa e au-

mentar a arrecadação do iSSQN. 

Até 2014 cerca de R$ 3,7 milhões de iSSQN devi-

dos ao Município, inscritos em Dívida Ativa, fo-

ram regularizados no âmbito do Programa BH 

Mais Saúde.

6.2  desenvolvidos pela contadoria Geral do 

Município 

Além das atividades rotineiras de manutenção 

da contabilidade das Secretarias e Regionais, 

Consolidação das contas municipais, prestação 

de contas bimestrais, quadrimestrais e anuais 

junto a órgãos de controle interno e externo 

(SiCOM, SiCONFi, SiSTN), manutenção e cadas-

tros de regularidade junto a banco, auditorias 

e agências de ratin, acompanhamento da ar-

recadação e conciliação bancária, priorizaram-

-se as atividades voltadas à implementação do 

projeto da Nova Contabilidade Aplicada ao Se-

tor Público (CASP), desenvolvendo as seguintes 

ações:

•  Realização de Seminários sobre o estágio atual 

da CASP, para Servidores da Administração Di-

reta e indireta do Município.

•  Participação de representantes da Contadoria 

Geral nas Reuniões dos Grupos de Procedimen-

tos Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional.

•  Participação da Contadora Geral como coor-

denadora do Grupo de Trabalho da CASP na 

Associação Brasileira de Secretarias de Finan-

ças das Capitais (ABRASF).

•  Elaboração e implantação do novo Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

•  Elaboração e implantação das novas tabelas 

do sistema CASP PBH (eventos contábeis, fatos 

contábeis, DE/PARA de contas contábeis para 

emissão de NPDs Extraorçamentária e Notas de 

lançamentos, Mapas de Apropriações).

•  implantação (em curso) das interfaces do sis-

tema CASP PBH com os demais sistemas do 

Município: SOF, SiATU, SiEST, SiSBEM, SGBi, 

SUCC, ARTERH.

•  Treinamento de todos os contadores do Muni-

cípio no Projeto CASP.

6.3  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal adjunta de Gestão  

administrativa (sMaGea)

•  implantado o sistema de informações recípro-

cas de controle de propriedades com o Estado 

de Minas Gerais.

•  implantada a segunda e última parte do Siste-

ma de Bens imóveis (SGBH) cobrindo 10.000 

propriedades ativas.

•  Realizados 157 certames licitatórios com total 

de 520 lotes e valor de R$ 710 milhões com 

91% de sucesso em licitações; 77% de licita-

ções no prazo; 22% de economia em relação 

ao mercado.

•  implantada a segunda e última parte do Sis-

tema de Bens imóveis (SGBi) cobrindo 10.000 

propriedades ativas.
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•  Ampliada a capacidade de atendimento pro-

cessual para oitenta pareceres/mês mediante 

padronização (era inferior a cinquenta parece-

res / mês).

•  Completa a vinculação do Sistema de Gestão 

de Bens imóveis às exigências da CASP – Con-

tabilidade Aplicada ao Serviço Público.

6.4  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal adjunta de Modernização 

(sMaM)

sistema de Gestão de serviços e Processos (sI-

GesP): Sua finalidade é a gestão da abertura, tra-

mitação e encerramento de solicitações de serviços 

(SACWEB – Sistema informatizado de Atendimen-

to ao Cidadão) e processos administrativos (OPUS). 

O sistema também irá proporcionar uma melhor 

gestão e um melhor acompanhamento das Solici-

tações de Serviços realizadas pelos cidadãos e dos 

Processos Administrativos abertos pela prefeitura, 

aumentando sua visibilidade para a administração 

pública e para a comunidade como um todo. Em 

março de 2014 foi inciada a primeira fase de im-

plantação do sistema, que irá substituir o SACWEB.

sistema de Gestão de empreendimento de en-

genharia (sGee): Seu objetivo é a gestão integra-

da de empreendimentos implantados pela PBH, 

contendo as etapas de orçamentação, contrata-

ção, medição, avaliação e validação de empreen-

dimentos, possibilitando a melhoria e moderniza-

ção dos processos. Em 2014, além da finalização 

do sistema, foram realizados ajustes e correções, 

em customizações e relatórios, conforme deman-

dado pelos usuários-chave, testes e homologação 

das implementações solicitadas e treinamentos.

sistema de Gestão de ordem de serviço: 

Para otimizar as demandas das Regionais, foi 

desenvolvido o Sistema de Gestão de Ordem 

de Serviço. A ferramenta permitirá o registro de 

demandas e da execução dos contratos de ma-

nutenção, áreas verdes e praças da cidade, po-

dendo ainda ser expandida para outros órgãos 

de manutenção. Sua implantação está prevista 

para o primeiro semestre de 2015.

sistema de Gestão de Processos da Procu-

radoria Geral do Município de Belo Hori-

zonte (sIsPGM): Visa estabelecer um controle 

integrado de todos os serviços desenvolvidos 

pela PGM, por meio da implantação de um sis-

tema informatizado. O sistema está em fase  

final de desenvolvimento e testes, com implanta-

ção prevista para o primeiro semestre de 2015.

sistema de Gestão da regulação (sGr): Seu 

objetivo é o gerenciamento da regulação de lei-

tos, consultas e exames especializados através da 

evolução/integração dos sistemas legados e in-

corporação de novas funcionalidades. O projeto 

encontra-se em fase de elaboração. Em 2014 foi 

finalizado o processo de contratação da empresa 

para o desenvolvimento do sistema.

6.5  desenvolvidos pela empresa de  

Informática e Informação do Município 

de Belo Horizonte (Prodabel)

Além do projeto sustentador BH Digital, a Prodabel 

executa um conjunto de projetos, constantes na 

carteira de Tecnologia da informação e Comunica-

ção (TiC) para atendimento aos órgãos da PBH.

6.5.1 telecentros

instrumentos para o desenvolvimento huma-



120

no dos cidadãos e dos coletivos comunitários a 

que servem. Conectados à internet, sob orien-

tação de monitores/educadores e equipados 

com software livre, promovem acesso público 

e gratuito a pessoas de todas as faixas etárias, 

oferecendo cursos, serviços e uso livre das tec-

nologias ali presentes. Aprendizagem, trabalho 

e lazer são possibilidades de um espaço que, 

bem utilizado socialmente, devidamente apro-

priado pela comunidade do entorno, gera me-

lhoria de vida das pessoas e projetos envolvi-

dos com a transformação social.

reGIonal
escolas 
aBertas

oUtras localIdades
total de 

telecentros

BARREiRO 24 11 35

CENTRO-SUL 7 13 20

LESTE 11 14 25

NORDESTE 17 18 35

NOROESTE 17 20 37

NORTE 16 12 28

OESTE 11 10 21

PAMPULHA 12 8 20

VENDA NOVA 20 11 31

total 135 117 252

Nos Telecentros é possível, entre outros: enviar e 

receber e-mails; pesquisar dados e informações 

na internet; realizar cursos a distancia; participar 

de redes sociais; consultar os serviços públicos 

oferecidos via web; acessar resultados de exames 

realizados nos laboratórios da PBH; consultar va-

gas de empregos, concursos públicos, processos 

em andamento na Justiça, impostos, multas.

6.5.2 desenvolvimento de tIc

Em 2014, foram concluídos diversos projetos 

pela Prodabel, entre eles:

•  implantação de soluções de TiC para o Centro 

de Operações da PBH (COP).

•  Ponto de Embarque e Desembarque MOVE/

BRT: aplicativo WEB para cadastrar os pontos 

de ônibus de Belo Horizonte já com as novas 

regras do Transporte Rápido por Ônibus – 

MOVE, com informações geoespaciais e inte-

gração com o Google Maps e BHMap.

•  Reengenharia de impressão na PBH: implanta-

ção do projeto de reengenharia de impressão 

em 25 prédios da Administração Direta para 

bilhetagem e impressão segura.

•  SiF/SiSViSA – Projeto Piloto: integração das 

fiscalizações de Regulação Urbana, Meio Am-

biente, Superintendência de Limpeza Urbana 

e Vigilância Sanitária.

•  TAS: sistema que atenderá os setores de odon-

tologia, imunização, enfermagem e recepção/

impressão do Cartão Nacional de Saúde.

Em 2014 novos projetos foram iniciados, tais 

como:

•  Atendimento Familiar – Desenvolvimento de 

novas funcionalidades no SiGPS existente para 

atender às necessidades de registro familiar e 



121

coletivo, remodelagem em multicomponen-

tes, agenda/recepção, na Secretaria Municipal 

de Políticas Sociais.

•  CadÚnico – Cadastro Unificado – Desenvol-

vimento de novas funcionalidades no SiGPS 

existente visando integrá-lo com o CadÚnico 

e criar índices e indicadores.

•  Componente de Certificação Digital no SGCE 

– Desenvolvimento de processo que se inte-

gre com a gestão eletrônica de documentos, 

visando à emissão de autorizações, laudos, 

ofícios e licenças assinadas digitalmente pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

•  Evolução Tecnológica do SiSREDE – Evoluir tec-

nologicamente o atual SiSREDE com suas fun-

cionalidades e integrações existentes e/ou em 

desenvolvimento. Esta evolução deve incorpo-

rar a identificação unívoca dos usuários do SUS e 

criação de Bases de dados corporativas.

•  Monitora Dengue – implantação do sistema 

Monitora Dengue em todas as gerências de 

zoonoses do município de Belo Horizonte.

•  Sistema de identificação e Esterilização Animal 

Web (SiEA Web) – Evoluir tecnologicamente o 

atual sistema SiEA agregando a funcionalida-

de de agendamento de Cirurgia e Esterilização 

Animal do sistema SiEA.

•  Planejamento e Gestão de Medicamentos – 

implementação de um novo modelo de ges-

tão de suprimentos para a Secretaria Muni-

cipal de Saúde, modernizando, otimizando e 

integrando os processos existentes relativos 

à aquisição de medicamentos, através dos re-

cursos de um sistema aplicativo.

•  Observatório da Mobilidade – Desenvolvi-

mento de modelos que permitam combina-

ções de variáveis nas diversas bases de dados 

para construção de cenários de avaliações de 

planos de mobilidade.

•  SiATU Urbano Melhorias – Evolução do siste-

ma implantado incorporando as melhorias 

necessárias que se vêm acumulando durante 

a própria execução do projeto, além de no-

vas funcionalidades, tais como a inclusão do 

Licenciamento de Urbanização e Alvará de 

Obras Públicas e suas respectivas Guias; cria-

ção do módulo de relatórios gerenciais e do 

módulo Diretrizes para Edificações.

•  SiF – Evoluções – Evolução do Sistema integra-

do de Fiscalização e integrações com sistemas 

corporativos da PBH (SiATU Urbano, Tributário, 

Divida Ativa e SiGESP) com desenvolvimento 

de funcionalidades no módulo mobile.

telecomunicações, Monitoramento e segu-

rança: Em dezembro de 2014, 978 locais da 

PBH, como escolas, centros de saúde, unidades 

municipais de educação infantil, entre outros, 

eram conectados pela Rede Municipal de infor-

mática (RMi) , aos dois datacenter da Prodabel, 

onde estão hospedados diversos serviços de 

Tecnologia da informação (Ti). 

A capacidade de tráfego da internet deve su-

portar a comunicação de dados entre todos 

os órgãos conectados à RMi e à internet, assim 

como os acessos dos cidadãos aos serviços dis-

ponibilizados pela PBH no seu portal na WEB. 
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IndIcadores 2012 2013 2014

Total de locais Conectados à RMi 814 898 978

Total de links de fibra óptica 118 150 278

Total de links de rádio 152 152 221

Total de links alugados de operadoras 661 548 597

Total da capacidade de tráfego internet 
(Mbps)

260 500 500

Total de Km de cabos ópticos na RMi 219 422 422

IndIcadores 2012 2013 2014

Total de iCs Monitorados 596 1.491 2.410

Total de Dispositivos Monitorados 1.500 7.543 8.570

Total de Serviços Monitorados 6 6 50

Média Mensal de incidentes Registrados 260 290 300

Média Mensal de Relatórios Enviados 11 18 31

Monitoramento: implantado em 2013, na 

Prodabel, o Centro integrado de Monitoração 

e Operação (CiMO) tem cumprido sua função 

de expandir e aprimorar o processo de mo-

nitoração dos serviços de TiC prestados pela 

Empresa, com vistas a garantir a máxima dis-

ponibilidade possível desses serviços, com 

reflexos positivos nas operações dos órgãos 

municipais e, em última instância, no aten-

dimento aos cidadãos. A tabela abaixo apre-

senta um comparativo de indicadores antes e 

depois da implantação do CiMO.

A tabela abaixo apresenta a evolução dos componentes da rede:

6.6  desenvolvidos pela secretaria 

Municipal adjunta de recursos 

Humanos (sMarH)

Programa de desenvolvimento do estágio 

(Pdee): programa de estágio para estudantes que 

residem em Belo Horizonte e que estejam regular-

mente matriculados e frequentes em suas institui-

ções de ensino. Em 2014, foram realizados 275 cur-

sos, com a participação de 2.959 estagiários.

Política remuneratória em decorrência do 

Processo de negociação Permanente:

•  Promulgação da lei 10.727 de 04 de abril 

de 2014: Revisão da remuneração dos Procu-

radores Municipais, Auditores internos e Car-

reira da Tributação.

•  Promulgação da lei 10.753 de 17 de setem-

bro de 2014: concedeu reajustes para servi-

dores/empregados públicos da administração 

direta, autarquias e fundações:

 •  Reajustes sobre o vencimento-base de to-

dos os servidores da administração muni-

cipal de 7%, sendo 3,5% em julho e 3,5% 

em novembro, garantindo o pagamento 

integral do reajuste dos servidores ainda 

em 2014.

 •  Reajuste de 8,82% do vale-refeição a par-
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tir de novembro de 2014, que passou de 

R$ 17,00 para R$ 18,50, representando um 

aumento de 270% em relação ao valor 

praticado em 2008, que era de R$ 5,00.

 •  Abono aos servidores da Administração Dire-

ta, da FMC, da Fundação de Parques Munici-

pais (FPM), da Fundação Zoo-Botânica (FZB), 

do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), 

da SLU e da Superintendência de Desenvolvi-

mento da Capital (Sudecap), bem como aos 

servidores e empregados públicos munici-

palizados, que percebem remuneração má-

xima de R$ 5.500,00, pago em uma única vez 

em dezembro, beneficiando os que ganham 

menos, conforme quadro abaixo:

reMUneração do serVIdor/eMPreGado PÚBlIco 
eM MaIo de 2014 Valor do aBono

Até R$ 1.500,00 R$ 600,00

De R$ 1.500,01 até R$ 2.500,00 R$ 400,00

De R$ 2.500,01 até R$ 3.500,00 R$ 300,00

De R$ 3.500,01 até R$ 5.500,00 R$ 200,00

 •  Pagamento do Adicional de Risco para a 

Guarda Municipal, sendo 15% a partir de 

setembro de 2014 e mais 15% a partir de 

setembro de 2015 sobre o VB do nível ini-

cial do seu posto hierárquico. Além disso, 

admitiu a concessão do vale-lanche em 

espécie a partir de outubro de 2014 para 

essa categoria.

 •  Reajuste de 20%, sendo 10% a partir de ju-

lho e 20% a partir de novembro de 2014, às 

vantagens devidas ao profissional ocupante 

do cargo/emprego de médico em razão do 

exercício das atividades na Rede Comple-

mentar, Urgência e PSF.

 •  Equiparação do vencimento-base do 

Agente de Serviço de Saúde ao do Técnico 

de Serviço de Saúde e do VB e SB do Téc-

nico de Serviço de Saúde ao do Assistente 

Administrativo, sendo parte em dezembro 

de 2014 e parte em dezembro de 2015.

•  Em relação às empresas da Administração, 

houve reajuste salarial de 7%, sendo 5,82% a 

partir de maio e 7% em novembro de 2014. 

Os benefícios foram reajustados em 5,82% a 

partir de maio de 2014 e houve reajuste no 

vale-refeição para R$ 18,00 a partir de maio de 

2014 e R$ 18,50 a partir de novembro de 2014.

Promulgação da lei 10.764 de 02 de outu-

bro de 2014, que concedeu os seguintes be-

nefícios:

 •  Extensão da percepção da Gratificação in-

dividual de Alcance das Metas de Otimiza-

ção dos Serviços Públicos de Engenharia 

e Arquitetura (GiAMEA) e da Gratificação 

por Superação das Metas de Otimização 

dos Serviços Públicos de Engenharia e 

Arquitetura (GSMEA) aos engenheiros e 

arquitetos das Fundações de Cultura e de 

Parques, em efetivo exercício das atribui-

ções de seus cargos, que se encontrarem 



124

cedidos a outros órgãos/entidades da 

Administração Municipal, ou no exercício 

de cargo ou emprego de provimento em 

comissão. Foi garantido também aos en-

genheiros e arquitetos da Administração 

Direta do Poder Executivo, em efetivo exer-

cício das atribuições de seus cargos, o rece-

bimento da GiAMEA e da GSMEA na hipó-

tese de cessão a outros órgãos e entidades 

da Administração Municipal, bem como no 

exercício de cargo ou emprego em comis-

são também na Administração indireta do 

Município, a critério do Prefeito. 

 •  Abertura de possibilidade de os servidores 

e empregados públicos das áreas de Ativi-

dades de Engenharia e Arquitetura, Tribu-

tação, Administração Geral, Fiscalização, 

Vigilância Sanitária, Atividades Jurídicas e 

Fiscalização integrada, do HOB, da FZB, da 

SLU e da Superintendência de Desenvolvi-

mento da Capital (Sudecap) optarem pelos 

respectivos Planos de Carreira, desde que 

atendidas as condições estabelecidas.

 •  Extensão do pagamento do Prêmio Pró-

-Família do Programa BH Vida aos Agentes 

Comunitários de Saúde no exercício de 

suas funções junto às Equipes de Apoio às 

Equipes Básicas de Saúde da Família, bem 

como aos Agentes de Combate a Ende-

mias no exercício de suas funções junto a 

outras unidades de saúde, que não ape-

nas as referidas Equipes de Apoio às Equi-

pes Básicas de Saúde. 

 •  Concessão de prazo de noventa dias para 

que os servidores ocupantes do cargo de 

Assistente de Procuradoria, que tenham 

ingressado por meio de Concurso Público 

regido pelo Edital 01/2008, possam optar 

pela jornada de quarenta horas semanais.

 •  inclusão de uma etapa de teste de capacida-

de física no processo seletivo público desti-

nado à contratação de Agentes de Combate 

a Endemias, justificada pela necessidade 

desses agentes de apresentarem condições 

físicas condizentes com o desempenho de 

suas atribuições funcionais.

•  Promulgação do Decreto 15.594, de 17 de ju-

nho de 2014, que regulamenta o pagamento 

das Gratificações GiAMEA e GSMEA para os ser-

vidores da Fundação Municipal de Cultura e da 

Fundação de Parques Municipais, que tiveram 

os cargos de Técnico de Nível Superior e Técnico 

de Serviço Público transformados nos cargos de 

Engenheiro e Arquiteto na Lei 10.671/13.

6.7  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal adjunta de Gestão  

Previdenciária (sMaGP)

6.7.1  regime Próprio de Previdência social 

(rPPs-BH)

O RPPS-BH busca atingir o equilíbrio financeiro e 

atuarial previdenciário, com base no previsto no 

artigo 40 da Constituição da República e na legis-

lação do Ministério da Previdência Social, e abran-

ge os servidores ativos da Administração Direta, 

da Fundação Zoo-Botânica, Fundação de Parques 

Municipais, Fundação Municipal de Cultura, Hos-

pital Municipal Odion Behrens, os servidores do 

Poder Legislativo Belo Horizonte e os aposenta-

dos e pensionistas desses Órgãos. 
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descrIção FUFIn BHPreV total

Ativos 26.130 7.730 33.860

Aposentados 11.860 1 11.861

Pensionistas 2.990 4 2.994

total 40.980 7.735 48.715

composição do quadro de beneficiários do rPPs-BH em 2014

Com base no cálculo atuarial de 2013 e na 

alta volatilidade do mercado financeiro, a 

meta atuarial para a Política de investimen-

tos foi alterada e aprovada pelo Conselho 

de Administração (órgão de deliberação co-

legiada e de orientação superior do RPPS), 

sendo o novo patamar estabelecido de iPCA 

+ 4,5% a.a. 

Em 2014, a meta foi atingida, conforme de-

monstram os gráficos abaixo:
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rentaBIlIdade MÉdIa x Meta atUarIal

6.8  desenvolvidos pela controladoria Geral 

do Município (cGM)

O controle interno de Belo Horizonte repete o 

modelo adotado na esfera federal pela Controla-

doria Geral da União, englobando as atividades 

correcionais (Corregedoria), de prevenção à cor-

rupção e informações estratégicas (Secretaria Es-

pecial de Prevenção da Corrupção e informações 

Estratégicas – sPcI, recentemente criada), de au-

ditoria (Auditoria Geral do Município – aGM) e de 

interface com o cidadão, via ouvidoria (Ouvidoria 

Geral do Município – oGM).

Com base em achados de auditoria ou de infor-

mações oriundas de diferentes fontes, foram cele-

brados dois Termos de Compromisso de Gestão e 

oito aditamentos relativos a Termos já celebrados 

em anos anteriores, cujo conteúdo pode ser co-

nhecido pela via digital, por meio do site acesso 

à informação. Houve manifestação específica da 

cGM em sete processos de Tomada de Contas 

Especial, 135 pareceres relativos a processos de 

auditoria, licitatórios e prestação de contas do 

Município e ainda 35 monitoramentos em Termos 

de Compromissos de Gestão.

Em 2014, para além do relatório de controle in-

terno remetido ao Tribunal de Contas do Estado 

(TCE), com base em diretriz daquele corte de con-

tas, em que se examinam aspectos relacionados 

a gastos com pessoal, gastos com ensino/educa-

ção e com saúde, proteção ao patrimônio públi-

co, alienação de ativos, aspectos previdenciários, 

a aGM concluiu 440 produtos de auditoria (aqui 

compreendidos relatórios e pareceres de audito-

ria bem como os relatórios de referência de con-

trole interno).

Foi elaborada a Matriz de Riscos-2014, uma ferra-

menta destinada à avaliação de riscos relacionada 

aos aspectos comuns da gestão dos Órgãos e en-

tidades da Administração Municipal do Município 

de Belo Horizonte. O objetivo é auxiliar a formula-

ção da Programação Anual de Auditoria, por meio 

de uma metodologia própria para documentar, 

justificar e demonstrar a ordem de prioridade das 

auditorias potenciais referentes a cada exercício.

Hoje há mais de quatrocentas auditorias em an-

damento, sendo 240 instauradas em 2014.

No âmbito correcional, houve a modernização do 

14,31% 12,43%

11,20% 11,20%10,81% 10,81%

acumulado acumulado

Carteira Total iPCA + 4,5% CDi Carteira Total iPCA + 4,5% CDi
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regime jurídico disciplinar, com a implementação 

do novo rito processual aprovado pela Lei Muni-

cipal 10.700, de 11 de janeiro de 2014, visando 

adequar a atividade da cGM às melhores práti-

cas e aos entendimentos jurisprudenciais. Foram 

iniciados 238 novos Processos Administrativos 

Disciplinares e 132 novos Processos de Sindicân-

cia investigatória e Procedimentos Preliminares 

de Apuração. Foram concluídos 439 processos, 

sendo 152 Processos de Sindicância investigató-

ria e Procedimentos Preliminares de Apuração e 

287 Processos Administrativos Disciplinares, que 

resultaram na punição de 120 agentes públicos 

municipais.

Ressalte-se que, em cumprimento das atribuições 

de atuação pedagógica e preventiva na disciplina 

dos agentes públicos municipais, foram ofereci-

dos 81 SUSPAD – Termos de Suspensão de Pro-

cesso Disciplinar, registradas apenas seis recusas 

em aderir à transação com o Município. importa 

mencionar o papel das gerências de Defesa do 

Servidor que, em 2014, assumiram o patrocínio 

de mais de 59,66% dos Processos Administrativos 

Disciplinares em trâmite perante esta CGM e reali-

zaram 517 atendimentos presenciais a servidores 

e empregados públicos municipais.

No âmbito da sPcI, além dos trabalhos regulares 

de investigação, a Secretaria realizou ações que 

visam fortalecer o combate sistemático à corrup-

ção, no qual se pretende privilegiar sempre a pre-

venção da ocorrência de fatos desse fenômeno. 

Assim, foi construída a Matriz de inteligência. Belo 

Horizonte foi selecionada no evento “O Contro-

le interno Governamental no Brasil”, promovido 

pelo Banco Mundial em parceria com o CONACi, 

como exemplo de boa prática de gestão públi-

ca devido ao fortalecimento institucional com 

as ações de combate à corrupção desenvolvidas 

pela sPcI, relativas ao monitoramento da evolu-

ção patrimonial dos agentes públicos.

Em seu eixo de “informações Estratégicas”, foi im-

plementado o sistema de “Declarações de Bens 

e Valores”, sendo recebidas 37.283 declarações. 

Foram capacitados 623 agentes públicos como 

replicadores dessas informações em suas respec-

tivas unidades de trabalho. Foi criada a página 

www.pbh.gov.br/declarabens (347.421 visualiza-

ções), contendo diversas informações sobre o as-

sunto, inclusive o manual para o preenchimento 

da declaração. Foram respondidos 4.360 e-mails 

(declarabens@pbh.gov.br) e houve o atendimen-

to presencial a 218 agentes públicos. Foram aber-

tos 26 trabalhos investigativos, emitidos vinte 

pareceres e notificados onze agentes públicos. A 

realização destas investigações abrangeu cerca 

de 81.500 pessoas. Novas parcerias importantes 

para as ações de inteligência foram tratadas com 

órgãos do Poder Público.

No eixo “Prevenção da Corrupção” foram incluí-

dos diversos conteúdos ao portal “Transparência 

e Acesso à informação” (79.208 visualizações), e ao 

portal “Transparência Copa 2014” (10.947 visuali-

zações), além da atualização, do monitoramento 

e aprimoramento constante. Foram desenvolvi-

dos outros projetos: 

•  Representação do Município na Câmara Temáti-

ca de Transparência.

•  Adesão ao programa “Um Por Todos e Todos Por 

Um: Pela Ética e pela Cidadania”, implementado 

em 62 escolas municipais, beneficiando 3.757 

alunos.
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•  Adesão ao Projeto “Voto Consciente – O que 

você tem a ver com a corrupção” do Ministério 

Público de Minas Gerais.

•  Realização do evento em comemoração ao “Dia 

internacional de Combate à Corrupção” no Par-

que Municipal Américo Renné Giannetti.

•  Parcerias firmadas com o Tribunal de Contas de 

Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral, Ordem 

dos Advogados do Brasil, Ministério Público e 

Controladoria Geral da União.

•  Elaboração de cartilhas sobre os temas Preven-

ção da Corrupção, Governança dos Recursos Pú-

blicos, Combate às práticas contra a Administra-

ção Pública, Controle Social, Declaração de Bens 

e Valores, Ética do Agente Público, O Cidadão no 

Combate à Corrupção e Portal Transparência e 

Acesso à informação.

A oGM, responsável pela interlocução com a so-

ciedade, caminho utilizado para denúncias, recla-

mações, elogios e sugestões, bem como para res-

ponder às demandas relacionadas à Lei de Acesso 

à informação, em seu aspecto ativo (quando o ci-

dadão postula informação) recebeu as seguintes 

manifestações:

Manifestações: 27.426 (média mensal de 2.286). 

No final do ano, 95,7% estavam encerradas e 4,3% 

em tramitação.

categorias: reclamações (81%); informações di-

versas (7%), denúncias, sugestões, elogios, pedi-

dos de informações baseados na Lei de Acesso à 

informação (2% cada).

lei de acesso à Informação (laI): 471 manifesta-

ções (99,5% encerradas no final do ano; 0,5% em 

tramitação). Áreas mais demandadas: Recursos 

Humanos (20,59%), Obras (11,89%), Transporte e 

Trânsito (11,04%), as demais 29,31%: Documenta-

ção, Legislação, Processos, Contratos e Serviços.

Meios de entrada: telefone 156 BH RESOLVE 

(60%); internet (20%); atendimento presencial BH 

RESOLVE (11%); e-mail (5%); Ouvidoria itinerante 

(1,3%); rede social (1%); outros (1,7%).

origem das manifestações: Pessoa Física 

(91%); Pessoa Jurídica (2%); Servidor Público 

(1,7%); Abaixo Assinado (5%); Agente Político 

(0,3%).

Prazo de resposta: 54% das manifestações res-

pondidas em até 15 dias; 16% de 16 até 30 dias; 

30% acima de 30 dias.

secretarias temáticas: 18.014 manifestações 

(65,68% do total). Maiores demandas: Secre-

taria Municipal de Saúde (38,99%); Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (35,07%); Secre-

taria Municipal de Finanças (7,26%); Secretaria 

Municipal de Educação (5,67%); Secretaria Mu-

nicipal de Planejamento, Orçamento e informa-

ção (2,08%); Secretaria Municipal de Obras e 

infraestrutura (2,78%).

secretarias regionais: 4.300 manifestações 

sendo: Centro-Sul, 23,91%; Leste, 15,79%; Pam-

pulha, 14,30%; Oeste, 13,93%; Noroeste, 8,56%; 

Barreiro, 7,74%; Nordeste, 6,53%; Venda Nova, 

4,84%; Norte, 4,40%.

6.9 desenvolvidos pela PBH ativos s/a

Criada em 2010, pela Lei 10.003, de 25 de no-

vembro de 2010, a PBH Ativos S/A teve sua 

constituição efetivada pela Assembleia Geral 
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realizada em 29 de março de 2011.

Sociedade anônima de capital fechado, tem 

como acionistas o Município de Belo Hori-

zonte, a Prodabel e a BHTrans, e tem como 

missão auxiliar a PBH na articulação e ope-

racionalização de políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento econômico e social 

do Município, por meio da gestão de obras 

de infraestrutura, Parcerias Público-Privadas, 

captação de recursos financeiros, administra-

ção patrimonial e gestão de ativos.

No cumprimento de sua missão institucional, a 

Empresa atua na captação de recursos por meio 

de emissão de títulos a mercado (Debêntures), 

e, a partir de 2014, como gestora das Parcerias 

Público-Privadas (PPP) da PBH e auxiliando na 

gestão imobiliária municipal.

Em 2014 foram realizadas as seguintes ações, 

visando auxiliar a PBH na melhor prestação de 

serviços públicos à comunidade:

Gestão de ativos Financeiros: Ocorreu a pri-

meira emissão de debêntures a mercado da 

PBH Ativos S/A, que representou a entrada de 

R$ 230 milhões aos cofres da PBH em abril des-

te exercício, sendo que R$ 30 milhões foram 

provisionados. Além desses valores, cerca de R$ 

250 milhões de debêntures subordinadas estão 

sendo destinados ao oferecimento de garantias 

às PPPs, com anuência do BNDES.

Esse processo tornou-se possível após a cessão 

à empresa de ativos de fluxo de recebíveis da 

Prefeitura Municipal, no montante de R$ 880 

milhões, mediante aprovação da Comissão de 

Valores Mobiliária (CVM). Em contrapartida, a 

Prefeitura incorporou em seu patrimônio R$ 

880 milhões de debêntures subordinadas. Par-

te desse valor (R$ 200 milhões) foi recomprada 

pela PBH Ativos, o que tornou possível a capita-

lização do Município, por meio da SMF. 

Gestão Patrimonial: A Lei Municipal 10.699, de 

10 de janeiro de 2014, autorizou a transferência 

de 53 imóveis da PBH para a Empresa, totalizan-

do, aproximadamente, R$ 155 milhões na for-

ma de aporte de capital.

Dezesseis imóveis já foram regularizados junto 

aos cartórios do município e poderão ser em-

pregados em empreendimentos do interesse 

do Município a partir do primeiro semestre de 

2015.

A utilização desses terrenos pela PBH Ativos S/A 

dependerá de autorização prévia da Assembleia 

Geral e do Conselho de Administração.

Gestão de PPPs: No que se refere à gestão das 

PPPs, diversas ações voltadas para a construção 

de escolas, centros de saúde e o Hospital Me-

tropolitano, no Barreiro, foram realizadas com 

sucesso.

No último ano foram lançados:

•  Em setembro, Procedimento de Manifestação 

de interesse, visando a obtenção de estudos, 

levantamentos, dados técnicos e demais insu-

mos necessários à estruturação de projeto de 

Concessão Comum ou Concessão Administra-

tiva (PPP) para reforma, requalificação, manu-

tenção, operação e exploração do Complexo 

do Mercado Distrital do Cruzeiro.
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•  Em outubro, Edital de Concorrência Pública, 

visando outorga onerosa para a instalação de 

200 relógios eletrônicos em todas as regiões 

da cidade.

•  Em novembro, consulta pública visando a pu-

blicação de edital de concessão da construção, 

implantação, gestão, manutenção e operação 

de 2.324 Estacionamentos Subterrâneos.

•  Em dezembro, Procedimento de Manifestação 

de interesse, visando obtenção de estudos, 

levantamentos, dados técnicos e demais in-

sumos necessários à estruturação de projeto 

de Concessão Administrativa para construção, 

administração, operação, exploração e manu-

tenção do Centro Administrativo do Município 

de Belo Horizonte. 

•  Em dezembro, Edital de PPP para construção 

de 77 Centros de Saúde.

Também em 2014 foi ampliado o Contrato de 

PPP de construção de escolas e de Unidades 

Municipais de Educação infantil (UMEis), incor-

porando catorze UMEis.

A gestão de ativos (emissão de debêntures) 

juntamente com as Parcerias Público-Privadas 

vem colocando a Prefeitura de Belo Horizonte 

em destaque na gestão pública municipal no 

Brasil. 
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1 IntrodUção

Enfrentar o déficit habitacional, erradicar áre-

as de alta vulnerabilidade social e aumentar os 

espaços verdes são objetivos que compõem a 

agenda estratégica de longo prazo da capital 

mineira. Para alcançar estes objetivos, a Prefei-

tura implementa em Belo Horizonte uma solu-

ção pioneira para as vilas e aglomerados, visan-

do à inclusão dos moradores na vida da cidade, 

propiciando mais segurança e qualidade de 

vida pra todos.

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores co-

ordenados pela Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte (Urbel).

  Habitação

  Vila Viva

BH Morar

Criado em 2013, o programa agrega a produ-

ção habitacional do Município nestes dois pro-

gramas sustentadores, ampliando o número 

de áreas adequadas à construção de unidades 

residenciais e possibilitando moradia a milha-

res de famílias da capital. Os resultados do BH 

Morar em 2014 estão inseridos nos dados apre-

sentados nestes programas. Em 2014 foram en-

tregues 1.889 Unidades Habitacionais (UH), to-

talizando 9.867 moradias entregues no período 

2009-2014 por meio dos diversos programas. A 

meta do BH Morar é viabilizar a construção de 

oitenta mil unidades habitacionais, sendo 23 

mil até 2016.

sItUação UH

UH Concluídas – 2009-2012 5.722

UH Concluídas – 2013-2014 4.145

UH Em Obras 5.196

UH Contratadas 9.034

UH Em Contratação / Análise 9.048

total 33.145
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UH concluídas – 2009-2012

eMPreendIMento reGIonal UH conclUsão

Bonsucesso – Drenurbs (Diamante Azul) B 128 2009

Cj. Camomila B 48 2009

Cj. Diamante Negro B 144 2009

Cj. ipês N 130 2009

Cj. Laranjeiras VN 80 2009

Cj. Vitória NE 112 2009

Saneamento para Todos (Granja de Freitas e Janaúba) - 222 2009

Ponta Porã L 24 2009

Cj. Mangueiras O 144 2009

Cj. Pérola O 144 2009

Cj. Primavera VN 144 2009

Vila Viva Califórnia NO 16 2009

Vila Viva Morro das Pedras O 104 2009

Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 32 2009

Vila Viva São José P 688 2009

Vila Viva Aglo. da Serra CS 268 2009

Vila Apolônia VN 16 2010

Bonsucesso – Drenurbs (Castanheira) B 128 2010

Cj. Habit. Araguaia B 48 2010

Cj. Bem Te Vi ii B 48 2010

Residencial itaipu B 60 2010

Vila Viva Belém L 32 2010

Vila Viva Belém L 48 2010

Vila Viva Morro das Pedras O 216 2010

Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 81 2010

Vila Viva Santa Terezinha L 32 2010

Vila Viva São José P 336 2010

Vila Viva Serra CS 188 2010

Bonsucesso – Drenurbs (Recanto Verde) B 184 2011

Cj. Bem Te Vi i N 90 2011

Cj. Juliana NO 192 2011

Residencial Castelo i P 84 2011

Residencial Diamante ii VN 80 2011

Vila Viva Morro Das Pedras O 120 2011

Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 136 2011

Vila Viva Santa Terezinha L 32 2011

Vila Viva São José P 304 2011

Vila Viva Taquaril L 260 2011

Corrego Jatobá B 144 2012

Residencial Castelo ii P 140 2012

Residencial Mar Vermelho i VN 77 2012

Residencial Santa Rosa i P 56 2012

Residencial Santa Rosa ii P 50 2012

Vila Mangueira B 16 2012

Vila Viva Morro das Pedras O 48 2012

Vila Viva Várzea da Palma VN 48 2012

total 5.722
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UH concluídas – 2013-2014

UH em obras

eMPreendIMento reGIonal UH conclUsão
MCMV Cj. Jardim Vitória ii NE 1.9501 2013
Nova Rodoviária / Belmonte NE 88 2013
Vila Carioca – Área de Risco NE 8 2013
Vila Viva Aeroporto / São Tomaz N 8 2013
Vila Viva Morro das Pedras O 88 2013
Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 82 2013
Vila Viva Aglo. da Serra CS 32 2013
Madre Gertrudes O 8 2014
MCMV Res. Coqueiros B 1502 2014
MCMV Res. Hematita/Pq. Real NE 4103 2014
MCMV Res. Jaqueline N 1354 2014
MCMV Res. Mirante Boulevard L 2745 2014
MCMV Res. Orgulho Minas ii L 2406 2014
MCMV Res. Pq.  dos Diamantes B 807 2014
Nova Rodoviária / Belmonte NE 56 2014
Vila Barão Homem de Melo O 8 2014
Vila Viva Aeroporto / São Tomaz N 72 2014
Vila Viva Cemig / Alto das Antenas B 120 2014
Vila Viva São José P 208 2014
Vila Viva Aglomerado da Serra CS 80 2014
Vila Viva Várzea da Palma VN 48 2014

total           4.145

eMPreendIMento reGIonal UH sItUação
Mangueiras B 8 Em obras
MCMV Cj. Parque Real NE 1.6608 Em obras
MCMV Res. Amazonas L 2209 Em obras
MCMV Res. Colibris i e ii N 5810 Em obras
MCMV Res. Manaus L 18011 Em obras
MCMV Res. Parque do Jatobá N 7612 Em obras
MCMV Res. Pinheiros B 30013 Em obras
MCMV Res. Serras de Minas B 58014 Em obras
PAC Encostas - 16 Em obras
São Lucas CS 8 Em obras
Vila Estrela / Santa Lúcia CS 48 Em obras
Vila São João Batista VN 24 Em obras
Vila Viva Aeroporto / São Tomaz N 480 Em obras
Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia CS 587 Em obras
Vila Viva Alto Vera Cruz L 16 Em obras
Vila Viva Califórnia NO 32 Em obras
Vila Viva Cemig / Alto das Antenas B 112 Em obras
Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 13 Em obras
Vila Viva Santa Terezinha – PAC i L 16 Em obras
Vila Viva Taquaril – Pró-moradia L 234 Em obras
Vila Viva Várzea da Palma VN 528 Em obras

total eM oBras           5.196

1 1.470 UH da Faixa 1 e 480 UH da Faixa 2.
2 Faixa 1.
3 idem.
4 idem.
5 idem.
6 idem.
7 idem.

8 780 UH da Faixa 1 e 880 UH da Faixa 2.
9 Faixa 1.
10 idem.
11 idem.
12 idem.
13 idem.
14 idem.
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UH contratadas

UH em contratação / análise

eMPreendIMento reGIonal UH sItUação

Jardim do Vale B 8 Contratado

MCMV Cj. Granja Werneck N 8.89615 Contratado

PAC Encostas - 48 Contratado

Vila Viva Pedreira Prado Lopes NO 10 Contratado

Vila Viva Taquaril – OGU L 72 Contratado

total contratado          9.034

eMPreendIMento reGIonal UH sItUação

MCMV R. Jordelino C. Lima B 12016 Em análise

MCMV Res. Pedra Bonita P 4017 Em contratação

MCMV R. Mar de Rosas NE 10018 Em contratação

MCMV Res. Manacás P 25619 Em contratação

MCMV R. Júlio Soares P 4020 Em contratação

MCMV Res. Engenho do Sol P 6021 Em contratação

MCMV Capitão Eduardo NE 5.00022 Em contratação

MCMV Cj. Parque Cerrado NE 2.42023 Em contratação

MCMV Res. Orgulho de Minas i L 20024 Em análise

MCMV Res. Terra Nova NE 14025 Em análise

MCMV Res. Pampulha P 67226 Em análise

total eM contratação/análIse          9.048

15 Faixa 1.
16 idem.
17 idem.
18 idem.
19 idem.
20 idem.
21 idem.
22 idem.
23 1.400 UH Faixa 1 e 1.020 UH Faixa 2.
24 Faixa 1.
25 idem.
26 Faixa 2.
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2 ProGraMa sUstentador VIla VIVa

Tem por objetivo melhorar a qualidade de 

vida dos moradores dos locais contemplados 

pelo projeto, a partir da realização de ações 

de urbanização, com obras de saneamento, 

construção de unidades habitacionais, elimi-

nação de risco geológico muito alto, reestru-

turação do sistema viário, urbanização de be-

cos, implantação de parques e regularização 

de domicílios.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1 Unidades Habitacionais (UH)

As UHs do Programa Vila Viva são parte inte-

grante da intervenção estruturante nas vilas 

que preveem obras viárias, tratamento de áreas 

de risco, implantação de parques e áreas de la-

zer, regularização fundiária e ações sociais, en-

tre outras atividades.

De 2009 a 2014, foram entregues 4.757 UHs 

por meio especificamente dos programas Vila 

Viva, Drenurbs, OP Risco/OPH e outras inter-

venções, de um total de 9.867 produzidas pela 

PBH ou em parceria (Programa MCMV, Crédito 

Solidário, entre outros) nesse mesmo período. 

Em 2014, foram atendidas pelo programa doze 

comunidades e 45.774 domicílios foram bene-

ficiados. 

Das 4.757 UHs entregues, no período de 2009 a 

2014, 3.727 foram em Vilas e Aglomerados, com 

a seguinte distribuição:

2.2 Planos Globais específicos (PGes)

São instrumentos adequados para promover a 

recuperação física, social, jurídica (regulariza-

ção fundiária) e ambiental dos assentamentos 

ocupados por população de baixa renda, pos-

sibilitando sua integração à malha urbana. Atu-

almente mais de 70 % da população de vilas e 

favelas possui PGEs concluídos. 

Em 2014 foram finalizados três PGEs, na Vila 

Dias, Vila Cônego Pinheiro e no Conjunto Ma-

riano de Abreu, beneficiando um total de 683 

famílias, e outros dois estão em andamento, na 

Vila Bandeirantes e Vila Araci.

VIlas e aGloMerados UHs

Vila Cemig/Alto das Antenas 120

Vila São José 1.536

Vila Viva Aglomerado da Serra 568

Aglomerado Morro das Pedras 576

Vila Califórnia 16

Vila Pedreira Prado Lopes 331

Avenida Santa Terezinha 64

Taquaril 260

Complexo Várzea da Palma 96

Av. Belém 80

Aglomerado São Tomás/Aeroporto 80

total 3.727
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2.3  empreendimentos do orçamento  

Participativo (oP)

Desenvolvimento de ações necessárias à exe-

cução dos empreendimentos aprovados nas 

rodadas do OP, relativos aos assentamentos de 

interesse social, ocupados, em geral, por popu-

lação de baixa renda. 

Em 2014 foram concluídos dezenove empre-

endimentos em vilas e aglomerados, totali-

zando 35 empreendimentos concluídos des-

de 2013: 

reGIonal eMPreendIMento oP conclUsão

1 Leste Vila São Vicente (projeto) 2011/2012 2013

2 Leste Vila Olaria (projeto) 2011/2012 2013

3 Leste Conjunto Granja de Freitas i, ii, iii (obra) 2009/2010 2013

4 Leste Vila Parque Horto (projeto) 2011/2012 2013

5 Centro-Sul Vila Fazendinha (projeto) 2011/2012 2013

6 Norte Vila Aeroporto (obra) 2011/2012 2013

7 Barreiro Vila Alta Tensão (PGE) 2011/2012 2013

8 Centro-Sul Vila Acaba Mundo (obra) 2009/2010 2013

9 Oeste Vila Ventosa (obra) 2001/2002 2013

10 Noroeste Vila da Paz / Coqueiral (obra) 2003/2004 2013

11 Noroeste Vila da Paz / Coqueiral (obra) 2005/2006 2013

12 Venda Nova Conjunto Minascaixa B (obra) 2009/2010 2013

13 Leste Vila São Rafael (projeto) 2011/2012 2013

14 Leste Conjunto Taquaril (projeto) 2011/2012 2013

15 Leste Vila Alto Vera Cruz (obra) 2001/2002 2013

16 Leste Vila Alto Vera Cruz (obra) 2011/2012 2013

17 Pampulha Vila Suzana ii (obra) 2009/2010 2014

18 Pampulha Vila Jardim Alvorada (obra) 2009/2010 2014

19 Leste Vila Olaria (obra) 2009/2010 2014

20 Oeste Vila Antena – PAC (obra) 2005/2006 2014

21 Oeste Vila Santa Sofia – PAC (obra) 2003/2004 2014

22 Pampulha Vila Paquetá (obra) 2009/2010 2014

23 Barreiro Vila Piratininga (obra) 2009/2010 2014

24 Norte Vila São Tomás – PAC (obra) 2009/2010 2014

25 Centro-Sul Vila Marçola (obra) 2009/2010 2014

26 Noroeste Vila Califórnia (obra) 2003/2004 2014

27 Noroeste Vila Califórnia (obra) 2005/2006 2014

28 Centro-Sul Vila Nossa Senhora da Conceição (obra) 2005/2006 2014

29 Centro-Sul Vila Marçola (obra) 2005/2006 2014

30 Leste
Conjunto Mariano de Abreu (projeto e 
PGE)

2011/2012 2014

31 Leste Vila Dias (PGE) 2011/2012 2014

32 Leste
Vilas Cônego Pinheiro e Cônego Pinheiro 
A (PGE)

2011/2012 2014

33 Oeste Vila Madre Gertrudes (obra) 2009/2010 2014

34 Barreiro Vila Cemig – PAC (obra) 2009/2010 2014

35 Centro-Sul Vila Nossa Senhora Aparecida (obra) 2009/2010 2014
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2.4  ações de Urbanização em Vilas  

e aglomerados

Visa promover a inclusão socioeconômica, jurí-

dica, através de intervenções urbanísticas, am-

bientais, de regularização fundiária e de ações 

que possibilitem o desenvolvimento social, am-

pliando o acesso à cidadania, educação, saúde, 

trabalho e renda.

A execução das obras em Vilas e Aglomerados 

conta com recursos do tesouro municipal e com 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU); 

do Programa de Aceleração de Crescimento do 

Governo Federal (PAC), financiados pelo Pro-

grama Pró-Moradia; do PAC, financiados pelo 

Programa Prioritário de investimentos; do PAC, 

financiados pelo Programa Multisetorial inte-

grado do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e recursos finan-

ciados do Programa “Saneamento para Todos” 

do Governo Federal.

VIlas e 
aGloMerados UHs Previstas UHs concluídas 

até 2008

UHs 
concluídas 

entre
2009 – 2013

UHs 
concluídas em 

2014

UHs a 
Iniciar ou 

em construção

domicílios 
Beneficiados 

com as 
obras

Morro das Pedras 736 0 576 0 160 5.113

Taquaril 566 0 260 0 306 4.654

Califórnia 144 112 16 0 32 1.135

Pedreira Prado Lopes 408 54 331 0 23 1.914

Cemig/Alto das Antenas 232 0 0 120 112 2.446

Aeroporto/São Tomaz 560 0 8 72 480 4.017

Santa Lúcia 587 0 0 0 587 3.844

Aglomerado da Serra 928 360 488 80 0 13.462

Várzea da Palma 624 0 48 48 528 4.751

Avenida Belém 80 0 80 0 0 210

Santa Terezinha 96 0 64 0 32 2.091

São José 1.616 80 1.328 208 0 2.139

total 6.577 606 3.199 528 2.260 45.776
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2.5 ações sociais – Pós e Pré-Morar

Em 2014, nas Vilas e Aglomerados citados na 

tabela anterior, 7.454 famílias foram atendidas 

com ações sociais. Outras 1.517 famílias tam-

bém foram atendidas nas Vilas Nova Cachoei-

rinha, Sport Club, Cabana do Pai Tomás e nas 

obras realizadas para tratamento de encostas. 

A execução das ações sociais conta com recursos 

do tesouro municipal, com recursos do OGU; do 

PAC, financiados pelo Programa Pró-Moradia; do 

PAC, por meio do Programa Prioritário de investi-

mentos, e recursos financiados do Programa “Sa-

neamento para Todos” do Governo Federal.

Também em 2014 ocorreram 568 atendimentos 

com ações sociais às famílias localizadas próxi-

mo aos empreendimentos da Via 710 e da im-

plantação do Novo Terminal Rodoviário.

2.6  ações sociais em assentamentos  

Precários

São ações visando o desenvolvimento comuni-

tário e sócio-organizativo através de processos 

educativos, de mobilização e de acompanha-

mento do processo de remoção e reassenta-

mento de famílias de baixa renda. 

Em 2014, foram realizados 8.971 atendimentos.

2.7  eliminação das situações Habitacionais 

de risco Geológico Muito alto e alto

Essas ações são realizadas com o objetivo de pre-

venir, controlar e minimizar a geração de situações 

de risco geológico-geotécnico, através de ações 

do Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR), 

promovendo o fornecimento de materiais, de 

mão de obra, de equipamentos e de apoio técni-

co e logístico, bem como adquirindo lonas para 

proteção de encostas no período chuvoso. 

Em 2014 foram 313 situações de risco elimina-

das, totalizando 443 situações de risco elimina-

das desde 2013, e 2.011 desde 2009. 

Ainda em 2014 foram oito remoções definiti-

vas, 1.329 vistorias realizadas pela Urbel e 1.103 

vistorias realizadas pelas Regionais, 47 obras de 

contenção de encostas concluídas e 79 obras 

em andamento em diversas vilas.

2.8  serviço de engenharia e arquitetura  

Pública para Famílias de Baixa renda

A Prefeitura tem avançado nos serviços de enge-

nharia e arquitetura pública, disponibilizando as-

sistência técnica para famílias de baixa renda. 

Em 2014 foram elaborados 55 projetos para fa-

mílias de baixa renda, totalizando 205 projetos 

elaborados desde 2013.

3 ProGraMa sUstentador HaBItação

Tem o objetivo de ampliar o acesso à moradia 

de qualidade à população de baixa renda por 

meio da construção de unidades habitacionais 

e do acompanhamento social das famílias be-

neficiárias e garantir o direito à moradia atra-

vés da regularização e titulação das unidades 

produzidas pelo município no período de 1993 

a 2008. O público-alvo deste programa são as 

famílias de baixa renda residentes em Belo Ho-

rizonte, participantes do Orçamento Participa-

tivo da Habitação (OPH) e do Programa Bolsa 

Moradia, oriundas de áreas de risco. 
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A seguir, as principais ações desenvolvidas.

3.1  Produção de Moradias pelo Programa 

Minha casa Minha Vida (McMV)

Objetiva viabilizar a produção de moradias, por 

meio de parcerias com o Governo Federal no Pro-

grama MCMV, visando ampliar a oferta de mora-

dias e reduzir o déficit habitacional no município, 

em atendimento à população de baixa renda e ao 

público da Política Municipal de Habitação.

Em 2014 foram concluídas 1.289 UHs por meio 

do programa, sendo 1.015 destinadas à Faixa 1 

do programa (renda familiar entre 0 e 3 salários 

mínimos) e 274 para a Faixa 2 (renda familiar 

entre 3 e 6 salários mínimos), localizadas nas re-

gionais Barreiro, Leste, Norte e Nordeste, totali-

zando 3.239 UHs entregues por este programa 

desde 2013. 

O Município também realiza o acompanhamen-

to social das famílias beneficiárias do MCVM 

durante o período de execução das obras (Pré 

Morar), estimulando a organização social do 

grupo e a convivência condominial; e o acom-

panhamento após a mudança para as novas 

unidades produzidas (Pós Morar), promovendo 

ações de desenvolvimento sociocomunitário 

e de inclusão social. Este trabalho é realizado 

em parceria com a Caixa, através de convênio 

específico, trazendo melhorias significativas na 

qualidade de vida destas famílias.

Desde 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) aportou R$ 14.441.289,79 e disponibi-

lizou oito terrenos municipais, totalizando 

81.663 m² para a construção de UHs através 

do Programa MCVM. 

Também, visando a redução do déficit habita-

cional, em 2014 foram sancionadas duas Leis 

Municipais de autoria do Executivo:

•  Lei Municipal 10716 de 20 de janeiro de 2014: 

Esta lei altera o Capítulo V da Lei 9.959/10, 

complementando os parâmetros de parcela-

mento do solo e ocupação e estabelecendo 

novas regras para os empreendimentos de ha-

bitação de interesse social inseridos em Áreas 

de Especial interesse Social (AEiS-1), inclusive 

aqueles relativos ao Programa MCMV.

•  Lei 10.706, de 16 de janeiro de 2014: Dispõe 

sobre a regularização de imóveis de proprie-

dade do Município, na qual foi abordado o di-

reito à concessão de uso especial para fins de 

moradia, autorizando o Município a promovê-

-lo. O Decreto 15.501, de 17 de março de 2014, 

regulamentou a referida lei e determina que, 

em casos de imóveis inseridos em Zona de 

Especial interesse Social (Zeis), a competência 

para abertura do processo administrativo e 

análise do pedido de regularização é da Urbel.

conJUnto resIdencIal UHs entreGUes eM 2014

Parque dos Diamantes 80

Residencial Mirante Boulevard 274

Residencial Orgulho de Minas ii 240

Conjunto Jaqueline 135

Conjunto Parque Real (Paulo Vi) 410

Coqueiro i e ii 150

total 1.289
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Em 2014 foram viabilizadas (contratos assi-

nados com a Caixa) 9.076 UHs para a Faixa 1, 

sendo 8.896 UHs no Granja Werneck e 180 UHs 

no Vera Cruz. Com isso totalizamos 25.305 UHs 

viabilizadas para a Faixa 1 e Faixa 2 desde 2009. 

Encontram-se em construção 3.074 UHs, sendo 

2.194 destinadas à Faixa 1 e 880 UHs destinadas 

à Faixa 2, sendo 2.894 UHs com término previs-

to para 2015. 

conJUnto resIdencIal UHs eM constrUção

Residencial Água Marinha 340

Residencial Granada 440

Residencial Amazonas 220

Residencial Pinheiros 330

Residencial Colibris i e ii 58

Residencial Serra de Minas i e ii 580

Residencial Manaus 180

Conjunto Parque Real 880

Residencial Parque dos Jatobás 76

total 3.074
   

3.2  Intervenções em assentamentos  

Precários

Tem como objetivo desenvolver ações neces-

sárias à execução de obras e empreendimentos 

especiais, relacionadas ou com interface com 

a melhoria da qualidade de vida nos assenta-

mentos de interesse social ocupados, em geral, 

por população de baixa renda. 

Está em andamento a construção de 48 UHs 

para reassentamento de famílias do Conjunto 

União/Serra Verde, em parceria com o Governo 

Estadual.

3.3 acompanhamento social

Tem como objetivo o acompanhamento social 

das famílias beneficiárias da Política Municipal 

de Habitação, após a mudança para as novas 

moradias, estimulando a organização social do 

grupo e a convivência condominial, e promo-

vendo ações de desenvolvimento sociocomu-

nitário, visando à inclusão social. 

Em 2014 foram acompanhadas 3.000 famílias 

com realização de atividades de acompanha-

mento do pós morar em diversos conjuntos 

construídos pelo Programa de Habitação da 

PBH. Das famílias acompanhadas, 2.082 famí-

lias, de 21 conjuntos, tiveram seu acompanha-

mento concluído em 2014.

Também ocorreram 147 atendimentos com 

ações sociais em virtude da implantação do 

Conjunto União/Serra Verde. 

3.4  Fundo nacional de Habitação  

de Interesse social (FnHIs)

Tem como objetivo a produção de unidades 

habitacionais para as famílias de baixa renda, 

por meio do Programa FNHiS, visando ampliar 

a oferta de moradias e reduzir o déficit habita-

cional do município. 

Em 2014, foram entregues 208 UHs, relativas à 

Vila Viva São José.
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3.5  construção de Moradias no Programa 

crédito solidário

Entre 2009 e 2013, foram produzidas 547 unida-

des habitacionais, sendo 56 do Conjunto Santa 

Rosa i, cinquenta do Conjunto Santa Rosa ii, 77 

do Conjunto Mar Vermelho e 140 do Conjunto 

Castelo ii, 84 do Castelo ii, oitenta do Diamante 

ii e sessenta do itaipu. 

Desde 2013 não há contratos da PBH junto ao 

Programa Crédito Solidário.

4 oUtros ProGraMas 

4.1 desenvolvidos pela UrBel

4.1.1  conselho Municipal de Habitação (cMH)

O CMH, criado pela Lei 6.508/1994, é um órgão 

deliberativo acerca das políticas, planos e progra-

mas da Política Municipal de Habitação (PMH) e 

de curadoria dos recursos a serem aplicados. É 

constituído por vinte membros efetivos, sendo 

nove do Poder Executivo, dois do Poder Legis-

lativo e onze representantes da sociedade civil. 

Compete ao Conselho analisar, discutir e aprovar 

os objetivos, as diretrizes e as prioridades da PMH, 

dentro dos dois eixos de atuação (nos assenta-

mentos existentes – vilas e favelas – e na produ-

ção de novos assentamentos – habitação de in-

teresse social) e fiscalizar a aplicação de recursos, 

dentre outras atribuições.

Em 2014 foram realizadas cinco reuniões do 

CMH e, dentre elas, a posse dos Conselheiros 

eleitos na Conferência. Na primeira reunião 

do mandato, realizada em dezembro de 2014, 

os Conselheiros realizaram a Composição das 

Câmaras Técnicas de Legislação e de Controle 

e Avaliação no intuito de iniciarem os traba-

lhos do órgão.

4.1.2   7ª conferência Municipal  

de Habitação

Realizada em junho de 2014, com a presença de 

aproximadamente 1.500 pessoas. Foram discu-

tidos temas relacionados à Política Municipal de 

Habitação para o apontamento de novas diretri-

zes, bem como pontos de revisão da legislação da 

referida Política. Também foram eleitos os novos 

Conselheiros Municipais de Habitação, represen-

tantes da sociedade civil, que cumprirão o man-

dato relativo ao biênio 2014/2015.

4.1.3  Intervenções especiais em conjuntos 

Habitacionais

Em 2014 foram realizadas aproximadamen-

te 32 ações em dezenove conjuntos (Zurick, 

Santa Rosa i e ii, Castelo i e ii, ipês, Manguei-

ras, Fenix, França, Pérola, Laranjeiras, São 

Tomás, Bem Te Vi i, Jd. Leblon, itaipu, Mar 

Vermelho, Jaqueline, Juliana, Alpes ii), bene-

ficiando 2.976 UHs. 

Os serviços realizados abrangem, entre outros, 

obras emergenciais na rede de esgoto, melho-

ria no sistema de drenagem, reforma de telha-

dos e reconstrução de muros de arrimo, incluin-

do também pequenas obras como execução 

de rampas, adequação de passeios e troca de 

portas para atender aos moradores com neces-

sidades especiais, e a reforma de apartamentos 

para combater infiltrações e vazamentos em 

cozinhas e banheiros, com substituição da tu-

bulação elétrica e hidráulica.
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4.1.4 Programa Bolsa Moradia

Assegurar o acesso à moradia de população 

de baixa renda, removida em decorrência da 

execução de obras de urbanização, por motivo 

de verificação de risco físico ou de situação de 

risco social, para a implantação Programa Vila 

Viva ou OP, em função de reassentamentos para 

realização de obras de interesse do município, 

garantindo a melhoria da qualidade de vida e a 

segurança física dessas famílias em caráter tem-

porário, através de ajuda financeira mensal para 

o pagamento de aluguel. 

Em 2014 foram 2.501 famílias beneficiadas.

4.1.5  regularização de Moradias (conjuntos 

Habitacionais) Implantadas pela PBH 

no Período de 1993 a 2012

Promover a regularização urbanística e jurídica 

de conjuntos habitacionais construídos pelo 

Município, no período compreendido entre 

1993 e 2012. Foram 3.374 famílias beneficiadas 

de 2009 a 2014, sendo 112 famílias beneficia-

das especificamente em 2014.

4.1.6  titulação de Moradias Implantadas 

pela PBH no Período de 1993 a 2012

Promover a regularização urbanística e jurídica 

de conjuntos habitacionais construídos pelo 

município, no período compreendido entre 

1993 e 2012, visando à titulação dos imóveis da 

PBH para o nome dos novos proprietários. Em 

2014, foram 631 famílias beneficiadas, totali-

zando 784 desde 2009.

4.1.7  regularização de domicílios  

(Vilas e aglomerados)

Promover a legalização urbanística e jurídica 

de assentamentos de interesse social ocu-

pados de forma irregular por população de 

baixa renda. Entre 2009 e 2014, foram bene-

ficiadas 9.426 famílias, sendo, em 2014, 602 

domicílios regularizados. 

4.1.8 controle Urbano em Zeis

O controle urbano refere-se ao gerencia-

mento participativo do processo de uso e 

ocupação do solo e a sustentabilidade das 

obras de urbanização, através de ações edu-

cativas e aplicação da legislação urbana em 

Zeis. Além disso, visa a orientação de famí-

lias residentes em Zeis a executar melhorias 

habitacionais em suas moradias de forma 

segura e de acordo com as normas legais 

específicas para aquela região. Além disso, 

o Programa apoia com assistência técnica 

outras políticas da Prefeitura, como o Pro-

jeto Kit idoso – Casa Segura, e o Programa 

Família Cidadã, com projetos de reformas 

nas residências selecionadas pela Secretaria 

Municipal de Políticas Sociais. 

Resultados em 2014 do Controle Urbano:

• Ações de Fiscalização: 1.377.

• Ações de Assistência Técnica: 1.663.

• Ações de Consulta Prévia: 22.

• Ações de Assistência Social: 292.



145

4.1.9  Financiamento de Programas  

Habitacionais

Tem como objetivo implementar o financia-

mento habitacional ao Fundo Municipal da 

Habitação Popular, para famílias beneficiadas 

pela Política Municipal de Habitação, visando 

o retorno de parte do investimento público 

aplicado.

Em 2014, foram financiadas 340 moradias.

4.1.10 novos Investimentos

Em dezembro de 2013 foi assinado um contra-

to com o Governo Federal para financiamento 

de cerca de R$ 93 milhões relativos às contra-

partidas de empreendimentos de saneamento, 

urbanização e contenção de encostas, contrato 

cuja execução iniciou-se em 2014. Dos R$ 93 

milhões captados, R$ 67,20 milhões são des-

tinados a ações/obras do Fundo Municipal de 

Habitação Popular.
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1 IntrodUção

A gestão pública compartilhada é uma das mar-

cas de Belo Horizonte. Os frutos por ela gerados 

resultam em uma grande rede colaborativa, 

em que os princípios de transparência e justiça 

social se sustentam à base de um respeito mú-

tuo entre o município e seus cidadãos. Por isso, 

agregar as mais modernas ferramentas de ges-

tão, tornando-a cada dia mais eficaz e eficiente, 

é um objetivo permanente de Belo Horizonte a 

fim de alcançar a excelência em gestão pública 

democrática, participativa e eficiente.

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelo seguinte Programa Sustentador:

   orçamento Participativo e Gestão 

compartilhada

2 ProGraMa sUstentador orçaMento 
PartIcIPatIVo e Gestão coMPartIlHada

Este Programa Sustentador tem como objetivo 

ampliar e aperfeiçoar a participação da socieda-

de civil na gestão da cidade, visando o fortale-

cimento dos segmentos que tradicionalmente 

participam e a incorporação de novos segmen-

tos nas ações dos diversos processos e instân-

cias de participação cidadã, investindo em mo-

bilização e capacitação da representação social.

A seguir, as principais ações desenvolvidas:

2.1 orçamento Participativo (oP)

A cidade de Belo Horizonte comemorou em 

2014 a maioridade do Orçamento Participativo, 

contabilizando 1.536 empreendimentos apro-

vados nas rodadas dos OP Regional e OP Digital 

e 1.198 concluídos e entregues para a popula-

ção, significando 78% de execução dos empre-

endimentos.

situação dos empreendimentos aprovados nas rodadas do oP regional 
e oP digital, por regional

reGIonal aProVados conclUídos eM andaMento % conclUídos

Barreiro 180 138 42 76,7

Centro-Sul 156 120 36 76,9

Leste 180 142 38 78,9

Nordeste 168 133 35 79,2

Noroeste 166 134 32 80,7

Norte 184 146 38 79,3

Oeste 176 133 43 75,6

Pampulha 148 110 38 74,3

Venda Nova 178 142 36 79,8

total 1.536 1.198 338 78
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situação dos empreendimentos aprovados nas rodadas do oP regional
e oP digital por ano de oP

situação dos empreendimentos aprovados nas rodadas do oP regional 
e oP digital, por temática

oP aProVados conclUídos eM andaMento % conclUídos

1994 171 171  100

1995 166 166  100

1996 90 90  100

1997 99 99  100

1998 68 68  100

1999/2000 126 126  100

2001/2002 134 131 3 97,8

2003/2004 114 109 5 95,6

2005/2006 117 99 18 84,6

2006 9 9  100

2007/2008 98 70 28 71,4

2008 1  1 0

2009/2010 109 47 62 43,1

2011 9  9 0

2011/2012 102 13 89 12,7

2013 18  18 0

2013/2014 105  105 0

total 1.536 1.198 338 78

teMátIca aProVados conclUídos eM andaMento % conclUídos

Cultura 19 18 1 94,7

Educação 143 124 19 86,6

Esporte 57 44 13 77,2

Habitação 15 15  100

infraestrutura 611 507 104 83

Meio Ambiente 38 19 19 50

Saúde 166 124 42 74,7

Segurança1 3 0 3 0

Social 53 37 16 69,8

Urbanização de Vila 424 310 114 73,1

Planejamento Urbano2 7 0 7 0

total 1.536 1.198 338 78

1 esta temática surge pela primeira vez no oP digital 2011
2 esta temática surge pela primeira vez no oP Regional 2013/2014
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2.1.1  Iniciativas e ações Implementadas 

para Melhoria dos Processos do oP  

e ampliação da Participação

A PBH vem adotando diversas medidas para au-

mentar a participação da população na gestão 

da cidade, como a adotada em 2010, quando 

foi publicado o Decreto 13.319, que garante aos 

membros da Comissão de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Orçamento Parti-

cipativo (COMFORÇA) acesso aos canteiros de 

obras aprovadas pelo OP, identificados com 

crachás fornecidos pela Prefeitura.

Outras ações realizadas em 2014:

•  Em abril, a Secretaria Municipal Adjunta de 

Gestão Compartilhada (SMAGC) foi reestrutu-

rada com o objetivo de melhorar os processos 

relativos à participação da sociedade na ges-

tão, com a vinda da equipe do OP para perto 

do governo e a ampliação da equipe. A SMAGC 

foi fortalecida através da publicação do Decre-

to 15.539, de abril de 2014, e atualmente se 

estrutura com as seguintes gerências: Gerên-

cia de Participação Social; Gerência de Cole-

giados; Gerência de Planejamento e Análise 

de informações da Gerência de Coordenação 

do OP. A Gerência de Coordenação do OP está 

estruturada com as seguintes gerências: Ge-

rência de Planejamento do OP; Gerência de 

Acompanhamento Regional do OP; Gerência 

de Gestão de Empreendimentos; Gerência de 

Projetos e informações, Gerência de Dados e 

Monitoramento do OP e nove Gerências Re-

gionais do OP, visando à melhoria dos proces-

sos de trabalho.

•  Reorganização da COMFORÇA Regional, visan-

do à regularidade e qualidade das reuniões 

mensais com participação efetiva da equipe 

da Gestão Compartilhada nas nove regionais 

e retomada das reuniões da COMFORÇA Mu-

nicipal com novos membros eleitos.

•  Publicação do Decreto da COMFORÇA, Decre-

to 15.662, de 26 de agosto de 2014, que con-

solida e estabelece normas de funcionamento 

da Comissão de Acompanhamento e Fiscaliza-

ção da Execução do OP, de âmbito Regional e 

Municipal.

•  Criação da Comissão de Acompanhamento 

dos Empreendimentos Pendentes do OP com 

a presença de membros dos órgãos executo-

res, que se reúnem semanalmente, para resol-

ver as pendências e viabilizar a execução dos 

projetos e obras.

•  Criação de Comissão para Revisão da Meto-

dologia do OP Digital, visando à ampliação da 

participação na próxima edição, com maior 

participação da sociedade na escolha das de-

mandas a serem votadas.

•  Foram e ainda estão sendo realizados esforços 

na busca de recurso para execução das obras 

pendentes do OP através de empréstimo no 

Banco do Brasil. Em julho de 2013, foi publi-

cada a Lei 10.645, que autoriza a contratação 

de empréstimo com organismo financeiro na-

cional e/ou internacional, até o montante de 

US$450 milhões.
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2.1.2 oP regional 2015/2016

Em 2014, iniciou-se o OP Regional 2015/2016, 

disponibilizando R$ 150 milhões para prioriza-

ção em obras pela população, um aumento de 

15,4% em relação à edição anterior (R$ 130 mi-

lhões), e de 87,5% em relação à rodada do OP 

2007/2008 (R$ 80 milhões).

oP
Valor noMInal 

aProVado no oP (r$)
Valor corrIGIdo 

atÉ 2014

eMPreendIMentos 
aProVados no 

FÓrUM reGIonal 

1994 15.000.000,00 91.234.635,00 171

1995 18.000.000,00 93.537.672,73 166

1996 27.000.000,00 121.881.502,55 90

1997 27.000.000,00 112.161.229,50 99

1998 15.974.186,00 61.622.379,75 68

1999/2000 60.208.600,00 229.006.157,60 126

2001/2002 71.500.000,00 227.211.251,02 134

2003/2004 74.650.000,00 157.052.233,20 114

2005/2006 80.000.000,00 136.457.255,17 117

2007/2008 80.000.000,00 129.529.176,79 98

2009/2010 110.000.000,00 150.230.676,54 109

2011/2012 110.000.000,00 138.065.961,82 102

2013/2014 130.354.958,47 144.515.985,83 105

total 819.687.744,47 1.792.507.117,50 1.499

Valores e empreendimentos aprovados nas rodadas do oP regional, por ano de oP



151

2.1.3  revisão da Metodologia do oP 

2015/2016

Para aperfeiçoar ainda mais o processo do OP, 

algumas regras foram adequadas e/ou altera-

das. Essas adequações foram feitas consideran-

do, entre outras, as sugestões de melhorias do 

processo do OP apresentadas pelas COMFOR-

ÇA Regionais Municipais nas reuniões mensais. 

Em 2014 essas adequações foram apresentadas 

e discutidas nas reuniões da COMFORÇA Muni-

cipal e Regional.

Algumas das inovações do OP 2015/2016:

•  A organização do processo do OP teve como 

referência os Territórios de Gestão Comparti-

lhada (TGC).

•  A distribuição de recursos foi baseada nos 

TCG, no Índice de Qualidade de Vida Urbana 

(iQVU), renda e tamanho populacional, atuali-

zados pelo censo de 2010.

•  A base de cálculo para estabelecimento da 

presença mínima nas reuniões da Segunda 

Rodada foi de 0,3% da população do TGC.

•  O Mapa de Áreas Prioritárias para intervenções 

do OP foi atualizado incluindo os loteamentos 

irregulares indicados no Plano Local de Habi-

tação de interesse Social (PLHiS), áreas ocu-

padas por famílias com renda familiar até três 

salários mínimos e com necessidade de inter-

venções urbanísticas de caráter estrutural.

•  inclusão de abrangência para demandas de in-

fraestrutura no Mapa de Áreas Prioritárias para 

efeito de peso na votação.

•  Serão priorizadas com peso de 5% na votação 

no Fórum do OP: demandas não aprovadas 

nas duas últimas edições do OP; demandas 

apresentadas no Planejamento Participativo 

Regionalizado (PPR); empreendimentos ba-

seados em projetos aprovados em edições 

anteriores do OP; demandas apresentadas 

por bairros e vilas contemplados com me-

nos investimentos públicos nos últimos seis 

anos e empreendimentos de infraestrutura 

de pequeno porte com valor estimado em 

até R$ 250.000,00.

O OP 2015/2016 está em execução: a segunda ro-

dada de participação para votação dos projetos e 

eleição de representantes, por meio das assem-

bléias nos Territórios de Gestão Compartilhada foi 

finalizada em dezembro de 2014.

2.2  obras dos empreendimentos  

oP concluídas

Em 2014 foram concluídos 39 empreendimen-

tos aprovados no OP, totalizando 72 empreen-

dimentos concluídos desde 2013, e 196 empre-

endimentos concluídos desde 2009. 

Em 2014 foram concluídos os seguintes empre-

endimentos:
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nº reGIonal oP noMe do eMPreendIMento teMátIca

1 Centro-Sul 1999/2000 Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida Saúde

2 Noroeste 2003/2004 Vila Califórnia Urbanização de Vila

3 Oeste 2003/2004 Vila Santa Sofia Urbanização de Vila

4 Centro-Sul 2005/2006 Vila Nossa Senhora da Conceição Urbanização de Vila

5 Noroeste 2005/2006 Vila Califórnia Urbanização de Vila

6 Oeste 2005/2006 Vila Antena Urbanização de Vila

7 Barreiro 2005/2006 Córregos Olaria e Jatobá infraestrutura

8 Barreiro 2005/2006 Córrego Jatobá infraestrutura

9 Barreiro 2005/2006
Centro de Apoio Comunitário do Barreiro – 
CAC Barreiro

Social

10 Centro-Sul 2005/2006 Vila Marçola Urbanização de Vila

11 Leste 2007/2008 BH Cidadania Granja de Freitas Social

12 Oeste 2007/2008 BH Cidadania Vista Alegre i Social

13 Barreiro 2007/2008 Centro Cultural Bairro das indústrias Cultura

14 Barreiro 2009/2010 Vila Cemig Urbanização de Vila

15 Barreiro 2009/2010 Vila Piratininga Urbanização de Vila

16 Centro-Sul 2009/2010 Vila Marçola Urbanização de Vila

17 Centro-Sul 2009/2010 Vila Nossa Senhora Aparecida Urbanização de Vila

18 Leste 2009/2010 Vila Olaria Urbanização de Vila

19 Pampulha 2009/2010 Vila Jardim Alvorada Urbanização de Vila

20 Norte 2009/2010 Vila São Tomás Urbanização de Vila

21 Oeste 2009/2010 Vila Madre Gertrudes Urbanização de Vila

22 Pampulha 2009/2010 Vila Suzana ii Urbanização de Vila

23 Pampulha 2009/2010 Vila Paquetá Urbanização de Vila

24 Barreiro 2009/2010 UMEi do Bairro Solar Urucuia Educação

25 Nordeste 2009/2010 Complexo de vias do Bairro São Gabriel infraestrutura

26 Nordeste 2009/2010 UMEi do Bairro Santa Cruz (Pacajá) Educação

27 Noroeste 2009/2010 EM Monsenhor Arthur de Oliveira Educação

28 Norte 2009/2010 Avenida Joaquim Clemente infraestrutura

29 Norte 2009/2010 EM Loreto Ribeiro de Abreu Educação

30 Oeste 2009/2010 Avenida Silva Lobo infraestrutura

31 Oeste 2009/2010 Rua José Basílio infraestrutura

32 Oeste 2009/2010 EM Salgado Filho Educação

33 Pampulha 2009/2010 Anexo ao Centro de Saúde itamarati Saúde

34 Pampulha 2009/2010 Centro de Saúde Santa Terezinha Saúde

35 Venda Nova 2009/2010 UMEi São João Batista Educação

36 Venda Nova 2009/2010 UMEi Serra Verde Educação

37 Leste 2011/2012 Conjunto Mariano de Abreu Urbanização de Vila

38 Leste 2011/2012 Vila Dias Urbanização de Vila

39 Leste 2011/2012 Vilas Cônego Pinheiro e Cônego Pinheiro A Urbanização de Vila
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2.3  orçamento Participativo da criança e do 

adolescente (oPca)

Em outubro de 2014 foi lançada a primeira 

edição do OPCA, com o objetivo de fomentar 

o protagonismo juvenil e incentivar a cidada-

nia. O processo do OPCA é semelhante ao do 

OP Regional. Os alunos definem ações prioritá-

rias em suas escolas, de acordo com o recurso 

disponibilizado, e têm a oportunidade de co-

nhecer todas as regras do Orçamento Público 

e suas implicações legais, acompanhando o 

levantamento de preços das demandas eleitas, 

a execução do recurso público e as responsabi-

lidades envolvidas nesse processo.

O projeto piloto foi desenvolvido em dezesseis 

escolas municipais, com a participação de mais 

de dez mil alunos que selecionaram 145 de-

mandas para votação. Foram disponibilizados 

R$ 320 mil em recursos, sendo R$ 20 mil para 

cada escola.

reGIonal
escolas PartIcIPantes do oPca 

2014
total de alUnos

Barreiro
EM Cônego Sequeira 1.065

EM União Comunitária 559

Centro-Sul
EM Marconi 1.019

EM Maria das Neves 276

Leste

EM Fernando Dias Costa 913

EM Monsenhor João Rodrigues de 
Oliveira

395

Nordeste
EM Agenor Alves de Carvalho 1.129

EM Hugo Pinheiro Soares 422

Noroeste EM Monsenhor Artur de Oliveira 629

Norte
EM Francisco Magalhães Gomes 856

EM Jardim Felicidade 570

Oeste
EM Prefeito Amintas de Barros 760

EM Professor Mário Werneck 495

Pampulha
EM Anne Frank 709

EM ignácio de Andrade Melo 557

Venda Nova EM Dora Tomich Laender 495

total 16 10.849

2.4 Programa Fiscal da cidade

Este programa permitirá que qualquer ci-

dadão possa cadastrar sugestões, críticas, 

denúncias ou indicações para melhoria da 

prestação de serviços públicos, trazendo ino-

vações na gestão municipal e ampliando a 

participação da sociedade. 

Em 2014 o Programa foi estruturado e terá sua 

primeira edição em 2015.

2.5 PBH Mais Perto de Você 

O programa tem como objetivo ampliar e for-

talecer os canais de interlocução da PBH com a 

comunidade, a partir dos Territórios de Gestão 

Compartilhada, fomentando a participação po-
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pular na formulação e implementação das po-

líticas públicas no Município e promovendo o 

desenvolvimento territorial integrado.

Em 2014 foi finalizada a preparação das etapas 

de distribuição e operacionalização das reuni-

ões de retorno do PPR em cada TGC. A implan-

tação do programa está prevista para o 1º se-

mestre de 2015.

2.6  Planejamento Participativo  

regionalizado (PPr)

Tem como foco o planejamento territorial e, 

diferentemente do Orçamento Participativo, 

não tem poder deliberativo. Elaborado com 

a participação dos cidadãos, nele a Prefeitura 

incorpora um novo conceito de planejamen-

to, um processo de escuta da comunidade em 

relação às demandas de médio e longo prazo 

que possam melhorar a qualidade de vida no 

local onde vivem.

Em 2014, iniciou-se o trabalho de alinhamen-

to entre as propostas do PPR e dos Progra-

mas, Ações e subações do Plano Plurianual 

de Ação Governamental (PPAG) para o perí-

odo de 2014 a 2017. Foi realizada também a 

preparação das etapas de distribuição e ope-

racionalização das quarenta reuniões de res-

posta ao PPR em cada Território.

2.7 Portal Gestão compartilhada

Lançado em 2012, o portal atende uma de-

manda da sociedade, que apontou, no PPR, a 

necessidade de instituir novos canais de co-

municação para disponibilizar informações 

sobre a cidade. Como ferramenta interativa, 

o site traz, entre outras informações, mapas 

que listam a localização dos diversos equi-

pamentos e serviços públicos disponíveis na 

capital relativos às áreas de educação, polí-

ticas sociais, saúde, cultura, meio ambiente 

e inclusão digital. O mecanismo, que possui 

duas formas de visualização (mapa ou aero-

foto), aponta escolas, bibliotecas, centros de 

cultura e de saúde, teatros, parques, museus 

e outros espaços públicos. 

O portal fortalece o acesso à informação de 

forma que governo e sociedade comparti-

lhem conhecimento e avaliem conjuntamen-

te os resultados alcançados pelas políticas 

públicas e avancem nos processos de plane-

jamento participativo. Além disso, o sistema 

de Gestão Compartilhada disponível no Por-

tal amplia o acesso às informações sobre as 

obras aprovadas no OP, permitindo ao usu-

ário, morador ou liderança comunitária o 

acompanhamento das obras do Orçamento 

Participativo de todas as regiões. 

Em 2014, foi feito um diagnóstico com propos-

tas de melhorias para o Portal, que envolve ade-

quações de estrutura, layout e conteúdo.

A Prefeitura de Belo Horizonte tem, desde 2009, 

buscado ampliar os canais de comunicação 

e de informação sobre o OP. O Portal do OP é 

uma dessas ferramentas, possibilitando que 

o cidadão acompanhe o andamento dos tra-

balhos. Em 2014, foram distribuídos 100 mil 

exemplares do informativo de lançamento do 

OP 2015/2016. 
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2.8  acompanhamento de colegiados  

e da Participação social

O objetivo é acompanhar o funcionamento das 

instâncias participativas de Belo Horizonte, com 

o intuito de potencializar, ampliar e incentivar a 

atuação integrada e intersetorial dos atores do 

poder público e da sociedade civil que as com-

põem e facilitar o acesso às informações, contri-

buindo para a transparência e o fortalecimento 

dos colegiados. São realizadas também ações 

de capacitação desses atores, em articulação 

com as secretarias temáticas. 

Além das conferências municipais, realizadas a 

cada ano, das rodadas do OP e de reuniões para 

discussão de assuntos específicos, são seiscen-

tas instâncias de participação da população na 

gestão da cidade, assim distribuídas:

InstÂncIas de PartIcIPação QUantItatIVos

Comissões 273*

Comitês 8

Conselhos de Políticas Públicas 24

Conselhos Tutelares 9

Fórum 3

Fóruns Regionais 36

Grupos 7

Colegiados Escolares 190

Colegiados Regionais de Saúde 2

Gabinete 1

Conselhos Gestores Participativos de Equipamentos Esportivos 20

Conselho Administrativo de Recursos Tributários do Município 1

Conselho Consultivo da Associação Municipal de Assistência Social (AMAS) 1

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

1

Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor Célio 
de Castro

1

Conselho Fiscal do Serviço Social Autônomo Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro 1

Conselho Curador da Fundação Municipal de Cultura 1

Conselho Curador da Fundação de Parques Municipais 1

Conselho Curador da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 1

Conselhos Distritais de Saúde 9

Conselhos Regionais de Assistência Social 9

total Geral 599
   

*  147 comissões locais de saúde, 64 comissões locais de assistência social, 33 comissões de coordenação do BH cidadania, 9 comissões de acompanhamento  
e Fiscalização da execução do orçamento Participativo, 20 comissões diversas: comissão consultiva de licenciamento; comissão de acompanhamento da 
operação Urbana do isidoro; comissão de acompanhamento e Gestão do Programa “declaração da Pampulha Patrimônio da Humanidade”; comissão especial 
responsável pela regulamentação da lei nº 10.119, de 24 de fevereiro de 2011; comissão Paritária da Feira de artes, artesanato e Produtores de Variedades de Belo 
Horizonte; comissão Paritária que acompanhará a implantação e o Funcionamento dos novos sistemas BRt e serviços especiais de transporte coletivo; comissão 
de análise de Projetos ambientais; comissão Municipal de acompanhamento e avaliação do Programa Prefeito amigo da criança; comissão Municipal de  
emprego de Belo Horizonte; comissão Permanente de apoio ao Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde; comissão Municipal de incentivo à cultura;  
9 comissões Regionais de transporte e trânsito do Município de Belo Horizonte.



156

A Prefeitura vem trabalhando na ampliação e 

qualificação da participação da sociedade na ges-

tão, por meio da incorporação de novos segmen-

tos e da ampliação dos espaços de participação. 

Em 2014 foram 34.142 pessoas, um crescimento 

de 18% em relação a 2013, considerando todas as 

instâncias de participação popular.

Também em 2014 foram acompanhadas as ati-

vidades realizadas pelos 24 conselhos de políti-

cas públicas e demais colegiados, e a capacita-

ção dos representantes dos colegiados quanto 

à alimentação de dados no Sistema de Colegia-

dos. Trabalhou-se a gestão e monitoramento de 

dados de mais de 800 conselheiros de políticas 

públicas, tutelares e demais colegiados para ali-

mentação e atualização do SGC. 

A articulação para incentivar a participação 

de conselheiros na discussão sobre a Ope-

ração Urbana Consorciada Antônio Carlos/ 

Pedro i, além das parcerias com o Conselho 

Municipal de Habitação e com o Conselho 

Municipal de Promoção da igualdade Racial, 

resultou na capacitação de 367 pessoas, den-

tre elas 136 conselheiros.

I Fórum Municipal de associação de Bairros 

de Belo Horizonte: realizado nos meses de 

outubro a dezembro, teve o objetivo de cons-

truir um diálogo permanente com as lideranças 

comunitárias fortalecendo uma gestão demo-

crática e compartilhada da cidade, discutindo 

coletivamente temas de interesse público, e 

também temas específicos de cada Comunida-

de. Foram três reuniões com a participação de 

184 participações. 

discussão sobre a operação Urbana consor-

ciada antônio carlos e andradas: durante 

os meses de fevereiro a maio e de setembro a 

novembro, foram discutidos e debatidos os ob-

jetivos da Operação Urbana. Foram dezessete 

reuniões, com 1.257 participações.

4ª conferência Municipal de Política Urbana: 

realizada entre janeiro e outubro, foi abordada, 

entre outros temas, a questão habitacional do 

município com diretrizes para revisões da legis-

lação vigente, notadamente em Zona de Espe-

cial interesse Social (ZEiS) e em Áreas de Espe-

cial interesse Social (AEiS). Foram 56 reuniões, 

com 3.150 participações.

I conferência Municipal de Migração e refú-

gio (coMIGrar): realizada no dia 28 de março 

de 2014, teve o objetivo de propor um debate 

sobre a importância de garantir aos cidadãos 

migrantes o acesso aos serviços públicos, bem 

como a criação de mecanismos para prevenir 

e abordar as violações de direitos contra este 

segmento da população. O Município também 

participou da Etapa Nacional que aconteceu 

em São Paulo entre os dias 30 de maio e 1º de 

junho.

2ª conferência Municipal de Proteção e de-

fesa civil de Belo Horizonte: realizada em 15 

de março de 2014, teve como tema a “Proteção 

e Defesa Civil: novos paradigmas para o Siste-

ma Nacional”. Na Conferência, foram eleitos os 

delegados para a Etapa Estadual, além de dis-

cutidos os seguintes eixos temáticos: gestão 

integrada de riscos e resposta a desastres; inte-

gração de Políticas Públicas relacionadas à Pro-

teção e à Defesa Civil; gestão do Conhecimento 
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em Proteção e Defesa Civil; mobilização e pro-

moção de uma cultura de Proteção e Defesa Ci-

vil na busca de Cidades Resilientes.

7ª conferência Municipal de Habitação: 

ocorreu nos dias 06 e 07 de junho, com o tema 

“Revendo os Conceitos da Política Municipal de 

Habitação sob os Aspectos Financeiro, Jurídico, 

Social e Ambiental”. Nela foram eleitos os novos 

Conselheiros Municipais de Habitação, repre-

sentantes da sociedade civil, que cumprirão o 

mandato relativo ao biênio 2014/2015. A confe-

rência contou com a presença de, aproximada-

mente, 1.500 pessoas.

conselhos Gestores de equipamentos es-

portivos: com o objetivo de compartilhar de 

forma colegiada a gestão de áreas esportivas e 

de lazer em parceria com a comunidade e ou-

tros agentes públicos, em 2013 a Prefeitura ini-

ciou a implantação dos Conselhos Gestores de 

Equipamentos Esportivos. Já são 21 conselhos e 

em 2014 foram realizadas 92 reuniões com 638 

participações.

BHtrans no seu Bairro: visa ampliar as ações 

das Comissões Regionais de Transporte e Trân-

sito (CRTT), mediante as quais a população é 

ouvida para decidir sobre as intervenções no 

serviço de transporte público e melhorias no 

trânsito, em cada uma das regionais. 

Em 2014 a BHTrans realizou, aproximadamen-

te, setenta reuniões com a comunidade sobre 

transporte e trânsito da capital. Também foram 

realizados 144 encontros com comunidades e 

lideranças de bairros e plenárias nas nove regio-

nais da PBH, durante a implantação do MOVE. 

Os representantes das CRTT de cada uma das 

regionais, e da CRTT Municipal, eleitos em 2013, 

participaram de 31 reuniões e atuaram na cria-

ção do Observatório da Mobilidade. 

relação com entidades representativas: 

ocorre através de reuniões periódicas com as 

entidades representativas de categorias profis-

sionais, econômicas e com associações de bair-

ros, com a agenda aberta. 

Em 2014 foram realizadas 28 reuniões com en-

tidades representativas, incluindo, entre outras, 

audiências públicas sobre a Conferência Muni-

cipal de Política Urbana; reuniões com entida-

des representativas do comércio e serviços.
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1 IntrodUção

O conceito de sustentabilidade ambiental inclui 

questões ligadas à qualidade e forma de ocupa-

ção do espaço urbano. Os principais desafios a se-

rem enfrentados estão relacionados à destinação 

e ao tratamento de resíduos sólidos, à infraestru-

tura básica de saneamento e ao planejamento e 

desenvolvimento do espaço urbano. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelos seguintes Programas Sustentadores:

   Movimento respeito por BH

   coleta, destinação e tratamento de 

resíduos sólidos

   Gestão ambiental 

   Planejamento e estruturação Urbana

   Manutenção da cidade

   Parques e áreas Verdes

   Pampulha Viva 

2 ProGraMa sUstentador  
MoVIMento resPeIto Por BH

O objetivo deste programa é garantir o ordena-

mento e a correta utilização do espaço urbano, 

através do cumprimento e efetiva aplicação da 

legislação vigente, despertando a civilidade do 

cidadão belo-horizontino. 

A seguir, as principais ações realizadas.

2.1 disque sossego/Poluição sonora

A manutenção do investimento em ações pla-

nejadas de prevenção à poluição sonora e a 

reformulação da política de atendimento às 

reclamações da população incomodada pelo 

barulho refletem na queda no número de de-

mandas recebidas no Serviço de Atendimento 

ao Cidadão (SAC), por meio do telefone 156. 

Para atender as reclamações dos cidadãos, são 

realizadas dois tipos de ações fiscais: o Disque 

Sossego, com plantões noturnos de pronto-

-atendimento e vistorias agendadas; e ações de 

fiscalização planejadas, voltadas para preven-

ção dos problemas de poluição sonora, como o 

monitoramento de estabelecimentos poluido-

res com reincidência de reclamações. 

Em 2014 foram cadastradas 6.641 reclamações de 

poluição sonora (mais de 10% inferior ao núme-

ro de reclamações cadastradas em 2013) e 5.522 

reclamações foram atendidas no prazo estipulado 

(em até dez dias úteis após a reclamação). Desse 

total, 2.790 reclamações foram atendidas de ime-

diato e 2.732 foram agendadas para atendimento 

no prazo máximo de dez dias úteis.

Em 2014, foi intensificado o monitoramento 

dos locais com histórico de reincidência de re-

clamações na cidade, observando significativa 

redução no número de locais reincidentes. Em 

2012, quando foi elaborado o plano de redu-

ção, 260 locais eram reincidentes e em 2014 fo-

ram apurados 71 locais com reincidência, uma 

redução de 73% em relação a 2012.

2.2  Programa “Minha calçada, eu curto, 

eu cuido”

inserido no Projeto “AMAR BH”, o Programa bus-

ca não somente a melhoria das calçadas da ci-

dade, mas, também, o respeito na utilização das 

calçadas, em itens como conservação do pas-
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seio; passeio sem veículo estacionado; passeio 

com piso tátil e inclinação; travessia de pedes-

tre; estacionamento afastamento frontal; área 

verde sem estacionamento irregular; publicida-

de; e deposição do lixo.

O programa tem o objetivo de conscientizar 

o cidadão quanto à sua responsabilidade de 

manter os passeios bem cuidados. De acordo 

com o Código de Posturas de Belo horizonte, 

cabe ao proprietário do imóvel construir, man-

ter e conservar o passeio em bom estado.

Em 2013 foram mapeadas vinte avenidas e o 

marco inicial foi a Avenida Raja Gabaglia. A ini-

ciativa nos corredores definidos foi desenvolvi-

da ao longo de 2013, com o objetivo de alcan-

çar, em parceria com a sociedade civil, a orde-

nação e respeito ao espaço urbano, sobretudo 

do ponto de vista de acessibilidade urbana e 

qualidade ambiental, com indicadores de con-

formidade cada vez melhores.

Em 2014 foram realizadas ações fiscais em 50% 

dos corredores mapeados: Afonso Pena; Ama-

zonas; Andradas; Silviano Brandão; Presidente 

Carlos Luz; Antônio Abrahão Caram; Magalhães 

Penido; Santa Rosa e Palmeiras. Em 15% dos 

corredores mapeados, os diagnósticos foram 

concluídos e as ações fiscais serão iniciadas 

em 2015: Avenida C; Chaffir Ferreira e Coronel 

Oscar Paschoal. Em 25% dos corredores o diag-

nóstico das irregularidades será realizado em 

2015: Otácilio Negrão de Lima; Cristiano Ma-

chado; Pedro i; Antônio Carlos e Nossa Senhora 

do Carmo. Nos 10% restantes dos corredores 

mapeados, os diagnósticos estão em andamen-

to: Tereza Cristina e Contorno.

2.2.1  cartilha “construção e Manutenção de 

Passeios”

Disponibilizada em maio de 2013 no formato 

digital, no site da PBH, contém a consolidação 

das principais orientações para execução e ma-

nutenção de passeios contidas no Código de 

Posturas, na Lei de Parcelamento, Ocupação e 

Uso do Solo no Município e na legislação relati-

va à Política da Pessoa com Deficiência e Norma 

Técnica Brasileira ABNT NBR-9050. 

Reúne regras para rebaixamento de meio-fio, como 

e em que situações devem ser feitos os degraus, 

formas de garantir a acessibilidade e instalação de 

mobiliário urbano, entre outras explicações.

2.3  Programa operação oxigênio (operox) 

Tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

urbana da população em relação à emissão de 

gases de veículos. São realizadas blitze nas ruas, 

pontos finais e estações de ônibus e no ponto fixo, 

para atender veículos reprovados. 

Em 2014 foram fiscalizados 5.340 veículos, tota-

lizando 15.152 desde 2013.

2.4 ações da Fiscalização Integrada

Com o objetivo de otimizar as ações de fiscaliza-

ção municipal da Secretaria Municipal Adjunta de 

Fiscalização (SMAFiS), em 2013, foram capacita-

dos 353 fiscais para atualização do Sistema inte-

grado de Fiscalização (SiF) e 120 gerentes, totali-

zando 473 profissionais capacitados. 

Em outubro de 2014 foi iniciado o treinamento 

“Curso de Capacitação da Fiscalização integra-

da (CCFi) etapa ii”, que já capacitou 177 geren-

tes e fiscais e até junho de 2015 serão capacita-
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dos mais 169 gerentes e fiscais, totalizando 346 

profissionais capacitados. 

2.4.1  Fiscalização em áreas de risco  

Geológico

Considerando que essas ocupações incorrem em 

alto grau de risco de acidentes, a administração 

municipal mantém como rotina o mapeamento 

e fiscalização de 362 áreas consideradas de alto 

grau de risco. Além da fiscalização, também noti-

fica e, conforme o caso, autua e providencia judi-

cialmente a remoção dos ocupantes. 

Em 2014 foi iniciado o processo de contratação 

de serviços de fotografias tiradas por satélite 

a cada dois meses, para aprimorar o monitora-

mento das áreas de risco. Encontra-se, também, 

em fase final de implantação e operacionalização 

o Programa BH Alerta, com o objetivo de coibir a 

ocupação irregular de áreas públicas e privadas, 

notadamente, as áreas de risco geológico. 

2.5 Programa “Gentileza Urbana”

Viabilizar campanhas massivas de conscienti-

zação da comunidade para a importância da 

prática da gentileza urbana, utilizando as pos-

sibilidades da mídia institucional. 

Em 2014 foram realizadas onze campanhas edu-

cativas, totalizando 25 campanhas desde 2013.

1.  campanha “Pedestre. eu respeito”: rea-

lizada pela BHTrans em parceria com a Se-

cretaria Municipal de Saúde (SMSA), com 

patrocínio da Porto Seguro e apoio da Rede 

Globo. Tem como objetivo a mobilização 

e conscientização de pedestres, motoris-

tas e motociclistas para que aconteça uma 

mudança definitiva de comportamento 

e respeito entre as pessoas que trafegam 

pela cidade. O programa é resultado de vá-

rios meses de planejamento e estudos, que 

apontaram doze áreas na região Centro-Sul 

da cidade como prioritárias para receber as 

ações educativas. A campanha integra o pro-

jeto Vida no Trânsito, do Ministério da Saúde.  
 

Em 2013 foi realizada no período de março a 

dezembro com 814 intervenções e em 2014, 

no período de janeiro a agosto, com 550 in-

tervenções e distribuição de aproximada-

mente 56.000 folhetos.

2.  campanha “Mobicentro”: realizada pela 

BHTrans, no período de janeiro a março de 

2014, com o objetivo de divulgar que as in-

tervenções realizadas no trânsito na área 

central da cidade visavam melhorias na mo-

bilidade e maior segurança para motoristas 

e pedestres nas regiões. Foram distribuídas 

cartilhas e folhetos nas Avenidas João Pinhei-

ro, Olegário Maciel, Augusto de Lima, Caran-

daí e Silviano Brandão, além das Ruas Caetés, 

Acre, Curitiba, Sergipe e Goiás, e das Praças 

Hugo Werneck e Lucas Machado. 

3.  campanha “Faixas exclusivas de Ônibus”: 

realizada com o objetivo de priorizar a circu-

lação do transporte coletivo público, aumen-

tando a fluidez dos ônibus e diminuindo o 

tempo de viagem dos passageiros. Foi reali-

zada pela BHTrans no período de março a ju-

nho de 2014 nas Avenidas Augusto de Lima e 

Alfredo Balena.

4.  campanha “MoVe”: realizada pela BHTrans, 
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no período de março a agosto de 2014 com o 

objetivo de divulgar que o MOVE é um siste-

ma de transporte que circula em pistas e fai-

xas exclusivas, que o passageiro pode embar-

car em linhas diretas para o Centro e ainda 

que todas as estações têm porta de acesso 

para pessoas com mobilidade reduzida, além 

do embarque em nível nos ônibus, o que fa-

cilita a movimentação dos passageiros.

5.  campanha “Mobilidade copa 2014”: reali-

zada pela BHTrans, Secopa e Belotur, nos me-

ses de junho e julho de 2014, com o objetivo 

de divulgar instruções de como chegar ao 

Mineirão de MOVE, dicas da operação espe-

cial de trânsito nos dias de jogos e a progra-

mação da FiFA Fan Fest. Foram distribuídos 

cerca de 100 mil guias da mobilidade e 17 mil 

cartilhas para moradores.

6.  campanhas “Volta às aulas”, “Jovem e Mo-

bilidade” e “alteração de circulação Viá-

ria”: realizada pela BHTrans, no período de 

janeiro a julho de 2014, com o objetivo de 

conscientizar os motoristas e pedestres sobre 

a importância de adotar atitudes seguras no 

trânsito, para a preservação da vida, do meio 

ambiente e a construção de uma cidade mais 

humana. A ação de alteração de circulação 

viária objetiva promover melhorias na mo-

bilidade. Foram distribuídos 248 mil folhetos 

em diversos locais, como portas de escolas e 

em bairros com alteração de circulação e de 

itinerário de linhas de ônibus.

7.  campanha “carroceiros/atendimento clíni-

co e Vacinação”: realizada no período de feve-

reiro a julho de 2014 pela Superintendência de 

Limpeza Urbana (SLU), em parceria com o Hos-

pital Veterinário da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), com o objetivo de divulgar 

a necessidade de vacinação dos cavalos contra 

a raiva e atendimento clínico, incluindo exames 

para a prevenção de doenças.

8.  campanha “somos todos catadores na 

copa”: ação educativa, realizada em junho e 

julho de 2014 pela SLU, incentivando a coleta 

seletiva e divulgando o trabalho dos catado-

res. Na mesma linha de divulgação, disposi-

tivos informativos foram produzidos e ins-

talados nos balcões de recepção dos hotéis. 

No entorno do Mineirão e do FiFA Fan Fest 

foram instalados totens da campanha da co-

leta seletiva, e os táxis receberam peças com 

mensagens semelhantes.

9.  campanha “sensibilização para limpeza Ur-

bana durante o carnaval”: ações de sensibili-

zação, realizadas pela SLU em fevereiro e março 

de 2014, visando a conscientização para o corre-

to descarte do lixo para manter a cidade limpa.

10.  campanha educativa de coleta domici-

liar: realizada nas nove regionais, no perío-

do de janeiro a julho de 2014, com a distri-

buição de folder com informações visando 

a conscientização para o correto descarte 

do lixo e manutenção da cidade limpa.

11.  campanha “correta separação de Mate-

riais recicláveis”: realizada em seis regio-

nais da cidade, Centro-Sul, Nordeste, Norte, 

Leste, Pampulha e Oeste, no período de ja-

neiro a julho de 2014, com a distribuição de 

folhetos, divulgando a importância da cor-

reta separação dos materiais.
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2.6 Programa de combate às Pichações

Reconhecida como crime ambiental, o comba-

te à pichação no Município conta com a parti-

cipação da Prefeitura, por meio da Guarda Mu-

nicipal; das polícias Militar e Civil; do Ministério 

Público; e do Poder Judiciário, valendo-se de 

três pilares que norteiam o trabalho de comba-

te à pichação:

1.  Prevenção: despertar nas crianças e jovens 

o sentimento de pertencimento à cidade e 

consequentemente, o cuidado com o patri-

mônio, a valorização dos bens públicos, o 

respeito aos bens privados. Essa frente conta 

com projetos educativos de mobilização e 

formação de multiplicadores de boas práti-

cas nas instituições de ensino do município 

e de revitalização de espaços/equipamentos 

públicos.

2.  compreensão: entender o que motiva o pi-

chador e propor alternativas de manifestação.

3.  repressão: convênio com órgãos de segu-

rança e do judiciário para que sejam estabe-

lecidos os trâmites legais para punição céle-

re, por meio da justiça restaurativa, prestação 

de serviços voluntários, recuperação do bem 

pichado (público ou privado) e multa. Para 

isso, está em fase estudo a possibilidade da 

criação de uma delegacia especializada em 

crimes ambientais urbanos.

Em 2014 foram realizadas reuniões abertas aos 

pichadores e estudos das razões da ocorrência 

dessa prática. Ao mesmo tempo, foram realiza-

das ações de apoio ao Projeto Guernica para in-

centivo ao grafismo, conforme permitido em lei. 

Foi também celebrado acordo com a Central de 

Acompanhamento de Penas e Medidas Alternati-

vas (CEAPA) para a prática da justiça restaurativa, 

sendo que em setembro de 2014 dois pichadores, 

que foram presos em flagrante pichando o Via-

duto José de Alencar, foram condenados com a 

punição de limpar o referido viaduto e a prestar 

serviços ambientais de quinze horas cada um.

2.6.1 limpeza de Pichações

A partir de 2013 SLU intensificou a limpeza 

de pichações, com a utilização de empresas 

prestadoras de serviço e mão de obra pró-

pria, principalmente nas obras de arte (via-

dutos, trincheiras, passarelas, túneis e alças 

de ligação). Com as manifestações decorren-

tes da Copa das Confederações, foi necessá-

ria uma maior atuação da SLU, removendo as 

pichações tão logo eram detectadas e garan-

tindo, assim, o bom aspecto visual dos locais 

afetados. 

Em 2013 foi limpo o equivalente a 4.040 m² de 

pichações, e em 2014 foram limpos, aproxima-

damente, 11.570 m2 de pichações, 38% supe-

rior a 2013.

2.7 Programa “cidadão auditor”

O programa, lançado em dezembro de 2011, re-

força a gestão participativa do cidadão na cida-

de e tem por objetivo tornar a limpeza urbana 

ainda mais eficiente e ampliar a transparência 

dos serviços prestados pela SLU.

iniciado em 2012, ano que alcançou 37 mil vo-

luntários cadastrados como “Cidadãos Audito-

res”, que, por meio de consultas semanais, for-

neceram avaliação da qualidade dos serviços 

de limpeza urbana no seu quarteirão.
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Atualmente o programa alcança sessenta mil 

voluntários, auditando os serviços de varrição, 

capina, limpeza de boca de lobo, coleta domici-

liar, coleta seletiva e cestos coletores. 

2.8 defesa e Proteção dos animais

2.8.1 coordenadoria da defesa dos animais

Criada pela Lei 10.764 de 02/10/14, com a fina-

lidade de elaborar, coordenar e executar políti-

cas públicas voltadas à proteção e defesa dos 

animais que compõem a fauna urbana, em co-

operação com as demais instâncias municipais, 

estaduais e federais envolvidas, as instituições 

de ensino e pesquisa e a sociedade civil em 

geral, está em processo de estruturação na Se-

cretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). 

O próximo passo será a implementação da sua 

estrutura, que já está sendo discutida pela Ad-

ministração Municipal. 

2.8.2 Feiras de adoção de cães e Gatos

A PBH tem avançado nas políticas de saúde 

voltadas para a defesa e proteção dos animais, 

ampliando o número de feiras de adoção de 

cães e gatos, em parceria com ONGs do setor, e 

o número de castração de animais. Em 2014 fo-

ram realizadas 41 feiras de adoção e instituído 

o Centro de Zoonose Municipal como ponto de 

feira permanente, alcançando o número de 742 

animais adotados.

2.8.3 castração de cães e Gatos

Em 2014 foram castrados 17.625 cães e gatos, 

número 10,5% superior ao de 2013.

2.8.4 Veículos de tração animal

Durante o processo de elaboração do decreto 

de regulamentação da Lei 10.119/2011, que 

dispõe sobre a circulação de veículo de tração 

animal e de animal, montado ou não, em via 

pública, foram apresentados novos projetos de 

lei na Câmara Municipal que propõem a extin-

ção da tração animal, diferentemente do que 

dispõe a referida legislação. 

Neste sentido, foi criada em 2014 uma comis-

são na PBH, com representantes de várias se-

cretarias e órgãos ligados ao tema, que tem se 

reunido e dialogado com representantes da 

categoria, para avaliar os diversos pontos da 

questão, dentre eles:

•  Possibilidade/adequação de extinção total ou 

gradual do uso de tração animal.

•  Alternativas veiculares para substituição das 

carroças.

•  Linhas de financiamento para aquisição dos 

novos veículos (se adotados).

•  Estratégias e alternativas para capacitação dos 

atuais carroceiros que não forem continuar na 

atividade.

•  Estudo de medidas adotadas em outras cida-

des brasileiras sobre o mesmo assunto.
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3 ProGraMa sUstentador 
coleta, destInação e trataMento 

dos resídUos sÓlIdos

Este programa tem o objetivo de garantir servi-

ços de limpeza urbana, expandir os serviços de 

coleta, incluindo coleta seletiva, otimizar lim-

peza de córregos abertos e reduzir a deposição 

clandestina de resíduos, visando a melhoria do 

meio ambiente e da saúde pública.

A seguir, as principais ações realizadas.

3.1  coleta de resíduos sólidos  

domiciliares

A prestação do serviço regular de coleta domici-

liar, porta a porta, em toda a cidade, é realizada na 

frequência mínima de três vezes por semana em 

dias alternados. Em algumas regiões, é feita diaria-

mente, de segunda-feira a sábado.

Predomina-se o recolhimento em turno diurno, 

embora, também, haja coleta no período notur-

no em toda a regional Centro-Sul e em partes 

das regionais Oeste e Venda Nova.

Principais indicadores e quantitativos de coleta 

domiciliar apurados em 2014: 

•  Percentual de cobertura da prestação do servi-

ço regular de coleta de resíduos sólidos domi-

ciliares, porta a porta em BH: 95,30% de exten-

são de vias atendidas, o equivalente a 96% da 

população de BH. 

•  Percentual de cobertura da prestação do servi-

ço regular de coleta de resíduos sólidos domi-

ciliares, porta a porta, em vilas e favelas: 72% 

de extensão de vias dessas áreas, o equivalen-

te a 72% da população residente nesses locais.

•  Quantidade anual de resíduos sólidos domici-

liares coletados na “cidade formal”: aproxima-

damente 620.720 toneladas. 

•  Quantidade anual de resíduos sólidos domici-

liares coletados em vilas e favelas: 37.688 to-

neladas.

Em 2014, nas áreas ocupadas por vilas e favelas, 

houve a implantação da coleta de resíduos do-

miciliares porta a porta nas ruas Serra do Rola 

Moça, Serra D`água e Serra do Curral, no Bairro 

Novo São Lucas, para atendimento ao Conjunto 

Habitacional PAC Serra ii.

3.1.1  ampliação da Frota de caminhões  

coletores compactadores da coleta 

domiciliar 

Para atender adequadamente à população da cida-

de, fez-se necessário o redimensionamento e a atu-

alização dos planejamentos dos distritos de coleta 

em todas as regionais; contemplando o acréscimo 

de 22 distritos de coleta, equivalendo a onze cami-

nhões compactadores, dos quais seis caminhões 

corresponderam à transferência de operação da 

SLU para as contratadas. Acrescentou-se, também, 

um caminhão coletor báscula.

Tais redimensionamentos/planejamentos ocor-

rem em função da adequação do serviço aos 

parâmetros de projeto adotados pela SLU, os 

quais preconizam atingir os quesitos de qua-

lidade, regularidade, otimização e, sobretudo, 

segurança na execução da atividade.

Em 2014 a frota necessária para execução do 

serviço regular de coleta domiciliar teve au-

mento de um caminhão compactador e um ca-

minhão báscula.
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3.2  serviços de limpeza de Vias em áreas 

Urbanizadas

Os serviços de limpeza de vias englobam as ati-

vidades de varrição, capina, roçada, limpeza de 

boca de lobo e serviços complementares, além 

da atividade de instalação, manutenção e lim-

peza dos cestos coletores de resíduos leves que 

subsidiam a varrição. 

Em 2014, foram varridos 699.301 km de pas-

seios, sarjetas e áreas diversas; capinados 

aproximadamente 28.671 km de vias, incluin-

do passeios e canteiros, em frequências di-

versas, e executadas mais de 462.000 limpe-

zas em bocas de lobo.

3.2.1 cestos coletores de resíduos leves

Em 2014 foram instalados 3.663 cestos coletores, 

entre os diversos modelos adotados (polietileno, 

metálico cilíndrico e metálico de face quadrada, 

simples ou duplo), totalizando 8.191 cestos insta-

lados desde 2013. No final de 2014 o número de 

cestos existentes no Município de Belo Horizonte 

atingiu a marca de 21.100 unidades. 

3.3  serviços de limpeza em Vilas  

e aglomerados 

No período de 2010 a 2012 os serviços de lim-

peza em Vilas e Aglomerados foi expandido, 

atingindo um total de 161 km de vias em vilas 

e aglomerados com atendimento de 23 comu-

nidades. 

A execução destes serviços foi revisada e plane-

jada em 2013 e em 2014 houve a inclusão de 

duas vilas, expandido para 25 comunidades os 

serviços de limpeza, que compreendem: varri-

ção; capina; roçada; limpeza de dispositivos de 

drenagem; recolhimento de resíduos domicilia-

res dispostos para a coleta regular e de outros 

resíduos dispostos clandestinamente.

3.4  serviços de limpeza de cursos d’água 

em Vilas e Favelas

O Programa de Limpeza Continuada de Cur-

sos d’Água, que prevê a limpeza de córregos 

abertos em toda a cidade, tem o objetivo de 

aumentar a periodicidade de limpeza dos 29,66 

km dos córregos abertos localizados em vilas 

e aglomerados, que em 2012 era realizada, em 

média, duas vezes por ano.

Em 2014 foram limpos 88,52 km de córregos 

em vilas e aglomerados, demonstrando au-

mento na frequência de limpeza de cada cór-

rego, de duas vezes (2012) para, em média, três 

vezes em 2014. 

Em 2014 também foram limpos 317,77 km de 

córregos no restante da cidade, totalizando 

406,4 km. 

3.5  coleta seletiva de Materiais  

recicláveis 

A coleta seletiva de papel, metal, plástico e vi-

dro tem como principais características a desti-

nação social dos materiais recicláveis coletados 

para as associações ou cooperativas de catado-

res e trabalhadores com materiais recicláveis, 

gerando ocupação e renda e o envolvimento 

da sociedade com estratégias de educação am-

biental e mobilização social, visando envolver 

a população no papel de agente propulsor da 

coleta, buscando adesões voluntárias, ações in-

tegradas e parcerias.
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Atualmente, além da modalidade ponto a pon-

to, que abrange todas as regiões da cidade 

com 87 Locais de Entrega Voluntária (LEVs) e 

270 contentores, os serviços de coleta seletiva 

porta a porta já foram implantados em parte da 

regional Centro-Sul, Oeste, Barreiro, Nordeste e 

Pampulha, totalizando 34 bairros, quatro a mais 

em relação a 2013.

Em 2014, 293 bairros foram atendidos por co-

leta seletiva, seja por coleta porta a porta seja 

através dos LEVs, o que corresponde a 60,16% 

bairros da cidade.

Todo o material reciclável recolhido pela SLU 

nessas modalidades, correspondendo a aproxi-

madamente 530 toneladas por mês em 2014, é 

encaminhado para os galpões das cooperativas 

e associações parceiras do programa. 

3.5.1 Pneus

Em 2014 foram direcionadas 1.901 toneladas 

de pneus recebidos no aterro (Ecoponto) para 

destinação correta, através da RECiCLANiP.

O galpão da Unidade para Recebimento de 

Pneus recebeu, aproximadamente, 212.984 

pneus inservíveis provenientes de vários gera-

dores, com entregas nas URPV, bem como os re-

colhidos pelo controle de zoonoses e pela SLU 

nas campanhas de combate à dengue. Em con-

trapartida, realizou-se a expedição de 258.453 

unidades, que incluem as quantidades recebi-

das em 2013 e os saldos referentes aos descar-

tes não efetuados nos anos anteriores. 

3.6  Galpões de triagem de Materiais  

recicláveis 

Em 2013 foi publicada a Resolução Conjunta 

SMSU/SMMA nº 01 de 21/11/13 para simplifica-

ção do Licenciamento Ambiental e Urbanístico 

dos Galpões de Triagem. Tal resolução objetiva 

simplificar o licenciamento de unidades de tria-

gem e separação de materiais recicláveis, facili-

tando, dessa forma, a obtenção de recursos e o 

estabelecimento de parcerias e contratos pelas 

associações e cooperativas de catadores.

3.6.1 Galpão Ituiutaba

Em outubro de 2014 foi contratada empresa 

para elaborar projetos de reforma/adequação 

do galpão de triagem e materiais recicláveis si-

reGIonal
QUantIdades de BaIrros atendIdos

coleta Ponto a Ponto coleta Porta a Porta

BARREiRO 36 1

CENTRO-SUL 39 20

LESTE 30 -

NORDESTE 38 1

NOROESTE 18 -

NORTE 12 -

OESTE 51 10

PAMPULHA 51 2

VENDA NOVA 18 -

total 293 BaIrros 34 BaIrros
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tuado na Rua ituiutaba, para melhorar e otimi-

zar a operação de separação e comercialização 

dos materiais recicláveis, através da associação 

de catadores parceira da PBH.

3.6.2 Galpão Granja de Freitas

Cedido à Cooperativa Solidária de Trabalhado-

res e Grupos Produtivos da Região Leste (CO-

OPERSOL – LESTE), em 2014 foram realizadas 

diversas reuniões com o objetivo de regularizar 

urbanística e ambientalmente o galpão.

3.7  limpeza de áreas Utilizadas para  

realização de eventos 

Em 2014, 286 eventos, incluindo os apoios à 

Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, foram be-

neficiados com a limpeza da SLU. As vias onde 

foram realizados os eventos, bem como seu en-

torno, foram contempladas com limpeza, varri-

ção e retirada de resíduos (8.854.400 m²) e la-

vação (10.747.200 m²). Um total de 16.083 con-

têineres para resíduos comuns e 1.063 jogos 

de contêineres para resíduos recicláveis foram 

instalados nos locais dos eventos. 

Durante a Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, 

período compreendido entre 12 de junho e 13 

de julho de 2014, foram implantados reforços 

adicionas dos serviços de limpeza de vias, além 

das atividades rotineiras, nas áreas Central, 

Pampulha, Gameleira e em grandes corredores. 

Na área do Mineirão foram contemplados cerca 

de 442.000 m² com varrição e retirada de resí-

duos e lavação de 994.000 m²; na FiFA Fan Fest, 

103.000 m² com varrição e retirada de resíduos 

e lavação de 617.000 m² e, na Savassi, 75.000 m² 

com varrição, retirada de resíduos e lavação.

3.8  Programa de Modernização  

dos serviços de limpeza Urbana 

O principal objetivo deste Programa é viabilizar 

a atuação estratégica nos pontos vulneráveis 

da gestão dos serviços de limpeza urbana exis-

tente, proporcionando aumento da eficiência, 

maior controle operacional, redução dos cus-

tos, ampliação da receita e melhora na qualida-

de dos serviços através da criação e verificação 

de indicadores operacionais.

Um destaque do programa são as Equipes de 

Campo (dez no total), veículos equipados com 

tablets (MOBiLE), que percorrem a cidade, iden-

tificando e qualificando os problemas envol-

vendo limpeza urbana, como as deposições 

clandestinas de resíduos, bocas de lobo obs-

truídas, áreas que precisam de capina ou de 

varrição, e avaliando a qualidade dos serviços 

executados, entre outros serviços demandados 

pelos projetos especiais.

As ocorrências são automaticamente registra-

das no sistema, (transmitidas via GPRS e aces-

síveis por website) possibilitando sua visualiza-

ção na Sala de Situação e Monitoramento com 

a localização, descrição e identificação da equi-

pe de limpeza mais próxima do evento. Diante 

da informação, o setor operacional da SLU tam-

bém é acionado para tomar as providências ne-

cessárias para programar o atendimento, den-

tro das possibilidades estruturais e financeiras, 

e/ou definir ações corretivas ou emergenciais.
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3.9  sistema de Gestão sustentável  

de resíduos da construção civil (rcc) 

e de resíduos Volumosos

Em 2014 continuaram sendo implementadas 

as etapas do “Sistema de Gestão Sustentável 

de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos 

Volumosos”, para estimular a destinação ade-

quada de resíduos urbanos, combater a depo-

sição clandestina de entulho em logradouros 

públicos e promover uma gestão integrada 

das ações relativas a todos os segmentos en-

volvidos com o gerenciamento dos resíduos da 

construção civil.

O município conta com uma infraestrutura de 

recebimento e reciclagem de RCC composta 

por 32 Unidades de Recebimento de Pequenos 

Volumes (URPVs) distribuídas entre as nove re-

giões administrativas e duas estações de reci-

clagem de RCC: Pampulha e CTRS/BR-040. 

Em 2014 o quantitativo de resíduos destinados às 

estações de reciclagem de entulho foi equivalen-

te a 39.000 toneladas, assim distribuídas: 

•  Estação CTRS BR 040: 23.000 toneladas.

•  Estação Pampulha: 16.000 toneladas. 

Também em 2014 as atividades da Estação de 

Reciclagem do Bairro Estoril foram encerradas, 

em atendimento ao Termo de Ajustamento de 

Conduta com o Ministério Público Estadual. 

Uma outra área está em estudo para a implan-

tação de uma nova Estação de Reciclagem.

3.10  tratamento e destinação de  

resíduos sólidos Urbanos e especiais

Em relação aos resíduos sólidos urbanos em ge-

ral, em 2014 foram aterrados 1.192.234 tonela-

das, sendo:

•  CTR de Macaúbas: 821.862 toneladas. 

•  CTRS BR-040: 88.645 toneladas. 

•  CTR Maquiné: 281.727 toneladas. 

3.11  Plano Municipal de Gestão Integrada 

de resíduos sólidos (PMGIrs)

Em outubro de 2014 iniciou-se a elaboração do 

PMGiRS, em consonância com o Plano Nacio-

nal, com ênfase na reciclagem de parte do lixo 

coletado, através da coleta seletiva, do reuso, 

da compostagem, da aplicação da logística re-

versa e do recolhimento e reaproveitamento de 

objetos com potencial de utilização. 

A elaboração do plano contará com recursos 

do Governo Federal, através de convênio com o 

Ministério do Meio Ambiente. 

Em outubro de 2014 foi instalado, através do 

Decreto 15.745, o Comitê Diretor, o Conselho 

Consultivo e a Secretaria Executiva para elabo-

ração do Plano Municipal de Gestão integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGiRS).

3.12 outros serviços de coleta e limpeza

3.12.1  coletas diferenciadas de resíduos de 

deposições clandestinas

A deposição clandestina de resíduos – “pontos 

críticos” – continua sendo um dos grandes de-

safios enfrentados pela Prefeitura.
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Em 2014, foram coletados, por meio de carrega-

mento manual ou mecânico, 117.151 toneladas 

de resíduos depositados irregularmente em 

vias públicas. 

Em novembro de 2014 foi implementada uma 

operação conjunta entre SLU e a Secretaria Ad-

junta Municipal de Fiscalização (SMAFiS), para 

ações de fiscalização de limpeza urbana com 

foco nas deposições clandestinas com pre-

dominância de RCC nas calçadas em frente a 

imóveis residenciais ou comerciais. Foram vis-

toriados 1.796 locais, sendo aplicadas 741 au-

tuações. Das 1.796 notificações emitidas, 1.497 

irregularidades foram sanadas. O índice de re-

gularização foi de 83%.

3.12.2 Projeto orla da lagoa da Pampulha

Em setembro de 2014 foram instalados cinquen-

ta contêineres de 240 litros em treze pontos es-

tratégicos da orla da lagoa da Pampulha, com o 

objetivo de solucionar o descarte de mais de dez 

toneladas semanais das cascas das águas de coco 

que são lá consumidas. As cascas são recolhidas e 

aterradas no CTRS 040 e Macaúbas. 

3.12.3 ações de combate à dengue

Foram realizadas ações nas Regionais, em conjun-

to com atividades de mobilização social, para o 

recolhimento de entulhos, bagulhos volumosos e 

outros resíduos inservíveis. Para a coleta e o trans-

porte desses resíduos são utilizados, geralmente, 

caminhões de carroceria aberta basculantes. Es-

sas ações têm grande poder de limpeza e impacto 

no combate aos focos de dengue. 

Em 2014 foram retirados 3.020,48 m³ de resídu-

os nas ações de combate à dengue.

3.13  célula de resíduos de serviços  

de saúde (rss)

Desde 2009, os resíduos comuns e os infectan-

tes gerados nas unidades de serviços de saúde 

passaram a ser coletados de forma diferenciada 

pela SLU, nos estabelecimentos com Plano de Ge-

renciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) aprovados e implantados. 

Em 2014 foram recebidos e aterrados na Célula 

de RSS, localizada na CTRS BR 040, 9.041 tonela-

das de resíduos. O aterramento RSS de usuários 

particulares foi encerrado em 15/11/14.

4 ProGraMa sUstentador  
Gestão aMBIental 

O objetivo deste programa é promover a recu-

peração e preservação ambiental notadamen-

te por meio de ações voltadas à despoluição 

dos cursos d’água, sua integração à paisagem 

urbana e redução dos riscos de inundações, as-

segurando a melhoria da qualidade de vida da 

população, bem como promover o aperfeiçoa-

mento da gestão do saneamento básico e meio 

ambiente no Município.

A seguir, as principais ações realizadas.

4.1  Indicador de salubridade ambiental 

(Isa)

Em 2014 o iSA de Belo Horizonte permaneceu 

em 0,89, mediante ações prioritariamente vol-

tadas para eliminação dos lançamentos de es-

gotos e controle de inundações. 
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4.2  conservação da Biodiversidade –  

recuperação de Matas ciliares dos 

cursos d’água em leito natural

A recuperação das matas ciliares tem o objetivo 

de realizar obras de proteção e recomposição 

da vegetação das Áreas de Preservação Perma-

nente (APP), ao longo das margens do corpo 

d’água, de forma a evitar a erosão e o assorea-

mento de nascentes, rios e lagos, a melhoria do 

microclima local, além de impedir o lançamen-

to de resíduos e entulhos, evitando que o local 

seja utilizado como bota-fora, bem como evitar 

a invasão de áreas públicas.

Em 2014 foi recuperada a margem do Córre-

go Serra Verde, no Bairro Juliana, da Regional 

Norte, e finalizado o estudo de recuperação de 

nove trechos de cursos d’água, sendo um em 

cada Regional, perfazendo uma extensão de 

seis mil metros. 

4.3  Principais obras para evitar riscos  

de Inundação 

4.3.1  Bacia de detenção dos córregos olaria 

e Jatobá

Em julho de 2014 a primeira etapa das obras 

foi finalizada, com recursos do PAC, sendo 

construídos dois reservatórios de detenção; 

implementação de sistema viário ao longo dos 

canais e bacias; execução de redes coletoras e 

interceptadores de esgoto; construção de rede 

de drenagem; sarjetas e bocas de lobo; além da 

construção de uma praça no encontro dos cór-

regos Jatobá e Olaria e de prédios para reassen-

tamento de famílias. 

Em 2014 foi iniciado o processo licitatório para 

a segunda etapa, com recursos do PAC Dre-

nagem, que consiste na implantação de um 

reservatório de controle de cheias no córrego 

Olaria, tratamento de margens dos córregos 

Olaria e Jatobá no trecho compreendido entre 

a Avenida Waldir Soeiro Emrich e a Rua Princi-

pal. Também faz parte do escopo a execução de 

pistas de caminhada e sistema de interceptores 

de esgotos ao longo do empreendimento. As 

obras estão previstas para inciarem no primeiro 

semestre de 2015.

4.3.2  Bacia de detenção do córrego são 

Francisco (avenida assis das chagas)

A bacia de detenção Assis das Chagas, que conta 

com recursos do Governo Federal, visa minimizar 

os problemas de inundação na região e, conse-

quentemente, no Aeroporto da Pampulha. Os 

serviços incluem a construção de bacia hidráulica 

(área de armazenamento), barragem em concreto 

e vertedouro, prolongamento da galeria existen-

te, implantação de via (trecho entre as ruas Antal 

e Shoeber e Assis das Chagas) e remanejamento 

de esgotamento sanitário.

Em abril de 2014 as obras foram iniciadas.

4.3.3  Bacia de detenção do córrego  

do túnel / camarões

O empreendimento prevê o tratamento do fun-

do de vale do Córrego Camarões, com recursos 

do PAC 2, construção de bacias de detenção de 

cheias, sendo uma de área seca; e tratamento 

urbanístico das áreas remanescentes. Estão pre-

vistas remoções e reassentamento de famílias, 

bem como desapropriações de áreas e imóveis.

Em junho de 2014 as obras foram iniciadas.
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4.3.4  Bacia do córrego nado/ sub-bacias 

córregos lareira e Marimbondo

implantar, nas sub-bacias dos córregos Lareira e 

Marimbondo, tratamento de fundo de vale, ba-

cia de detenção, infraestrutura de esgotamento 

sanitário, sistemas de drenagem, bacia de de-

tenção, áreas de convívio social, complementa-

ção de sistema viário, desapropriar imóveis, in-

denizar e/ou relocalizar famílias em situação de 

risco de inundações e/ou afetadas pelas obras, 

executar obras de unidades habitacionais e 

ações de educação ambiental, comunicação e 

mobilização social.

Em 2014 o seu projeto foi concluído e iniciou-se 

o processo licitatório para contratação da obra. 

4.3.5 Bacia de detenção do calafate

Consiste na implantação de bacia de detenção 

e reservatório no Bairro Calafate no Ribeirão Ar-

rudas para contenção de cheias, com recursos 

do PAC 2/ OGU. 

Os projetos executivos estão em fase final de 

conclusão. 

4.3.6  Bacia de detenção do córrego  

das Indústrias

Consiste na implantação de um reservatório de 

controle de cheias na calha do ribeirão Arrudas, 

com barramento em concreto e tratamento de 

margens e contenções ao longo do dispositivo, 

com recursos PAC-2/OGU. 

Em 2014 o projeto executivo da obra foi finali-

zado.

4.3.7  córrego Bonsucesso – obra  

complementar 

Englobando a adequação dos sistemas de ma-

cro e microdrenagem, através de melhorias na 

calha do curso d’água, estabilização e recupera-

ção das margens, tratamento de focos erosivos, 

implantação de interceptores e complementa-

ção de redes coletoras de esgotos, implantação 

de via para ampliação da coleta de resíduos 

sólidos e a implantação e revitalização de equi-

pamentos de uso social. O empreendimento 

realizado com recursos do PAC 2 beneficiará 42 

mil habitantes. 

Em 2014 o projeto para a etapa complementar foi 

aprovado junto à Caixa Econômica Federal. O pro-

cesso licitatório para execução das obras está em 

andamento, com previsão de início de obras para 

o segundo semestre de 2015.

4.3.8  avenida Várzea da Palma – canalização, 

drenagem e Pavimentação

Em janeiro de 2014 foram concluídas as obras 

da segunda etapa do Complexo Várzea da Pal-

ma, iniciadas em 2012, com recursos do PAC. Os 

serviços realizados incluíram a implantação de 

bacias de detenção na área conhecida como 

Vila do Índio, na confluência dos córregos das 

avenidas Camões, Madri e Virgílio de Melo Fran-

co, tratamento de fundo de vale, implantação 

de sistema viário, infraestrutura de saneamen-

to. Foram investidos R$ 63 milhões no empre-

endimento, sendo R$ 53 milhões recursos do 

Governo Federal, por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 

Está em andamento a 3ª etapa da obra com os 

serviços de urbanização e tratamento de fun-
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do de vale de afluentes do córrego da Avenida 

Várzea da Palma, urbanização da Vila Apolônia 

e construção de unidades habitacionais. Este 

novo empreendimento está orçado em R$ 163 

milhões, sendo, aproximadamente, R$ 132 mi-

lhões do PAC.

Em 2014 também foram entregues 48 unidades 

habitacionais previstas da 3ª etapa.

4.3.9 córrego da serra

Ampliação de seção do canal do Córrego da Serra, 

no trecho entre a Rua Dona Cecília e a rua Cícero 

Ferreira com rua Edgar Coelho, tem como objeti-

vo o aumento da capacidade de escoamento do 

canal existente, a redução do Risco de inundações 

na Bacia do Córrego da Serra – PAC – obras na Rua 

Américo Scott e Rua da Passagem. 

Em 2014 as obras, iniciadas em 2010, foram  

finalizadas.

4.3.10  córrego do leitão (avenida Prudente 

de Morais)

Obras para prevenção de Risco de inundação 

na Bacia do Córrego Leitão, que contemplam 

desassoreamento da Barragem Santa Lúcia, 

de forma a aumentar a capacidade de amorte-

cimento de cheias; e ampliação da galeria na 

Avenida Prudente de Morais e adjacências, bem 

como interseção das ruas Bárbara Heliodora, Al-

varenga Peixoto e São Paulo. 

Obra iniciada em julho de 2012 foi paralisada em 

2014, em razão da necessidade de realização de 

serviços complementares de consolidação e re-

forço do terreno para viabilizar as escavações de 

execução de túnel de drenagem, não previstos 

na etapa de projetos e não contemplados na pla-

nilha orçamentária licitada de obras. 

Em 2014 o empreendimento foi reapresentado 

ao Ministério das Cidades e ao agente financiador, 

Caixa Econômica Federal, visando a captação de 

recursos complementares para viabilização das 

soluções de engenharia propostas. 

A nova licitação de obras está prevista para 

2015.

4.3.11 córrego dos Pintos

Serão feitas a micro e macrodrenagem, e im-

plantação de canal paralelo à Avenida Francisco 

Sá, a jusante da Avenida Amazonas até o Ribei-

rão Arrudas, numa extensão de cerca de 1.200 

metros. 

O projeto executivo está em elaboração.

4.3.12  córregos cachoeirinha, Pampulha  

e onça

Obras para minimizar o risco de inundação na 

Avenida Cristiano Machado com Avenida Bernar-

do Vasconcelos, que preveem soluções de ma-

crodrenagem, com otimização de escoamento 

de vazões de cheias no córrego Cachoeirinha e 

ribeirões Pampulha e Onça; de jusante, com im-

plantação de parque linear ao longo do ribeirão 

do Onça, em trecho compreendido do término 

da canalização (cachoeira existente) até a Estação 

de Tratamento de Esgoto da COPASA – ETE-Onça, 

com recurso do PAC-2. Também estão previstas 

construções de 576 unidades habitacionais para 

reassentamento de famílias em área de risco, atra-

vés do programa Minha Casa Minha Vida. 

Os projetos estão em elaboração.
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4.3.13 córrego ressaca 

Prevê intervenções em duas etapas: a primei-

ra, concluída em 2013, com recursos do PAC-1, 

consistiu na ampliação de trecho de jusante 

do canal do córrego Ressaca e a execução de 

três pontes. A segunda etapa prevê a con-

clusão do trecho restante de ampliação do 

canal, execução de duas pontes e melhorias 

nas confluências dos córregos afluentes Flor 

D’água, São José e Rua Andorra, com implan-

tação de canais laterais de lançamento, com 

recursos do PAC-2. 

Em 2014 o projeto executivo foi concluído e 

também foi finalizado o processo licitatório 

para contratação da execução da obra.

4.3.14 córrego santa terezinha

Consiste em obras de tratamento de fundo de 

vale no Bairro Alto Vera Cruz, implantação de 

via de tráfego local, parque linear, recuperação 

da nascente, além da construção de sete edifí-

cios residenciais para reassentamento de famí-

lias, totalizando oitenta apartamentos. Também 

serão implantadas redes coletoras e intercepta-

dores de esgotos numa extensão total de 7.000 

metros com recursos do PAC-2.

As obras do Prédio 5 encontram-se em anda-

mento. As intervenções do “Beco João Batista 

Maia” estão em fase de orçamentação, e as do 

“Beco Novo” em projeto.

4.3.15  córrego Barreiro, córrego cercadinho, 

córrego embira/Biquinhas, córrego 

Fazenda Velha, córrego Brejo  

do Quaresma/Joaquim Pereira

Os projetos executivos de recuperação ambien-

tal encontram-se em elaboração, com recursos 

do PAC 2/ OGU.

4.4 recuperação de ambientes aquáticos

Com a parceria da Copasa, este projeto busca 

a reabilitação da vida nos ambientes aquáticos 

urbanos de BH, através do diagnóstico das áreas 

de fundo de vale poluídas por lançamentos de 

esgoto e elaboração de propostas de soluções.

Em 2014 foram levantadas 1.038 áreas, sendo que 

todas já foram vistoriadas e tiveram seus diagnós-

ticos concluídos, chegando a cerca de trezentas 

áreas com necessidades de intervenções.

Além disso, foram realizados:

•  Monitoramento da água dos córregos afluen-

tes à Represa da Pampulha, num total de 51 

pontos, com frequência trimestral e avaliação 

de 32 parâmetros.

•  Monitoramento trimestral da qualidade da 

água das Bacias do Rio Arrudas e do Córrego 

do Onça.

4.5  sistema Integrado de Informações 

ambientais Georreferenciado  

(sInGeo)

Visa agregar os principais dados e informações 

produzidos pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, bem como incorporar os dados 

produzidos em outros órgãos municipais e es-

taduais, para elevar a qualidade das análises e 

diagnósticos e subsidiar as atividades de plane-

jamento e gestão ambientais. 

Em 2013 foi finalizado o desenvolvimento do 

SiNGEO.
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Em 2014 o sistema passou pela fase de testes, 

na qual foi identificada a necessidade de alguns 

ajustes, que estão sendo tratados e soluciona-

dos para seu uso pleno.

4.6 selo BH sustentável

O “Selo BH Sustentável”, implantado em 2011, é 

uma certificação municipal de reconhecimento 

e comprovação concedida a empreendimentos 

públicos e privados, comerciais e/ou industriais, 

e condomínios residenciais, que adotarem me-

didas que contribuam para a redução do con-

sumo de água, energia, de emissões diretas de 

gases do efeito estufa, e para a redução/recicla-

gem de resíduos sólidos.

Os empreendimentos certificados recebem os 

selos Ouro, Prata ou Bronze, de acordo com o 

número de dimensões certificadas. Aqueles 

empreendimentos que implementarem medi-

das de sustentabilidade, mas não alcançarem 

os índices mínimos estabelecidos para a certifi-

cação em cada área temática, recebem um Cer-

tificado de Boas Práticas Ambientais.

Em 2014 foram 28 empreendimentos certifica-

dos, em 2013 foram oito, totalizando 47 desde 

2012, ano da primeira certificação.

4.7 educação ambiental

4.7.1  Instrumentos de Mobilização,  

educação e organização comunitária 

das Populações residentes nas Vilas  

e conjuntos Habitacionais

Este projeto visa a conscientização da popula-

ção acerca da importância da preservação do 

meio ambiente e criação de novas práticas que 

podem melhorar a qualidade de vida dessa par-

cela da sociedade, com foco na preservação da 

salubridade das águas urbanas. 

Em novembro de 2014 foi realizada a forma-

ção de agentes comunitários de saúde e de 

endemias, além de educadores municipais e 

estaduais na Vila Califórnia, com o objetivo de 

identificar as lideranças locais e torná-los mul-

tiplicadores de informações. Participaram 53 

técnicos, sendo quatro encontros teóricos e um 

prático, nos quais foram abordados os seguin-

tes temas: o ambiente natural da região e seu 

envolvimento com a bacia hidrográfica da Pam-

pulha e outras bacias; a ocupação do espaço e o 

surgimento da vila, o processo de recuperação 

da área, sua urbanização; a questão do lixo ge-

rado e sua destinação; a oferta de saneamen-

to e o processo que garante água e esgoto; a 

questão da saúde pública e endemias; os riscos 

ambientais existentes na região, queimadas, 

entre outras.

Este trabalho foi desenvolvido pela equipe do 

Programa de Recuperação e Desenvolvimento 

Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM). 

4.7.2  educação ambiental para os alunos da 

rede de escolas Municipais

Seu objetivo é promover a melhoria da quali-

dade de ensino ao estimular iniciativas e prá-

ticas para a criação de uma nova consciência 

ambiental entre os estudantes de Belo Hori-

zonte, através de ações efetivas de educação 

ambiental. 

O Plano de Educação Ambiental também contem-

pla as ações PROPAM e é realizado pelo Centro de 
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Educação Ambiental do PROPAM (CEA-PROPAM), 

em parceria com o Consórcio de Recuperação da 

Bacia da Pampulha, que tem como associados, 

além de empresas públicas e privadas, ONGs, Uni-

versidades e os dois municípios que fazem parte 

da bacia, Belo Horizonte e Contagem. 

Em 2014 foram atendidas 7.321 pessoas através 

de palestras, oficinas e circuitos de percepção 

ambiental, sendo 226 atividades realizadas ao 

longo do ano e cerca de 3.500 estudantes pre-

sentes nestas ações.

Também em 2014, em outubro, foi realizada, na 

EM Marlene Pereira Rancante (Bairro Alípio de 

Melo), exposição sobre o uso racional da água, de-

nominada Projeto Água, com o objetivo principal 

de sensibilizar a comunidade escolar, pais, alunos 

e professores das UMEis e EMs em relação à cultu-

ra de preservação da água e, com isso, despertar 

uma nova cultura, que foque a importância e o 

valor da água e reforce a importância de reduzir o 

desperdício. O projeto também prevê ações didá-

ticas de educação ambiental.

4.7.3  centros regionais de educação  

ambiental (cea)

Em 2014 foram realizadas, nos CEA Barreiro, 

Norte, Venda Nova e Pampulha (PROPAM), 429 

atividades, com 14.374 participantes, totalizan-

do 29.986 desde 2013.

Os CEAs oferecem, nas regionais, atividades 

de Educação Ambiental descentralizadas, com 

foco em sensibilização, conscientização e mo-

bilização, atingindo, além de estudantes, toda a 

comunidade local. São oferecidas trilhas ecoló-

gicas, cursos e palestras e oficinas ambientais.

4.7.4 oficinas de educação ambiental

São atividades internas de curta duração (três 

horas), realizadas na SMMA, com trinta vagas 

cada, abordando temas variados de forma lúdi-

ca e interativa. 

Em 2014, catorze atividades foram realizadas, 

com a participação de 158 pessoas, sendo 38 

estudantes. Além do público estudantil, tam-

bém participaram das oficinas aposentados, 

funcionários públicos e professores, a maioria 

nas faixas etárias de 16 a 29 anos / 40 a 60 anos, 

totalizando 308 pessoas desde 2013.

4.7.5  Visitas orientadas, travessias Urbanas, 

circuitos e trilhas ambientais

São atividades coordenadas pela SMMA. Foram 

externas, de curta duração (quatro horas), com 

a oferta de quarenta vagas cada, e ocorreram 

em diversos locais e instituições da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte, utilizando-se do 

ônibus Expresso Ambiental. 

Em 2014, foram realizadas 34 atividades, com 

a participação de 799 pessoas, sendo cerca de 

230 estudantes. São 1.265 participantes desde 

2013. 

4.7.6 curso BH Itinerante

É um curso semestral teórico e prático sobre te-

mas socioambientais, de média duração (cem 

horas), com 36 vagas para interessados e três 

para monitores em atividades internas e exter-

nas. Tem a cidade de Belo Horizonte como seu 

espaço de aprendizado e o objetivo de formar 

educadores ambientais para promover ações 

e práticas educativas, voltadas à sensibilização 

da coletividade. Desenvolve atividades diver-
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sas, como aulas de campo, palestras, grupos de 

debates e relatos de experiências. 

Em 2014 foram realizados dois cursos, com a 

participação de 188 pessoas, sendo vinte estu-

dantes, em 33 encontros promovidos. Nestes 

cursos foram atendidas pessoas na faixa etária 

entre 16 e 70 anos, das mais diversas áreas: pro-

fessores; técnicos em educação ambiental; pro-

fissionais da área de saúde; guia turístico; den-

tre outros, totalizando 378 pessoas desde 2013.

 

4.7.7  ambiente em Foco, tela Verde  

e cine ambiental

Promoção de palestras, projeções de vídeos e 

debates sobre temas variados, com o objetivo 

de proporcionar aos cidadãos um espaço de 

discussão sobre questões ambientais em evi-

dência. 

Em 2014 foram realizadas 31 atividades, com 

a participação de 540 pessoas, sendo cerca de 

190 estudantes. Além do público estudantil, 

também participaram das atividades, aposen-

tados, funcionários públicos e professores, a 

maioria nas faixas etárias de 16 e 29 anos / 40 e 

60 anos, totalizando 1.422 pessoas desde 2013.

4.8  Plano de redução da emissão  

de Gases de efeito estufa (PreGee)

O PREGEE foi concluído em maio de 2013, 

com o objetivo de promover a energia solar 

para fins térmicos nos setores residencial, 

comercial e industrial; estimular a eficiência 

energética; ampliar o tratamento adequado 

de resíduos sólidos, coleta seletiva e a subs-

tituição por combustíveis mais limpos no 

transporte público, e favorecerá o alcance da 

meta de redução das emissões de gases de 

efeito estufa no Município em 20% até o ano 

de 2030, meta esta proposta pela administra-

ção municipal no planejamento estratégico 

da cidade. 

Em 2014 foi implantada a coleta de gases nas 

estações da Copasa (Onça e Arrudas).

4.9  Política de enfrentamento  

às Mudanças climáticas 

4.9.1  comitê Municipal sobre Mudanças  

climáticas e ecoeficiência (cMMce)

O CMMCE é um órgão colegiado e consultivo, 

que tem o objetivo de apoiar a implementa-

ção da política municipal da cidade de Belo 

Horizonte para as mudanças climáticas, atu-

ando na articulação das políticas públicas e 

da iniciativa privada que visem à redução de 

gases poluentes na atmosfera e à conscienti-

zação ambiental da sociedade. Ele é formado 

por representantes do Poder Público Munici-

pal e Estadual, da sociedade civil, organiza-

ções não governamentais e do setor empre-

sarial e acadêmico, o que garante a legitimi-

dade da participação da população em várias 

decisões relacionadas à busca da sustentabi-

lidade ambiental no Município. O objetivo é 

propor e deliberar sobre políticas municipais 

de proteção climática e conscientizar e mobi-

lizar a sociedade para a discussão e tomada 

de posição sobre os problemas decorrentes 

da mudança do clima. 

Em 2013, foi concluído o Plano de Redução das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa – PREGEE, a 

entrega do Relatório final do tRace (tool for Ra-
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pid assessment of city energy), a implementação 

do Programa de Certificação em Sustentabili-

dade Ambiental (Selo BH Sustentável), a parti-

cipação no Projeto Promovendo Estratégias de 

Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono em 

Países Emergentes (Urban LEDS).

Em 2014 o Comitê teve forte atuação e partici-

pação em atividades, eventos e seminários na-

cionais e internacionais, a saber:

•  Candidatura da cidade no “Desafio das Cidades 

da Hora do Planeta”, promovido pela WWF, no 

qual BH foi escolhida Capital Nacional do desafio.

•  Projeto da climate Kic de enfrentamento às 

mudanças climáticas. BH foi a única cidade a 

participar dos dois workshops internacionais 

promovidos pelo projeto, o primeiro em Paris 

e o segundo em Berlim. Como desdobramen-

to, o Laboratório Nacional de Física da ingla-

terra está elaborando uma verificação do in-

ventário de emissões de GEE (Gases de Efeito 

Estufa) da cidade, dando mais credibilidade ao 

trabalho que vem sendo realizado.

•  Programa “Construindo Cidades Resilientes – 

Minha cidade está se preparando”. intercâm-

bio com a cidade de Medellín, Colômbia.

•  Participação no Projeto Aliança Euro Latino-

-América de Cooperação entre Cidades (AL-LAS).

•  Organização e realização das reuniões do 

CB27 e da reunião nacional do grupo na capi-

tal mineira, com eleição do novo coordenador. 

O Encontro Nacional do CB27 foi realizado em 

conjunto com a “Jornada Nacional sobre Ci-

dades e Mudanças Climáticas” entre os dias 

5 e 7 de novembro, tendo reunido, além dos 

Secretários de 25 Capitais brasileiras, cerca de 

duzentas pessoas, principalmente técnicos de 

prefeituras municipais, o iCLEi e a Fundação 

Konrad Adenauer.

•  Participação no curso ministrado por Al Gore 

(ex-vice-presidente dos Estados Unidos da 

América) sobre mudanças climáticas.

4.9.2  Tool for Rapid Assessment of City  

Energy (TRACE)

A Ferramenta para Avaliação Rápida de Energia 

na Cidade (TRACE) é uma ferramenta estratégica 

criada pelo Banco Mundial para ajudar as cidades 

a identificarem rapidamente as oportunidades 

de eficiência energética. Belo Horizonte fez uma 

parceria com o Banco Mundial para identificar os 

setores com baixo desempenho, avaliar melhorias 

e o potencial de economia de custos e priorizar os 

setores e as ações para fins de intervenção em efi-

ciência energética usando o TRACE. Ele abrange 

seis setores: transporte; iluminação pública; pré-

dios; eletricidade e aquecimento; resíduos sólidos 

e água tratada e águas residuais. Em Belo Horizon-

te, o TRACE facilitou uma discussão entre os seto-

res de serviços, destacou as possíveis economias 

em termos de orçamento e energia e forneceu os 

resultados esperados das principais ações para 

a Cidade. Belo Horizonte é a primeira cidade na 

América Latina a implementar o TRACE.

Em 2014, foram realizadas várias reuniões com 

representantes de organismos internacionais, 

tais como o Banco Mundial e o iCLEi, na busca 

de elaboração de um projeto para a substitui-

ção de lâmpadas utilizadas na iluminação pú-

blica da capital por LED. Com base neste estu-
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do, será avaliada a possibilidade de uma Parce-

ria Público-Privada.

4.9.3  Projeto Promovendo estratégias  

de desenvolvimento Urbano de  

Baixo carbono em Países emergentes 

(Urban leds)

Em 2013, Belo Horizonte foi escolhida como 

uma das cidades-satélite do Projeto “Promo-

vendo Estratégias de Desenvolvimento Urba-

no de Baixo Carbono em Países Emergentes” 

(Urban LEDS), projeto do iCLEi, em parceria 

com a ONU-Habitat e financiado pela Comis-

são Europeia. O Projeto prevê ainda a colabo-

ração com iniciativas sinérgicas do Banco in-

teramericano de Desenvolvimento e com ou-

tras cidades brasileiras e latino-americanas, 

tendo como resultados esperados a adoção 

de modelo de desenvolvimento de baixo car-

bono; a definição de plano de ação de desen-

volvimento de baixo carbono; a elaboração 

de inventários de GEE e a implementação de 

projetos de mitigação de GEE.

Ao longo de 2014, BH recebeu várias vezes a equi-

pe do iCLEi para desenvolver as ideias relativas ao 

projeto, tendo sido definido que o PREGEE será a 

base da proposta de BH para adoção de modelo 

de desenvolvimento de baixo carbono.

4.10 águas Pluviais

Este projeto busca viabilizar a implantação de 

um sistema de captação de águas pluviais em 

novos empreendimentos públicos. Estão em 

andamento estudos de propostas para seu de-

senvolvimento e implementação. 

Em 2014 foi implantado no Terminal Rodoviário 

de Belo Horizonte um projeto para utilização 

de água de mina, o que resultou na redução de 

25% da água proveniente da Copasa no local. 

Além disso, será reativado a partir de 2015 um 

poço artesiano na área, que estava inativo há 

mais de duas décadas. 

5 ProGraMa sUstentador PlaneJaMento 
e estrUtUração UrBana

O objetivo deste programa é assegurar o de-

senvolvimento urbano ordenado, por meio do 

monitoramento e da avaliação da dinâmica ur-

bana, e a consequente adequação da legislação 

urbanística, com a participação da população 

organizada em seus diversos segmentos, além 

de promover a melhoria das condições urbanís-

ticas, ambientais e econômicas da cidade, por 

meio da revitalização de espaços urbanos de 

importância simbólica para Belo Horizonte.

A seguir, as principais ações realizadas.

5.1   4ª conferência Municipal de Política 

Urbana

Realizada entre janeiro e outubro de 2014, fo-

ram abordados, entre outros temas, a questão 

habitacional do município com diretrizes para 

revisões da legislação vigente, notadamen-

te em Zona de Especial interesse Social (ZEiS) 

e em Áreas de Especial interesse Social (AEiS). 

Aproximadamente 6.122 munícipes partici-

param das Plenárias Populares, Técnica e Em-

presarial, sendo 243 delegados titulares e 243 

delegados suplentes eleitos. Foram seis grupos 

de trabalho que discutiram as temáticas Estru-

turação Urbana, Ambiental, Desenvolvimento, 

Habitação, Cultural e Mobilidade, resultando 
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em 647 propostas apresentadas pela PBH e pe-

los delegados.

5.2 Planos diretores regionais (Pdr)

São uma forma de planejamento urbano local, 

que parte de um diagnóstico multissetorial de 

aspectos positivos das localidades e suas defici-

ências para elaboração de medidas de estrutu-

ração urbana e seu desenvolvimento territorial. 

Previstos pela Constituição de 1988, os planos 

diretores foram regulamentados pela lei nº 

9.959 em 2010. 

Em 2013 foram elaborados estudos e diretrizes 

estratégicas de desenvolvimento urbano para 

as Regionais Norte; Centro-Sul; Noroeste; Leste; 

Nordeste; Oeste; Barreiro e Venda Nova, visan-

do atender às determinações do Plano Diretor 

e instrumentalizar o processo de gestão urbana 

descentralizado. Os Planos buscam direcionar o 

crescimento da cidade, ampliar o patrimônio cul-

tural e ambiental, estimular o desenvolvimento, 

mantendo a qualidade de vida, e ampliar a oferta 

de habitações de interesse social. 

Em 2014 os PDR foram apresentados durante a 

Conferência Municipal de Política Urbana. A ela-

boração dos Planos previu a sua realização em três 

etapas, sendo a Etapa 1 – Diagnóstico da Área – 

Situação Atual e Tendências da Dinâmica Urbana, 

a Etapa 2 – Estratégias para Estruturação Urbana 

Sustentável e a Etapa 3 – instrumentos de Políti-

ca Urbana. Este trabalho subsidiou a proposta de 

estruturação urbana, organizada nas categorias 

Estrutura Urbana e Categorias Complementares, 

que foi discutida entre os delegados eleitos e habi-

litados a participarem desse fórum de deliberação. 

5.3  Plano Urbanístico: operações Urbanas 

eixo leste-oeste e antônio carlos

O Plano Urbanístico, apresentado publicamen-

te em 2013 como “Nova BH”, é um projeto que 

visa promover grandes melhorias em, aproxi-

madamente, 25 km2 da cidade, nas regiões do 

Corredor Antônio Carlos–Pedro i e do Corredor 

Leste–Oeste, que inclui a Avenida dos Andra-

das, a Avenida Tereza Cristina e a Via Expressa. 

O seu maior objetivo é cuidar para que a cidade 

cresça de maneira sustentável e humana, or-

ganizando os espaços de forma que o desen-

volvimento econômico caminhe junto com a 

melhoria da qualidade de vida. Para conseguir 

os recursos necessários para o desenvolvimen-

to deste projeto, o município conta com o ins-

trumento da Operação Urbana Consorciada. A 

Operação Urbana é um instrumento do Estatu-

to da Cidade que permite à Prefeitura ordenar e 

direcionar o crescimento da cidade para áreas 

específicas. Belo Horizonte definiu na última re-

visão do seu Plano Diretor as áreas que seriam 

passíveis da aplicação deste instrumento (cor-

redores viários prioritários, corredores de trans-

porte coletivo e entorno das estações de metrô 

e BRT MOVE).

Em 2013 foi finalizado o Estudo de impacto de 

Vizinhança e Estudo de Viabilidade Econômica 

Financeira.

Em 2014, o Plano Urbanístico foi retomado e 

ampliou-se o processo de discussão pública 

e participação popular, considerando as pro-

postas aprovadas na iV Conferência Municipal 

de Política Urbana, que propõe alterações no 

Plano Diretor e Lei do Parcelamento, Ocupa-

ção e Uso do Solo. A primeira etapa, discussão 



182

pública, foi concluída no dia 13 de dezembro 

com oficina para construção de propostas com 

a população. Também foram realizadas oficinas 

com funcionários da PBH e com representantes 

dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas. 

Ademais, foi realizada uma rodada de debates, 

que contou com a participação de 550 lide-

ranças comunitárias nas oito regiões adminis-

trativas de Belo Horizonte envolvidas na OUC: 

Noroeste; Oeste; Venda Nova; Norte; Nordeste; 

Centro-Sul e Pampulha.

Em 2014 foram convocados dois grupos de tra-

balho com a participação de representantes da 

sociedade civil para aprofundar temas estratégi-

cos do projeto: a Gestão da operação Urbana e os 

Parâmetros Urbanísticos a serem adotados. 

Em 2015 estão previstas ainda Audiências Públi-

cas para ouvir a população, bem como a discussão 

e submissão ao COMPUR do Estudo de impacto 

de Vizinhança, a ser revisto considerando-se alte-

rações decorrentes deste processo. O Projeto de 

Lei deverá ser encaminhado à Câmara Municipal 

no primeiro semestre de 2015, com previsão para 

ser implantado nos próximos vinte anos, desta-

cando-se as seguintes ações:

•  conexão centro-lagoinha: proposta com o 

intuito de minimizar a grande desconexão en-

tre a área Central e a Lagoinha. Compreende 

a implantação de uma esplanada conectando 

a Avenida Afonso Pena até o Bairro Lagoinha 

e as Avenidas Dom Pedro ii e Nossa Senhora 

de Fátima; a abertura de novos eixos de cir-

culação de pedestres e ciclistas; o tratamento 

dos baixios dos viadutos do Complexo Viário 

da Lagoinha; a requalificação da Praça Rio 

Branco; a implantação de uma praça no esta-

cionamento da Rodoviária; a reforma interior 

do Terminal Rodoviário, privilegiando a circu-

lação de pedestres pelo eixo central da edifi-

cação; a construção da nova Estação de Metrô 

da Lagoinha, integrada à esplanada proposta.

•  revitalização da lagoinha: Tem por objetivo 

restabelecer a relação da cidade com o patri-

mônio material existente no local e dinamizar 

o bairro, como forma de viabilizar a recupe-

ração do acervo cultural material e imaterial 

existente. Prevê a implantação de uma grande 

esplanada parque para pedestres articulando 

Centro-Lagoinha, a partir da atual rodoviária e 

passando pela Estação de Metrô; a recupera-

ção das principais vias da região, com desta-

que para as Ruas Além Paraíba, itapecerica e 

Bonfim; investimento no patrimônio cultural 

da região, bem como projetos de fomentos 

culturais e de formação profissional com ênfa-

se nas atividades tradicionais do bairro.

•  Parque do Brejinho / Pampulha: visa propor-

cionar um centro complementar às atividades 

dos grandes equipamentos do entorno, anco-

rado pela reabilitação e ampliação da área do 

Parque Ecológico Brejinho. A proposta abriga-

rá espaços para a prática esportiva e eventos 

de pequeno a médio porte, proporcionando 

um aumento substancial na qualidade de vida 

da população desta região.

•  centro de serviços avançados do são Fran-

cisco: Região estratégica para a formação de 

um centro de serviços avançados, com previ-

são de incentivo à formação e o desenvolvi-

mento de uma zona especial de abrangência 
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metropolitana, que integre serviços e conhe-

cimento associada à promoção da integração 

entre os dois lados do bairro, dividido pela 

Avenida Pres. Antônio Carlos.

•  corredor Verde Parque lagoa do nado/  

Parque lareira: Prevê a requalificação do Par-

que Fazenda Lagoa do Nado, criando novos 

equipamentos e espaços para apropriação 

pública; a conexão do Parque Lagoa do Nado 

com a criação do Parque Lareira, proposto 

para a margem oeste da Avenida D. Pedro i. Os 

dois parques em conjunto formarão um eixo 

de preservação ambiental transversal ao cor-

redor viário da Avenida Dom Pedro i.

•  revitalização do entorno da estação Vilari-

nho: configura como um centro metropolita-

no em formação, envolvendo uma série de in-

tervenções como foco na melhoria do acesso 

à Estação Vilarinho e a reestruturação viária da 

porção norte da Avenida Cristiano Machado.

•  Parque Bacia do calafate: a partir da implan-

tação do projeto da Bacia de Detenção do 

Calafate, já em andamento pela PBH, busca-

-se qualificar e integrar esta Bacia à paisagem 

urbana do setor, implantando um parque no 

seu entorno. O projeto prevê a inclusão de ve-

getação e áreas permeáveis, com espaços de 

lazer e permanência; melhoria das travessias 

que proporcionarão a ligação entre a futura 

Estação de Metrô Nova Suíssa (responsável 

pela integração entre a Linha 1 existente com 

a futura Linha 2) e o bairro Padre Eustáquio; 

implantação de via junto à linha do metrô 

para potencializar a integração ônibus-metrô; 

e desvio do curso do Ribeirão Arrudas para o 

interior da Bacia de Detenção, com criação de 

parque linear inundável, integrado à paisa-

gem urbana.

5.4  operação Urbana consorciada  

da estação Barreiro

Abrange as áreas localizadas em um raio de 600 

m da estação de transporte coletivo, na Regio-

nal Barreiro. Esta Operação tem como objetivo 

principal consolidar a vocação de Centro Re-

gional da Zona Central do Barreiro. Conta com 

as seguintes diretrizes urbanísticas: reestrutu-

ração e requalificação dos espaços públicos e 

áreas verdes; reestruturação do sistema viário 

local, estimulando o transporte coletivo e não 

motorizado; maior adensamento condicionado 

à reestruturação urbana da área e ao estudo de 

viabilidade econômica e financeira; aumento 

da densidade populacional por meio de uma 

maior verticalização conjugada com ampliação 

de espaços livres de uso público e implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários. O 

Plano de Ocupação da OUC da Estação Barreiro 

prevê a implantação de projetos âncoras que 

incentivarão a formação de polos de atividades 

e serviços, consolidando a nova centralidade 

regional e contribuindo para a redução de des-

locamento dos moradores da região ao centro 

do Município, além de possibilitar o desenvolvi-

mento e requalificação urbanística da área. 

Em 2013 foi enviado Projeto de Lei à Câmara 

Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

Em 2014 foi iniciada a discussão das alterações 

necessárias no Projeto de Lei, com previsão de 

finalização e encaminhamento à CMBH no pri-

meiro semestre de 2015.
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5.5  requalificação do Polo da Moda  

do Barro Preto

O projeto enfatiza a apropriação das ruas pelos 

pedestres, sem, no entanto, desconsiderar os flu-

xos viários necessários para garantir a manuten-

ção das atividades comerciais locais. Contempla 

implantação de ruas com pisos elevados nos cru-

zamentos de maior fluxo de pedestres, sinaliza-

ção adequada para facilitar a travessia de forma 

segura, restauração e alargamento de todas as 

calçadas adequadas à norma de acessibilidade, 

instalação de novos bancos de alvenaria, novas li-

xeiras e outros mobiliários urbanos, paisagismo e 

racionalização do uso da via, com correto dimen-

sionamento e regularização de carga e descarga, 

táxi e pontos de transporte coletivo, iluminação 

de segundo nível para os pedestres, que consiste 

na instalação de postes de menor porte, de três 

a quatro metros, abaixo das copas das árvores, 

completando a iluminação pública e agregando 

desta forma valor ao espaço para que ele seja 

mais utilizado pelas pessoas que transitam e pro-

mova atração e visibilidade ao comércio local. 

A revitalização contará com recursos do Go-

verno Federal, da Prefeitura de Belo Horizonte 

e tem o apoio da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas 

Gerais (Fecomércio-MG) e da Associação Co-

mercial do Barro Preto (Ascobap). 

Em 2013 foi assinada a Ordem de Serviço para 

o início das obras, mas o processo foi suspenso 

para revisão do projeto para atendimento a no-

vas demandas da comunidade. 

Em 2014, a pedido dos comerciantes locais e para 

não haver prejuízo nas atividades durante o pe-

ríodo da Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM, a 

execução das intervenções foi prorrogada para 

após o período do evento. Houve ainda aprofun-

damento das discussões sobre o projeto com os 

lojistas, no sentido de realização ou não da obra, 

decidindo por sua continuidade. O contrato de 

repasse foi prorrogado para 31/12/2015 e será de-

finido o escopo e execução da obra em 2015. 

5.6  sinalização de ruas e logradouros

Todos os cruzamentos da área formal estão sen-

do verificados, de forma a garantir que todos 

eles tenham, pelo menos, uma identificação 

com os nomes dos logradouros. Até 2013 foram 

verificados 9.293 cruzamentos.

Em 2014 foram identificados vinte cruzamentos, 

totalizando 9.313 cruzamentos com no mínimo 

uma sinalização, o que representa 37% do total.

Em virtude de problemas ocorridos com a em-

presa contratada, tanto na execução dos serviços 

como em relação à sua regularidade perante a 

Prefeitura, decidiu-se por realizar nova licitação 

para a implantação da sinalização indicativa dos 

logradouros pendentes na cidade.

5.7 regularização Fundiária

Com o objetivo de consolidar e avançar nas 

ações de regularização e titulação de lotes e 

domicílios, as atividades de regularização avan-

çaram, tanto por conta da Secretaria Municipal 

Adjunta de Regulação Urbana (SMARU) como 

por conta da Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte (URBEL). 

No período 2009-2012 foram aprovados 13.931 

lotes ou unidades habitacionais, beneficiando 



185

17.668 domicílios com a regularização. Nesse pe-

ríodo foram emitidas 4.088 escrituras, transferin-

do a propriedade dos imóveis aos moradores.

Em 2013 foi realizada a regularização de 1.609 

lotes ou unidades habitacionais que beneficia-

ram 1.609 domicílios. Nesse período foram emi-

tidas 173 escrituras transferindo a propriedade 

dos imóveis aos moradores.

Em 2014 foi realizada a regularização de 1.200 

lotes ou unidades habitacionais  que beneficia-

ram 1.348 domicílios. Nesse período foram emi-

tidas 784 escrituras, totalizando 2.952 domicí-

lios contemplados com a regularização e 957 

escrituras emitidas desde 2013.

Também em 2014 estavam em andamento os 

procedimentos para regularização de 8.500 do-

micílios com previsão de conclusão em 2015.

5.8  requalificação dos espaços Públicos 

residuais atípicos (baixios de viaduto) 

ao longo dos eixos Viários

Em 2014 foi realizada a requalificação do Via-

duto Engenheiro Andrade Pinto, no Barreiro, 

projeto idealizado pelo escultor Leandro Ga-

briel e implementado em parceria com a PBH, 

Vallourec, ViaShopping Barreiro e Vicariato 

Agostiniano. O espaço, conhecido como o 

Viaduto das Artes, conta com galeria, ateliê, 

sala para oficinas e biblioteca. A PBH cedeu 

o espaço e apoiou todo o processo de im-

plantação do projeto, tendo realizado parte 

da jardinagem do local. São realizadas visitas 

e oficinas programadas para alunos da rede 

municipal de educação.

5.9  Intervenções em áreas de Bolsões 

Verdes e de centros de Bairro

Serão realizadas intervenções em cruzamentos de 

vias secundárias em setores residenciais, unifami-

liares, e em ruas sem saída, implantando bolsões 

verdes e pequenas praças lúdicas, impedindo flu-

xo de atravessamento veicular.

As áreas identificadas em 2013 estão passan-

do por revisão, considerando a reavaliação 

do Plano Urbanístico com base nas propos-

tas apresentadas na iV Conferência Municipal 

de Política Urbana. Este processo está sendo 

conduzido com a participação da sociedade e 

tem previsão para conclusão no primeiro se-

mestre de 2015.

5.10 Passarelas Mais largas e amigáveis

Visa estimular a travessia de pedestres e reinte-

grar os vínculos comunitários eventualmente 

rompidos pela construção dos eixos de trans-

porte de massa. Em 2013 foram concluídas as 

propostas das Operações Urbanas dos Corredo-

res Antônio Carlos/Pedro i e Leste/Oeste. 

As 31 passarelas identificadas em 2013 estão pas-

sando por revisão, considerando a reavaliação do 

Plano Urbanístico com base nas propostas apre-

sentadas na iV Conferência Municipal de Política 

Urbana. Este processo está sendo conduzido com 

a participação da sociedade e tem previsão para 

conclusão no primeiro semestre de 2015. 

6 ProGraMa sUstentador  
ParQUes e áreas Verdes

Tem como objetivo melhorar a qualidade am-

biental, da informação, da infraestrutura e do uso 

dos equipamentos públicos oferecidos pela Pre-
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feitura nos parques e necrópoles da cidade.

A Fundação de Parques Municipais administra e 

mantém 73 parques em Belo Horizonte, promo-

ve programas de educação e manejo ambiental, 

atividades de lazer, esporte, cultura e cidadania, 

além de gerenciar os quatro cemitérios munici-

pais, uma Capela Velório e cinco Centros de Vi-

vência Agroecológica (CEVAE), espaços público-

-comunitários criados com o objetivo de difundir 

práticas ecologicamente adequadas de seguran-

ça alimentar, saúde, educação ambiental e agri-

cultura urbana, entre a população carente. 

A seguir, as principais ações realizadas.

6.1  Implantação de Parques a partir  

das áreas Verdes existentes

Visa a conservação da biodiversidade, a prote-

ção de nascentes e a oferta de lazer e cultura 

para a população.

Em 2014 foram implantados dois novos par-

ques: o Parque Ecológico Jardim Vitória, na re-

gional Nordeste, e o Parque do Bairro Havaí, na 

regional Oeste.

Outras implantações estão em andamento:

•  Parque ecológico olhos d’água (oP 05/06) 

– Localizado na Rua Dez, s/nº, no bairro Olhos 

D’Água, Regional Barreiro, receberá trata-

mento paisagístico, arborização, instalação 

de equipamentos de ginástica, playground, 

quadra poliesportiva, garrafão de basquete, 

guarita, instalações sanitárias, sala multiuso, 

departamento médico legal e depósito. 

Em dezembro 2013 foi concluída a primeira eta-

pa, que consiste na implantação de quadra po-

liesportiva, cercamento, playground e recompo-

sição do talude. A segunda etapa, que consiste 

na sala multiuso, portaria e complemento de 

urbanizaçâo, passou por uma revisão de escopo 

junto à comunidade, sendo solicitada a retirada 

da edificação dos vestiários e a inclusão de trata-

mento urbanístico, espaço de convivência com 

bancos, academia a céu aberto e iluminação. 

Esta etapa encontra-se em projeto. 

•  Parque são José (oP 07/08) – Localizado na 

Rua Barão de Camargos esquina com Avenida 

itaú, no Bairro inconfidência, Regional Noro-

este, terá quadra de vôlei, playground, sala de 

administração, instalações sanitárias, guarita, 

pista de caminhada, equipamentos de ginás-

tica e jogos. As obras iniciaram em 2012, mas 

tiveram que ser paralisadas em função de uma 

invasão no local. Os trabalhos serão retoma-

dos em 2015.

•  Parque ecológico Vila santo antônio / Bar-

roquinha (oP 09/10) – localizado na Rua Sa-

vahes, no Bairro Serrano, na Regional Pampu-

lha, prevê a implantação de parque ecológico 

e preservação de área verde já existente. As 

obras encontram-se em execução. Em 2014 

foram feitas as remoções necessárias para sua 

implantação e há atualmente uma remoção 

pendente, que poderá ser ajuizada. 

6.2  Parques Municipais – reformas  

e revitalizações

Em 2014 foi finalizada a reforma de três Parques, 

totalizando oito parques desde 2013, conforme 

tabela a seguir:
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ParQUe reGIonal InterVenção conclUsão

Pq. das Mangabeiras Centro-Sul
Tratamento de talude entre a portaria da Rua 
Caraça e Parque das Águas

2013

Pq. ismael de Oliveira 
Fábregas 

Nordeste Reforma passeio externo e iluminação pública 2013

Pq. Primeiro de Maio Norte Obra de contenção de processo erosivo 2013

Pq. Jacques Costeau Oeste
Reforma das vias internas e obras de 
tratamento e contenção de talude

2013

Pq. Baleares Venda Nova Revitalização paisagística 2013

Pq. Fazenda Lagoa do Nado Pampulha
iluminação pública e cercamento e construção 
de pista de skate

2014

Pq. das Mangabeiras Centro-Sul Construção de pista de skate 2014

Pq. Julien Rien Centro-Sul Reforma de pista de skate 2014

Outras obras estão sendo realizadas nos seguintes parques:

ParQUe reGIonal InterVenção

Pq. Vila Pinho Barreiro
Revitalização paisagística concluída em 2013. 
Cercamento do parque em andamento.

Pq. Marcos Mazzoni Nordeste
iluminação pública e pequenas reformas concluídas 
em 2013. Projeto de revitalização completa em 
execução.

Pq. Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara Nororeste

iluminação, recuperação dos passeios, revisão 
elétrica e hidráulica concluídas em 2013. Obras de 
acessibilidade e substituição do madeirame das 
passarelas em andamento.

Pq. Ursulina Andrade Melo Pampulha
Revitalização paisagística, iluminação pública e 
cercamento concluídos em 2013. Anteprojeto de 
revitalização completa em licenciamento.

Parque Dona Clara (OP 09/10 e OP 11/12) Pampulha
Revitalização do parque concluída em 2013. Obra 
complementar referente ao OP 11/12 em projeto.

Parque Aggeo Pio Sobrinho Oeste Em orçamento.

Parque Mata das Borboletas Centro-Sul Projeto para reforma em processo licitatório.

Parque Ecológico do Brejinho Pampulha Em orçamento.

Parque Telê Santana Venda Nova Obra em processo licitatório. 

Parque JK Centro-Sul
Reforma da pista de caminhada em execução. 
Demais melhorias em projeto.

Parque Professor Guilherme Lage Nordeste
Projeto executivo para reforma completa do parque 
em andamento. 
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6.3 necrópoles

Mais conforto para a população através de re-

formas e adequações dos Cemitérios da Sauda-

de e da Paz, com atividades que estão em fase 

de conclusão, com previsão de término para o 

primeiro semestre de 2015:

•  Reforma completa da administração.

•  Demolição e construção da nova edificação de 

serviços.

•  Duplicação da capacidade de velórios. 

•  Construção de lanchonete com área de apoio 

administrativo; banheiros públicos acessíveis 

e guarita.

•  intervenções urbanísticas com criação das fai-

xas de rolamento e de pedestre.

•  intervenção geral no sistema de drenagem 

pluvial. 

Em 2014 também foram iniciados os proce-

dimentos para a reforma das lanchonetes nos 

cemitérios do Bonfim e da Consolação, com a 

conclusão dos seus projetos executivos. 

6.3.1  Modernização dos cemitérios  

Municipais

Várias ações para a modernização dos processos 

nos cemitérios municipais estão em andamento, 

visando melhor atendimento ao cidadão:

•  implantação do Sistema de Administração de 

Cemitérios (SiNEC) para controle informatiza-

do de inumados.

Em 2014 foi finalizado o termo de referência 

para contratação de empresa.

•  Parceria com a organização Family Search in-

ternational para digitalização dos livros de re-

gistros dos cemitérios. Em 2014, foram:

 •  80% das fichas individuais do Cemitério 

da Saudade digitalizadas.

 •  100% das fichas individuais do Cemitério 

da Paz digitalizadas.

 •  100% das fichas individuais e 80% dos livros 

do Cemitério do Bonfim digitalizados.

 •  Cemitério da Consolação: em andamento.

•  implantação de um projeto de modernização 

dos Cemitérios Municipais composto por: revi-

são dos fluxos de trabalho; criação e substitui-

ção de formulários; revisão dos serviços ofer-

tados e postados no Portal de Serviços da PBH 

e elaboração de uma instrução normativa que 

vai estabelecer diretrizes e procedimentos ne-

cessários à Gestão das Necrópoles Municipais. 

Em 2014 foram aprimorados os fluxos e padro-

nização de trabalho, além do treinamento dos 

servidores administrativos das necrópoles para 

conhecimento do SiNEC. 

6.4  Inventário das árvores dos logradouros 

Públicos de Belo Horizonte

iniciado em 2011, objetiva o planejamento do 

manejo e do aprimoramento da arborização dos 

logradouros públicos da cidade, contando com a 

parceria técnico-financeira da CEMiG. Busca o in-

ventário de todas as árvores localizadas nos logra-

douros públicos da cidade, assim como daquelas 

localizadas nos afastamentos frontais dos imó-
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veis, em até cinco metros de distância dos respec-

tivos alinhamentos frontais. Contempla o levanta-

mento de 57 tipos de dados diferenciados sobre 

as características físicas, estados fitossanitários e 

entorno imediato de cada espécime arbóreo e a 

instalação de um sistema de informações geográ-

ficas (Sistema de informações do inventário das 

Árvores de Belo Horizonte – SiiA-BH), a ser cons-

tante e permanentemente atualizado pelos pró-

prios setores da PBH envolvidos, assim como por 

eles utilizado como instrumento básico de gestão 

desta arborização. Para a execução dos trabalhos, 

a ser concluída até o final de 2014, foi contratada 

a Universidade Federal de Lavras, com larga expe-

riência em levantamentos similares.

Em 2014 foi efetuado o levantamento de 68.053 

novas árvores, totalizando 246.529 árvores já 

cadastradas no sistema, desde o início do proje-

to, em 2011. Os levantamentos das Regiões Les-

te, Noroeste e Oestes encontram-se concluídos 

e o levantamento da Região Centro-Sul está em 

andamento, com os seguintes dados:

6.5 Programa BH Mais Verde

Programa de plantio de árvores em logradouros 

e outros locais públicos prioritários em termos 

de visibilidade, com vistas à promoção de me-

lhorias da qualidade ambiental e paisagística 

da cidade. O projeto foi concebido para ocorrer 

de 2011 a 2014, com os plantios sendo execu-

tados nos períodos chuvosos, compreendidos 

pelos meses de outubro a março de cada ano, 

totalizando 54.000 unidades a serem plantadas, 

divididas em três lotes de 18.000 mudas, distri-

buídos igualitariamente pelas nove regiões ad-

ministrativas da cidade. 

Em 2014 foi realizado o plantio de 11.824 no-

vas árvores, totalizando 51.453 árvores planta-

das desde o início da execução do projeto, em 

2011. É importante ressaltar que a defasagem 

em relação à meta estabelecida se deve, princi-

palmente, às condições climáticas, já que hou-

ve um longo período de seca em 2014.

reGIonal
árVores eM loGradoUros 

PÚBlIcos

árVores eM 
aFastaMentos FrontaIs 

de IMÓVeIs
total

Leste 22.444 9.329 31.773

Noroeste 40.146 19.014 59.160

Oeste 37.485 16.723 54.208

Centro-Sul 62.131 28.541 90.672

Pampulha 7.620 3.096 10.716
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6.6  criação do sistema Municipal de áreas 

Protegidas de Belo Horizonte (sMaP-BH)

instrumento de planejamento e gestão que visa 

orientar e disciplinar a gestão, o manejo e o uso 

das áreas protegidas municipais (praças, parques, 

jardins, canteiros centrais de avenidas, monumen-

tos naturais, entre outros), buscando as adequa-

ções possíveis ao Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) e respeitando as peculia-

ridades das realidades locais e de cada uma das 

diversas tipologias de áreas protegidas existentes 

no Município. Belo Horizonte possui cerca de 38 

milhões de metros quadrados de áreas verdes, ne-

les incluídos 12,6 milhões de áreas públicas muni-

cipais, distribuídos em 73 parques, 790 praças e 

jardins e cerca de duzentos outros espaços livres 

de uso público provenientes de parcelamentos 

do solo e destinados ao Município, na categoria 

de área verde pública. 

Em 2014 foi elaborado o Projeto de Lei para 

promulgação e regulamentação do sistema, 

atendendo às necessidades e características do 

Município. A previsão é que o PL seja encami-

nhado à Câmara Municipal em 2015.
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6.7  Incentivo à criação de novas  

reservas Particulares ecológicas  

no Município (rPes)

A RPE é uma modalidade de área protegida es-

pecífica do Município de Belo Horizonte, tendo 

sido criada e regulamentada pelas Leis Munici-

pais 6.314 e 6.491, ambas de 1993, com o obje-

tivo de estimular a preservação de áreas de pro-

priedade particular de grande relevância sob o 

ponto de vista ambiental. As RPEs são institu-

ídas por iniciativas dos próprios proprietários 

dos imóveis, que podem requerer ao Executivo 

a transformação, nesse tipo de reserva, por pe-

ríodo mínimo de vinte anos, da totalidade ou 

de apenas parte de suas propriedades, com 

isenção opcional de iPTU, uma vez identifica-

dos seus valores ambiental e ecológico, confor-

me preconizados pelas referidas leis. O Municí-

pio conta com Reservas Particulares Ecológicas 

legalmente instituídas e que correspondem a 

um total de 210.775,55 m2 em termos de áreas 

protegidas. 

Em maio de 2013 foi publicado o Decreto 

15.212, que reconhece como RPE o imóvel da 

Rua Luiz Antônio Morais, nº 201, Bairro Braúnas, 

uma área de 34.981,37 m2.

Em novembro de 2014 foi publicado o Decreto 

15.778, que reconhece como RPE o imóvel da Rua 

João Camilo de Oliveira Torres, nº 350, Bairro Man-

gabeiras, com uma área de 610 m2.

Outras três áreas já estão aprovadas pelo Con-

selho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e 

encontram-se em fase de publicação dos atos 

normativos:

•  imóvel da Rua João Nascimento Pires, nº 31, 

Bairro Jaqueline, Regional Norte, com uma 

área de 5.270,00 m2.

•  imóvel da Rua João Ferreira da Silva, nº 1247, 

Bairro Paraúna, Regional Venda Nova, com 

uma área de 79.812,15 m2.

•  imóvel da Rua Professora Natália Lessa, nº 35, 

Bairro Trevo, Regional Pampulha, com uma 

área de 2.000,00 m2.

E ainda: o imóvel da Rua Barão de Coromandel, 

nº 722, Bairro São Bernardo, Regional Norte, com 

uma área de 49.147,18m2, já reconhecida como 

RPE, terá o seu período de vigência modificado, se 

tornando reserva em caráter perpétuo.

7 ProGraMa sUstentador  
ManUtenção da cIdade

Tem o objetivo de revitalizar os principais corre-

dores viários de Belo Horizonte, no que diz res-

peito à manutenção e conservação de pavimen-

tos, canteiros e calçadas visando a melhoria dos 

fatores estéticos, segurança e conforto para os 

usuários, e garantir os serviços de manutenção 

necessários aos espaços públicos da cidade.

Principais corredores viários:

•  Avenida Nossa Senhora do Carmo

•  Avenida Dom Pedro ii

•  Avenida Afonso Pena

•  Avenida Shaffir Ferreira

•  Avenida do Contorno
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•  Avenida Antônio Abrahão Caram

•  Avenida Amazonas

•  Avenida Santa Rosa

•  Avenida dos Andradas (entre Rua Carijós e 

Avenida Silviano Brandão)

•  Avenida Coronel Oscar Paschoal

•  Avenida das Palmeiras

•  Avenida Cristiano Machado

•  Rua Líder

•  Avenida Antônio Carlos

•  Avenida “C”

•  Avenida Presidente Carlos Luz

•  Avenida Silviano Brandão

•  Avenida Magalhães Penido

•  Avenida Raja Gabaglia

•  Avenida Otacílio Negrão de Lima

•  Avenida Tereza Cristina (entre Boulevard e 

Anel Rodoviário)

A Prefeitura de Belo Horizonte assegura a preser-

vação do espaço público e o desenvolvimento dos 

serviços de manutenção da infraestrutura urbana, 

através das ações de pavimentação corretiva (ser-

viços de tapa buraco) e preventiva (recapeamento 

de vias); obras complementares (meios-fios e pas-

seios); podas de árvore; conservação de praças, jar-

dins e canteiros centrais. Além desses, há também 

ações de manutenção da rede de drenagem plu-

vial, limpeza de canais e córregos, reconstrução e 

manutenção de equipamentos públicos. 

Em 2014 a PBH investiu R$ 220 milhões na ma-

nutenção da cidade, totalizando R$ 398 mi-

lhões desde 2013.

7.1 Manutenção de Vias Públicas

Refere-se às atividades de manutenção preven-

tiva e corretiva de 4.753 km da malha viária da 

cidade de Belo Horizonte, sendo 4.115 km em 

pavimentação asfáltica, através do Programa de 

Restauração e Pavimentação. 

Em 2014 foram recompostos 1.929.241,81 m2 de 

pavimento asfáltico, totalizando 2.782.683,81 m2 

desde 2013. 

7.2 recuperação de calçadas Públicas

Em 2014 foram recuperados 7.558 m2 de calça-

das em Belo Horizonte, totalizando 42.450 m2 

desde 2013.

7.3 revitalização dos corredores Viários

A PBH está revitalizando os principais corredores 

viários de Belo Horizonte no que diz respeito à 

manutenção e conservação de pavimentos, can-

teiros e calçadas visando à melhoria dos fatores 

estéticos, segurança e conforto para os usuários, 

e garantir os serviços de manutenção necessários 

aos espaços públicos da cidade.

Em 2014 foram recuperados 7.559 m2 de calça-

das públicas; foram recompostos 622.647 m2 de 

pavimento asfáltico; foram revitalizados 145.642 

m2 de canteiros centrais e foram fechados 84 m 

de lotes vagos. Podem ser destacadas as seguin-

tes obras de manutenção, totalizando 42.451 m2, 
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1.183.733 m2, 229.030 m2 e 985 m, de calçadas, 

pavimento asfáltico, canteiros centrais e lotes va-

gos fechados, respectivamente, desde 2013. 

•  Avenida do Contorno: 150 m² de calçadas 

recuperadas, 163.746 m² de pavimentação, 

24.572 m² de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Amazonas: 1.068 m2 de calçadas recu-

peradas, 27.000 m2 de pavimentação, 9.248 m2 

de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Andradas (entre Carijós e Silviano 

Brandão): 1.240 m2 de calçadas recuperadas, 

25.610 m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Antônio Carlos: 657 m² de calçadas 

recuperadas; 38.110 m2 de pavimentação; 

43.660 m2 de canteiros centrais revitalizados, 

238 m de lotes vagos fechados.

•  Av. Carlos Luz: 2.085 m² de calçadas recupera-

das, 60.283 m2 de pavimentação; 1.500 m2 de 

canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Otacílio Negrão de Lima: 24.500 m² de 

calçadas recuperadas, 161.731 m2 de pavimenta-

ção; 10.000 m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Raja Gabáglia: 2.059 m² de calçadas 

recuperadas; 96.000 m2 de pavimentação; 

8.281 m2 de canteiros centrais revitalizados, 

583 m de lotes vagos fechados.

•  Avenida Afonso Pena: 1.520 m2 de calçadas re-

cuperadas, 7.275 m2 de pavimentação; 680 m2 

de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Magalhães Penido: 150 m² de calça-

das recuperadas, 14.325 m2 de pavimentação; 

921 m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Dom Pedro ii: 1.249 m² de calçadas re-

cuperadas, 159.500 m2 de pavimentação; 426 

m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida Shaffir Pereira: 200 m² de calçadas recupe-

radas; 1.500 m2 de canteiros centrais revitalizado.

•  Avenida Antônio Abraão Caram: 6.240 m2 de 

pavimentação; 6.240 m2 de canteiros centrais 

revitalizados.

•  Avenida Santa Rosa: 500 m2 de canteiros cen-

trais revitalizados.

•  Avenida Coronel Oscar Paschoal: 1.200 m² de cal-

çadas recuperadas, 21.280 m2 de pavimentação; 

2.764 m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Avenida C: 3.732 m2 de canteiros centrais revi-

talizados.

•  Avenida Cristiano Machado: 1.468 m² de calça-

das recuperadas; 370.000m2 de pavimentação; 

83.562 m2 de canteiros centrais revitalizados, 

164 m de lotes vagos fechados.

•  Avenida Silviano Brandão: 950 m² de calçadas 

recuperadas.

•  Avenida Teresa Cristina (Entre Boulevard e 

Anel): 3.505 m² de calçadas recuperadas; 

16.200 m2 de pavimentação; 4.790 m2 de can-

teiros centrais revitalizados.

•  Avenida Nossa Senhora do Carmo: 450 m² de 

calçadas recuperadas; 39.600 m2 de pavimenta-

ção; 1.044 m2 de canteiros centrais revitalizados.

•  Rua Líder: 2.443 m2 de pavimentação.
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7.4 Podas e supressão de árvores

Com o objetivo de evitar problemas com equi-

pamentos públicos e outros elementos do es-

paço urbano, tais como curto-circuito nas redes 

elétricas de distribuição de energia, rompimen-

to de cabos condutores, acidentes com tran-

seuntes e comprometimento da iluminação 

pública, a PBH também tem investido na ma-

nutenção da arborização na cidade, com ações 

constantes de podas e supressão de árvores. 

Em 2014, foram 33.829 podas e 4.562 supres-

sões, conforme quadro abaixo:

Em 2014, além da revitalização dos principais 

corredores viários da cidade, foram 1.306.594 

m2 de vias recapeadas nas nove regionais, to-

talizando 1.598.950 m2 desde 2013 e um inves-

timento de mais de R$ 67 milhões, conforme 

quadro abaixo: 

reGIonal
2013 2014

área (m2) InVestIMento área (m2) InVestIMento

BARREiRO 46.650,00 2.389.366,59 186.044,00 7.299.810,55

CENTRO-SUL 112.182,00 5.244.613,34 219.318,00 9.834.467,27

LESTE 44.288,20 1.689.898,47 91.507,12 3.517.774,15

NORDESTE 54.001,00 3.729.101,84 115.952,26 5.098.179,12

NOROESTE 0 0 88.653,64 3.914.138,38

NORTE 32.785,00 1.063.876,78 112.724,10 4.470.693,84

OESTE 2.450,00 110.536,42 128.369,50 5.553.975,72

PAMPULHA 0 0 120.815,00 5.199.140,02

VENDA NOVA 0 0 243.211,00 8.300.901,16

total/ano 292.356,20 r$ 14.227.393,44 1.306.594,62 r$ 53.189.080,21

total Geral 1.598.950,82 r$ 67.416.473,65

reGIonal
2013 2014

Podas sUPressÕes Podas sUPressÕes

NORDESTE 3.323 761 2.481 581

BARREiRO 448 140 2.225 609

LESTE 462 257 4.347 976

CENTRO-SUL 1.838 224 8.214 506

VENDA NOVA 6.415 544 5.333 481

PAMPULHA 6.230 929 3.022 391

NORTE 3.578 319 2.762 219

OESTE 3.908 846 1.341 349

NOROESTE 4.116 863 4.104 450

total Por ano 30.318 4.883 33.829 4.562

total Geral 64.147 9.445
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8 ProGraMa sUstentador 
PaMPUlHa VIVa

Tem objetivo de resgatar e revitalizar o Comple-

xo Arquitetônico, paisagístico, cultural e artísti-

co da Era JK, através de intervenções na orla, 

implantando equipamentos que possam dar 

melhores condições e apropriação dos espaços 

públicos, retornando à finalidade para que foi 

criado; Polo de Turismo e Lazer. Trabalhar e fa-

zer gestão para o reconhecimento da Pampu-

lha como Patrimônio da Humanidade.

A seguir, as principais ações realizadas.

8.1  Programa “Pampulha Patrimônio  

da Humanidade”

Em dezembro de 2012 a Prefeitura de Belo Ho-

rizonte, por meio da Fundação Municipal de 

Cultura, retomou a candidatura do Conjunto 

Arquitetônico da Pampulha ao título de Pa-

trimônio Cultural da Humanidade, concedido 

pela Unesco a monumentos, edifícios, trechos 

urbanos e até ambientes naturais de impor-

tância paisagística que tenham valor histórico, 

estético, arqueológico, científico, etnológico ou 

antropológico. 

Em 12/12/2013, a Prefeitura de Belo Horizon-

te, o Governo de Minas e o instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional (iphan) 

assinaram entre si a Carta de intenções com 

vistas ao reconhecimento do Conjunto Mo-

dernista da Pampulha como Patrimônio Mun-

dial pela Unesco. 

Ao longo de 2013 e 2014, foi elaborado o dossiê 

da candidatura do Conjunto Moderno da Pam-

pulha a Patrimônio Cultural da Humanidade, 

entregue ao iphan pela Prefeitura de Belo Hori-

zonte no dia 12/12/2014, para encaminhamen-

to à Unesco.

8.2 lagoa da Pampulha

Com o objetivo de despoluir e desassorear 

parte dos sedimentos adentrados no lago da 

represa, garantindo a recuperação efetiva da la-

goa e de todo o seu entorno, várias ações estão 

em andamento:

8.2.1   desassoreamento da lagoa  

da Pampulha

Em 2014 foram concluídas as obras de desasso-

reamento da Lagoa, iniciadas em 2013. Foram 

retirados 845 mil metros cúbicos de sedimen-

tos do leito da lagoa. 

8.2.2  recuperação da Qualidade da água da 

lagoa da Pampulha

O processo de contratação foi iniciado em 2013 e 

a homologação da licitação está suspensa, aguar-

dando a Copasa garantir a coleta de 95% do esgo-

to. Em 2014, 90% da obra de coleta e intercepta-

ção de esgoto foi realizada pela Copasa.

8.2.3  redução do aporte de esgotos  

sanitários na lagoa da Pampulha

Através de obra realizada pela Copasa na Bacia 

da Pampulha nos municípios de Belo Horizonte 

e de Contagem, em parceria com o Governo Fe-

deral, com recursos oriundos do PAC 2. 

As obras iniciadas em 2013 já realizaram o 

aporte de 90% dos esgotos que deságuam na 

Lagoa.



196

8.3  revitalização e requalificação da orla 

da lagoa da Pampulha

8.3.1 ciclovias

Em 2014 foram instalados seis bicicletarios atra-

vés do programa de bicicletas compartilhadas, 

ampliando projeto de ciclovias na Lagoa, onde 7 

km de novas ciclovias foram implantados e 11 km 

de ciclovias existentes recuperados em 2013.

8.3.2 recapeamento

Em 2014 foram 49.078m2 de asfalto recapeado 

na orla da Lagoa, totalizando 161.731 m2 de re-

capeamento desde 2013.

8.3.3 calçadas

Em 2014 foi concluída a recuperação de 24.500 

m2 de calçadas públicas na orla.

8.3.4 sinalização turística

Em 2014 foram instaladas 29 placas de sinali-

zação turística indicativa no corredor viário da 

Avenida Otacílio Negrão de Lima, completando 

a sinalização turística, iniciada em 2013, quan-

do foram instaladas 68 placas (treze placas di-

recionais simples, dez placas direcionais com 

mapa, nove placas interpretativas, dezesseis 

selos interpretativos e dez selos de escultura) 

nos tradicionais locais de visitação: Museu de 

Arte, Casa do Baile; igreja São Francisco de As-

sis; Casa JK; Mineirão; Mineirinho; Parque Ecoló-

gico e Jardim Zoológico. A sinalização contem-

pla também mirantes; edifícios públicos; obras 

de arte; praças e outros atrativos. As placas são 

equipadas com o sistema de código de barras, 

que possibilita o acesso ao conteúdo multimí-

dia através de dispositivos móveis.

8.4  centro de atendimento ao turista 

dino Barbieri (cat)

Na Praça Dino Barbieri, em frente à igrejinha da 

Pampulha, será totalmente requalificado o CAT, 

em parceria com o Governo Federal, com recursos 

oriundos do Ministério do Turismo. 

O projeto executivo para a reforma foi conclu-

ído em 2013, e em fevereiro de 2014 foi reali-

zado processo licitatório para a execução das 

obras. Porém, o certame foi deserto (não houve 

proponentes habilitados).

Nova licitação será realizada em 2015.

8.5  revitalização da orla – Praça dino  

Barbieri, Mirante do aleijadinho  

e Vertedouro

Em março de 2014 foram iniciadas as obras de re-

forma e revitalização de pontos da orla da lagoa:

8.5.1  Praça do Mirante do aleijadinho  

e Barragem

Obra concluída em maio de 2014 com a revita-

lização dos acessos de pedestres, novo acesso 

a guarita da polícia, novos passeios, novo guar-

da-corpo e execução de paisagismo.

8.5.2  Praça dino Barbieri

A obra em andamento, com conclusão pre-

vista para o primeiro semestre de 2015, pre-

vê a revitalização do paisagismo, adequação 

viária, construção de travessias de pedestres 

com o redutor de velocidade “traffic calming”, 

nova iluminação, novo posteamento e rede 

subterrânea, nova rede de drenagem, ciclo-

via, novos passeios e áreas de vivência e in-
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terligação da praça até a igreja São Francisco.

8.5.3 Praça do Mirante do Vertedouro

A obra em andamento, com conclusão previs-

ta para o primeiro semestre de 2015, prevê a 

revitalização do paisagismo, adequação viária, 

construção de travessias de pedestres com o re-

dutor de velocidade “traffic calming”, nova ilu-

minação, academia, playground, ciclovia, novos 

passeios e áreas de vivência.

8.6 Polo cultural da Pampulha

O patrimônio cultural que há setenta anos faz 

da Pampulha um local atraente para moradores 

e turistas está recebendo obras de recuperação 

desde 2013.

8.6.1  casa JK

Projetada nos anos 1940 para ser a residência 

de final de semana do então prefeito da capital, 

Juscelino Kubitschek, foi restaurada e inaugura-

da em setembro de 2013 como um novo espa-

ço museológico da cidade. 

O espaço cultural é dedicado a contar a história 

de uma casa modernista por meio de espaciali-

zações, objetos e estímulos sensoriais. A ideia é 

ampliar a experiência do visitante em relação aos 

modos de habitar dos anos 1940, 1950 e 1960.

Em 2014, o espaço recebeu um público de 

10.489 pessoas, representando um aumento de 

58% em relação a 2013. 

8.6.2 casa do Baile

Em 2013 foram concluídas as obras de imper-

meabilização da cobertura; limpeza do revesti-

mento em mármore da platibanda; restauração 

do piso interno em tacaria; pintura interna e ex-

terna; e a recuperação das esquadrias.

8.6.3 Museu de arte da Pampulha (MaP)

Em 2013 ganhou novo piso de mármore no Salão 

Nobre, limpeza dos revestimentos, pintura inter-

na e externa e troca do carpete do auditório. 

Em 2014 foi elaborado o projeto de restauração 

do MAP, contemplado no PAC Cidades Históricas 

em 2013. O projeto, já aprovado no instituto Es-

tadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Mi-

nas Gerais (iEPHA MG), foi enviado em outubro 

de 2014, juntamente com seus cronogramas e 

orçamentos, para avaliação da Secretaria do PAC 

Cidades Históricas e se encontra em processo de 

revisão com base nas recomendações recebidas.

8.6.4 Igreja de são Francisco de assis

Em 2014 foi elaborado o projeto de restaura-

ção da igreja, contemplada com recursos do 

PAC Cidades Históricas em 2013. O trabalho, 

já aprovado no iEPHA, foi enviado, juntamente 

com seus cronogramas e orçamentos, para ava-

liação da Secretaria do PAC Cidades Históricas e 

se encontra em processo de revisão com base 

nas recomendações recebidas.

8.6.5 Jardins Burle Marx

A restauração dos jardins de Burle Marx inclui 

o resgate dos projetos paisagísticos originais, 

contratados pela Prefeitura na década de 1940, 

em conjunto com os projetos arquitetônicos da 

Lagoa da Pampulha. O projeto incluiu plantio de 

espécies, a revitalização dos sistemas de ilumina-

ção e irrigação dos jardins e retirada de algumas 

árvores em mau estado fitossanitário. 
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8.7 Zoo-Botânica

O Jardim Zoológico, que foi inaugurado em 1959, 

está sendo adequado às práticas dos zoológicos 

modernos, como parte de um processo de revita-

lização de toda a Fundação Zoo-Botânica.

Em 2013 foram realizadas obras de cercamen-

to da área de visitação do Parque Ecológico e 

reforma das estruturas de madeira da Portaria 

2 e de nove bancos do Jardim de inverno e Ca-

ramanchões.

Também em 2013 a Copasa implantou 6.271 

metros de redes coletoras (responsáveis pela 

coleta do esgoto) e interceptoras (que condu-

zem o esgoto das redes coletoras até a Estação 

de Tratamento de Esgotos – ETE).

Em 2014 foram finalizadas as seguintes obras:

•  Reforma dos recintos dos elefantes, que teve a 

instalação de novos portões e aperfeiçoamen-

to dos portões existentes, além da instalação 

de brete de contenção e manejo, adequação 

do escoamento pluvial e esgoto da área de 

manobra, adequação da rede elétrica atual e a 

pintura da área de manobra. 

•  Reforma dos tanques de quatro recintos da se-

ção de mamíferos.

•  Reforma das tocas dos recintos de felinos.

•  Reforma de três conjuntos de banheiros da 

área de visitação.

•  Construção do gaiolão de pequenos primatas 

na Praça dos Mamíferos Brasileiros.

•  1ª etapa da reforma no laboratório de criação 

e reprodução dos lepidópteros (borboletas e 

mariposas).

Também em 2014 foi finalizado o processo li-

citatório para a execução da 2ª etapa da obra 

do Borboletário, que prevê a ampliação do vi-

veiro de visitação e cultivo das borboletas; e o 

processo licitatório para reforma de recintos 

da Praça das Aves e da Praça dos Mamíferos 

Brasileiros.

8.7.1 sinalização

Em 2014 foram revitalizadas 364 placas no Jar-

dim Zoológico, no Jardim Botânico e no Parque 

Ecológico da Pampulha, sendo instaladas 239 

placas indicativas para orientar os visitantes, em 

português, inglês e espanhol; 26 placas educa-

tivas com recomendações de visita; 62 placas 

informativas com identificação e características 

das espécies, com códigos QRCode que reme-

tem ao site Flicker, onde há tradução do conteú-

do para o inglês e espanhol; e 37 placas de orien-

tação no Parque Ecológico da Pampulha.

eQUIPaMento sItUação

Casa do Baile Concluída em agosto/2013

Museu de Arte da Pampulha Concluída em agosto/2013

Jardins da Praça Alberto Dalva Simão 80% concluída em 2014

Jardins da Casa JK Concluída em setembro/2013

Jardins da igreja São Francisco de Assis Em andamento
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9 oUtros ProGraMas

9.1  desenvolvidos pela Fundação  

Zoo-Botânica (FZB)

9.1.1 aquário do rio são Francisco

Manutenção de aproximadamente oitenta 

espécies no Aquário, aperfeiçoamento do 

manejo, ambientação dos recintos, expedi-

ções de coleta e captura de peixes para po-

voamento dos tanques do aquário, realização 

de pesquisas e atividades educativas e par-

ticipação no “Plano de Ação Nacional para a 

Conservação de Espécies Ameaçadas de Pei-

xes Rivulídeos”, e no Plano de Ação Nacional 

para a Conservação de Espécies Ameaçadas 

de Peixes Ameaçados do Rio São Francisco, 

coordenados pelo instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade/MMA. Lan-

çamento do documentário “Peixes do Velho 

Chico”, em parceria com o instituto Pró-Cittá, 

com apoio da Petrobras.

9.1.2 Projeto “Pesquisa científica”

A FZB-BH disponibiliza seu acervo faunístico e 

florístico para a realização de pesquisa cientí-

fica a diversas Universidades e instituições de 

Pesquisa. Além de produzir informação cientí-

fica e popular, a oportunidade contribui para a 

formação de novos pesquisadores e profissio-

nais nas áreas de conservação e manejo da fau-

na e da flora. 

Em 2014 foram orientados e/ou supervisio-

nados 23 projetos de pesquisa. Além disso, 

mantém parceria com a Fundação de Amparo 

a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMiG), partici-

pando do Programa institucional de Bolsas de 

iniciação Científica (PiBiC) com liberação de dez 

bolsas anuais de estágio. 

9.1.3  apoio ao Programa escola Integrada/

PBH/sMed

A FZB-BH contribui com este programa capaci-

tando professores para que possam utilizar de 

forma mais efetiva os espaços da instituição, rece-

bendo alunos que visitam e participam de ativida-

des específicas no Jardim Botânico, no Aquário e 

no Parque Ecológico da Pampulha. 

Em 2014 foram capacitados 101 educadores e o 

programa recebeu um público de 2.475 alunos. 

9.1.4 Programa Parceiros da natureza

implantado em janeiro de 2014, pelo Decreto 

15.461, com o objetivo de viabilizar ações con-

cretas de parcerias com empresas de vários 

segmentos ou pessoas físicas voltadas para a 

implantação, reforma, manutenção e promo-

ção de seu patrimônio, através de termo de co-

operação. 

Em 2014 foram firmadas e retomadas dez par-

cerias.

9.1.5 Projeto Bem-estar animal

Desenvolvimento de atividades de aperfeiço-

amento da manutenção de aproximadamente 

274 espécies de animais silvestres com ênfase 

no enriquecimento ambiental, condicionamen-

to animal, adequação de recintos, nutrição e me-

dicina veterinária preventiva e curativa, além da 

reprodução de espécies ameaçadas de extinção. 

O destaque em 2013 foi a importação e adap-

tação, com pleno sucesso, de um novo casal de 
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gorilas, provenientes da Espanha e Reino Unido, 

em cooperação com a european association of 

Zoos and aquaria (eaZa). Em 2014, o destaque 

foi o nascimento de dois filhotes de gorilas, os 

primeiros da América do Sul, o que evidenciou 

o sucesso da adaptação do grupo ao recinto no 

Jardim Zoológico da FZB-BH e representou um 

importante passo na consolidação do projeto de 

conservação da espécie que a Fundação desen-

volve em parceria com a Fundação Aspinall e o 

apoio da EAZA.

9.1.6 Produção de Mudas

Produção de mudas de espécies para arboriza-

ção viária e recuperação de áreas degradadas, 

produção de espécies ornamentais para paisa-

gismo e produção de espécies ameaçadas para 

a conservação da biodiversidade. 

Em 2014 foram distribuídas, aproximadamente, 

42.000 mudas, destinadas às unidades da Pre-

feitura para plantio em Belo Horizonte.

9.1.7 Projeto “Bicicleta para todos”

Visa atender o público que frequenta o Parque 

Ecológico, com o objetivo de trabalhar a educa-

ção patrimonial e educação para o trânsito. Fo-

ram disponibilizadas 31 bicicletas e capacetes 

para uso gratuito nas dependências do Parque. 

Através de uma parceria com a Kibon, o proje-

to foi ampliado, passando a oferecer também 

bicicletas para pessoas com mais de 1,50 m e 

crianças de 4 a 12 anos.

Em 2014 foram 31.129 usos deste serviço, 24% 

a mais que 2013.

9.2  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal de Meio ambiente (sMMa)

9.2.1 Monitoramento da Qualidade do ar

Em 2014 o município colocou em operação 

duas estações de monitoramento da qualida-

de do ar, o que passou a permitir o desenvol-

vimento de indicadores e estudos sobre o ar 

atmosférico da Capital, com a medição diária, 

e em tempo real, dos níveis de vários fatores e 

parâmetros, sendo um importante instrumento 

na definição das políticas de controle e melho-

ria da qualidade ambiental da cidade.

9.2.2 Programa adote o Verde

Programa de parcerias com a sociedade para a ma-

nutenção das áreas verdes públicas municipais. 

Em 2014 o programa passou por uma revisão, 

sendo discutidas novas propostas no tocante a 

possíveis alternativas adicionais na contrapar-

tida a ser oferecida aos adotantes, assim como 

incrementos na divulgação do projeto. 

Encontram-se adotadas, atualmente, cerca de 

350 áreas verdes públicas.

9.2.3 concurso cidade Jardim

Concurso que elege anualmente as áreas verdes 

públicas mais bem cuidadas da cidade. Objetiva 

incentivar e homenagear os parceiros do Progra-

ma Adote o Verde e os próprios setores da PBH 

envolvidos nas atividades de manutenção das 

praças, parques e canteiros centrais de avenidas 

de Belo Horizonte, promover melhorias nas áre-

as passíveis de participação no evento e incenti-

var a celebração de novas parcerias. 
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Em 2014 foi realizada a 14ª edição do concurso, 

com a participação de 24 áreas concorrentes. 

9.2.4  Mapeamento e avaliação das 

ocorrências de Quedas de árvores

Levantamento, caracterização e mapeamento 

das ocorrências de quedas de árvores na cida-

de, visando à elaboração de diagnósticos e a 

proposição de ações preventivas com relação 

a estas ocorrências. Encontra-se em avaliação 

a implantação de rede de anemógrafos na ci-

dade, visando à avaliação e caracterização da 

correlação entre as ocorrências de ventos e das 

quedas de árvores.

Em 2014 contabilizou-se uma diminuição de 

19% no total das quedas comparadas com 2013 

(544 contra 670, em 2013) e de 17% ao serem 

contabilizadas apenas as quedas ocorridas em 

momentos de chuvas e ventos (363 contra 436, 

em 2013), principal causa das ocorrências des-

tas quedas, respondendo por 68% das quedas 

ocorridas em 2014.

Outra ação importante é o acordo de coopera-

ção firmado com o Governo do Estado, através 

do Departamento Estadual de Trânsito da Polí-

cia Civil, com o objetivo de aplicar penalidades 

sobre os responsáveis por danos ambientais 

causados por colisões de veículos. Em 2014 fo-

ram 87 quedas de árvores ocasionadas por im-

pacto de veículos e 116 em 2013.

9.2.5  controle de Pragas ocorridas  

em árvores do Gênero Ficus  

em Belo Horizonte

Realização de ações de combate às pragas ins-

taladas em árvores das avenidas Bernardo Mon-

teiro e Barbacena, da Praça da Boa Viagem, do 

Parque Lagoa do Nado e de outros locais ataca-

dos pelos problemas, tendo sido instalado um 

Sistema de Comando em Operações (SCO), com 

a participação da Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil e demais órgãos envolvidos. 

Em 2013 foram realizadas pesquisas diversas 

para a identificação de causa e tratamentos 

para o controle das pragas; obtenção de auto-

rização por parte da ANViSA para a aplicação 

dos produtos identificados como viáveis; cele-

bração de parcerias com a Fundação Oswaldo 

Cruz – FiOCRUZ-Minas e a UFMG, para a busca 

de informações adicionais sobre o assunto e a 

indicação de ações alternativas de tratamento 

das árvores; controle permanente quanto a ris-

cos de quedas de galhos ressecados ou mortos.

Em 2014 foi promovida pela PBH, em ação con-

junta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e da Fundação Municipal de Cultura, discussão 

com grupo de trabalho composto por represen-

tantes dos empresários do entorno das áreas afe-

tadas, dos feirantes das feiras que anteriormente 

ocorriam nos locais, do Movimento Fica-Ficus, do 

Ministério Público, da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte e de todos os setores da PBH envolvi-

dos, para a proposição de diretrizes e elaboração 

de proposta de revitalização das áreas. Foi iniciada 

também a remoção do calçamento em pedra exis-

tente no entorno imediato dos troncos das árvores 

ainda vivas, facilitando a irrigação das suas raízes, 

assim como a penetração de produtos de aduba-

ções. As árvores continuam a ser rotineiramente 

monitoradas no que diz respeito ao surgimento 

de novos galhos secos com risco de queda e as in-

festações diminuíram significativamente.
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9.2.6 Programa Uma Vida, Uma árvore

Realizado em parceria com a Rede Globo Minas, 

visa incentivar o adequado desenvolvimento e 

preservação de árvores plantadas em espaços 

públicos da cidade, através da associação de 

cada uma delas a uma criança registrada na ca-

pital e cadastrada no portal do programa. 

Em 2014 foram cadastrados 379 nascimentos, 

totalizando 1.110 desde 2013.

9.2.7  conselho Municipal de Meio  

ambiente (coMaM)

É responsável pela formulação das diretrizes da 

Política Municipal de Meio Ambiente de Belo Ho-

rizonte. Tem como objetivos promover medidas 

destinadas à melhoria da qualidade de vida no 

município, conceder licenças para implantação e 

operação de atividades potencialmente poluido-

ras, entre outras atribuições. O conselho tem cará-

ter deliberativo e consultivo, e é formado por sete 

representantes do Poder Executivo, um represen-

tantes do Poder Legislativo e sete representantes 

da sociedade civil. 

Em 2014 o COMAM realizou quatorze reuniões, 

além das onze reuniões realizadas pela Câmara 

de Licenciamento de Antenas de Telecomuni-

cações (CAMATEL), tendo sido concedidas 313 

autorizações, licenças, entre licenças prévias, de 

implantação e de operação. 

9.2.8  núcleo de compensação ambiental 

(nca)

Em 2014 foram R$ 685.126,51 aplicados em 

contrapartida às licenças ambientais deferidas, 

repassadas por empresas e empreendedores 

em virtude de medidas compensatórias impos-

tas. Tais medidas foram usadas na realização de 

atividades e ações ambientais, em parceria com 

a Fundação de Parques, a Fundação ZooBotâni-

ca e as Regionais.

9.3  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal de obras e Infraestrutura 

9.3.1  conselho Municipal de saneamento 

(coMUsa) 

Entre outras atribuições, é responsável por re-

gular, fiscalizar, controlar e avaliar a execução 

da Política Municipal de Saneamento, além de 

fiscalizar, deliberar e estabelecer diretrizes para 

a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Saneamento, incluindo a aprovação da presta-

ção de contas. O órgão não restringe a partici-

pação apenas aos conselheiros. As reuniões po-

dem ser acompanhadas por qualquer cidadão, 

com possibilidade de fala em plenário, mas sem 

direito a voto.

O conselho é deliberativo e consultivo, é consti-

tuído de dezesseis membros titulares, sendo um 

representante do executivo estadual, quatro do 

Poder Executivo municipal, dois do Poder Legisla-

tivo municipal e oito da sociedade civil.

9.4  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal adjunta de Fiscalização 

(sMaFIs)

9.4.1 operação copa legal

Durante a Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014TM 

foi realizado um plano especial de fiscaliza-

ção com o objetivo de controlar o comércio 

irregular em áreas estratégicas (FiFA Fan Fest, 
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Savassi e entorno do Mineirão) e também de 

proteção às marcas (contratos de marketing da 

FiFA) – marketing de emboscada e ao comércio 

clandestino. Foram realizadas apreensões de 

mercadorias e retirados engenhos irregulares, 

obtendo-se um resultado muito positivo.
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1 IntrodUção

A cidadania consiste em um conjunto de direitos 

e deveres do indivíduo, fundamentando-se na 

lei de igualdade a todos. Uma sociedade justa e 

igualitária prevê a adoção de políticas sociais de 

inclusão, bem como políticas de qualificação pro-

fissional e geração de renda para seus habitantes.

Por isso, o fomento a oportunidades de trabalho e 

de qualificação profissional com vistas à geração 

de renda é um dos elementos centrais da agenda 

estratégica de longo prazo de Belo Horizonte. Para 

que a inclusão social se desenvolva em um sentido 

mais amplo, o incentivo a manifestações culturais e 

iniciativas voltadas a lazer, esporte e entretenimen-

to também integram a Estratégia de Longo Prazo. 

Para que esses objetivos possam ser alcança-

dos, foram definidos os seguintes Programas 

Sustentadores:

   BH cidadania e o sUas – sistema  

Único de assistência social

   direito de todos

   Programa de atendimento ao Idoso

   Promoção do esporte e do lazer

2 ProGraMa sUstentador 
BH cIdadanIa e o sUas – sIsteMa 

ÚnIco de assIstÊncIa socIal

O programa tem o objetivo de garantir o acesso 

aos serviços básicos das políticas públicas mu-

nicipais em todas as regiões de BH, visando a 

proteção social e a garantia de direitos.

A seguir, as principais ações desenvolvidas em 

2014.

2.1 BH cidadania

O Programa BH Cidadania desenvolve ações 

nas áreas de maior vulnerabilidade social do 

município de Belo Horizonte. É um programa 

de inclusão social cujo modelo de gestão ba-

seia-se na descentralização, territorialidade, ar-

ticulação e integração intersetorial dos diversos 

órgãos e entidades afins. Com esse desenho, o 

BH Cidadania busca garantir maior resolução e 

acessibilidade dos bens e serviços públicos so-

ciais às populações inscritas nos indicadores de 

vulnerabilidade social. 

As ações do programa são desenvolvidas a 

partir da promoção e acesso aos direitos de-

finidos como essenciais para possibilitar a 

melhoria da qualidade de vida das famílias 

atendidas, como:

•  Educação: ênfase na Educação infantil para 

crianças de até cinco anos e oito meses.

•  Saúde: investimento em ações de prevenção 

em saúde, buscando promover mudanças efe-

tivas dos hábitos e condições de vida.

•  Assistência social: atender com foco na família e 

suas demandas, estimular e promover a convi-

vência familiar e comunitária por meio do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS).

•  Transferência de renda: Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Bolsa Escola Municipal e 

Bolsa Família.

•  Esporte e lazer: ênfase nas ações do Esporte 

Esperança, Vida Ativa, Caminhar e Superar.

•  Segurança alimentar e nutricional: Ações vol-

tadas para a Educação para Consumo, Plantio 
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Alternativo, Horta Comunitária e Pomar.

•  Direitos humanos e cidadania: Desenvolvi-

mento de ações voltadas para a formação em 

direitos humanos e cidadania e investimento 

no eixo orientação jurídica.

•  inclusão produtiva: voltada para possibilitar 

a autonomia familiar. Prevê ações de qualifi-

cação profissional, encaminhamento ao mer-

cado formal de trabalho e organização para a 

prestação de serviços autônomos. 

•  inclusão digital: investimento em ações que 

promovam a inclusão social por meio da in-

clusão digital: Pontos de internet Municipal; 

Telecentros, Unidade Móvel, Centro de Recon-

dicionamento de Computadores.

•  intervenções urbanas: integração da área so-

cial com a área urbana: PAC/Vila Viva, Orça-

mento Participativo, ações em áreas de risco.

Atualmente, Belo Horizonte conta com 33 uni-

dades do BH Cidadania, com uma abrangência 

de 165 mil famílias. 

Em 2014, os Espaços BH Cidadania Petrópolis, 

São José, Granja de Freitas e Vista Alegre i ga-

nharam novas sedes, e foi finalizada a reforma 

do espaço para abrigar o BH Cidadania Sumaré, 

com previsão de início das atividades no 1º se-

mestre de 2015.

Também em 2014 foram adquiridos materiais 

permanentes e mobiliário para os Espaços BH 

Cidadania Granja de Freitas, Petrópolis, Alto 

Vera Cruz, Novo Ouro Preto e São José.
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BH cidadanias

nÚcleo reGIonal
InícIo das 
atIVIdade

1 Vila independência Barreiro 2002

2 Santa Rita de Cássia Centro-Sul 2002

3 Alto Vera Cruz / Vila Cruzeirinho Leste 2002

4 União Nordeste 2002

5 Vila Senhor dos Passos Noroeste 2002

6 Jardim Felicidade Norte 2002

7 Morro das Pedras Oeste 2002

8 Vila Santa Rosa Pampulha 2002

9 Conjunto Paulo Vi Nordeste 2005

10 Vila São José Noroeste 20061

11 João Amazonas – Mariano de Abreu Leste 2006

12 Petrópolis Barreiro 20062

13 Pedreira Prado Lopes Noroeste 2006

14 Novo Ouro Preto Pampulha 2007

15 Providência Norte 2008

16 Vila Cemig Barreiro 2009

17 Vila Fátima Centro-Sul 2009

18 Taquaril Leste 2009

19 Conjunto Califórnia Noroeste 2009

20 Coqueiral Noroeste 2009

21 Havaí Oeste 2009

22 Confisco Pampulha 2009

23 Jardim Leblon / Apolônia Venda Nova 2009

24 Vila Marçola Centro-Sul 2010

25 Brasilina Maria de Oliveira – Novo Aarão Reis Norte 2010

26 Zilah Spósito Norte 2010

27 Vila Biquinhas Norte 2010

28 Granja de Freitas Leste 20113

29 Vila Maria Nordeste 2011

30 Vista Alegre i Oeste 20114

31 Vila Antena Oeste 2011

32 Lagoa Venda Nova 2011

33 Mantiqueira Venda Nova 2011

1 nova sede em 2014.
2 idem. 
3 nova sede em 2014.
4 idem.
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2.1.1  centros de referência da assistência 

social (cras)

implantado em 33 áreas de vulnerabilidade 

social do município de Belo Horizonte, o CRAS 

compõe o Programa BH Cidadania e atende às 

famílias em situação de vulnerabilidade com 

vistas a promover o acesso dessas famílias a 

bens e serviços públicos, favorecer a convivên-

cia comunitária através de ofertas culturais e es-

portivas; fortalecer os vínculos intergeracionais 

através de grupos e oficinas de convivência; 

bem como promover o atendimento individu-

alizado a famílias em situação de risco.

No CRAS, ou em seu respectivo território, é ofere-

cido o Serviço de Proteção e Atendimento integral 

à Família (PAiF) com a finalidade de fortalecer a 

função protetiva da família, prevenir a ruptura dos 

seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 

direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 

de vida. Nesse sentido, são realizadas atividades 

coletivas, como palestras, oficinas, campanhas, reu-

niões e grupos de reflexão, além de atendimento 

individual, visitas domiciliares e institucionais. Além 

do PAiF, os CRAS promovem também o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que 

atende a toda a família, desde a criança até o idoso.

2.1.2  orientação Jurídica e conciliação  

de conflitos no Âmbito de Juizado  

de conciliação

O Juizado de Conciliação é fruto de uma par-

ceria da PBH, por meio da Secretaria Municipal 

Adjunta de Direitos e Cidadania (SMADC) e o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo objeto 

é a implantação de postos dos Juizados de Con-

ciliação nos espaços BH Cidadania e visa con-

tribuir para a ampliação e o fortalecimento de 

uma cultura de respeito aos direitos humanos e 

promoção da cidadania por meio de ações pe-

dagógicas no campo da formação e da orienta-

ção jurídica que facilitem a percepção, o acesso 

e a fruição dos direitos pelos cidadãos.

Em 2014, foram mantidos 32 postos do Juiza-

do de Conciliação, onde foram realizados 2.246 

atendimentos, dos quais 235 sessões de conci-

liação e 2.011 orientações e encaminhamentos 

para outros serviços disponíveis à população.

2.2 Família cidadã – BH sem Miséria

O Projeto Especial “Família Cidadã – BH sem Misé-

ria” foi implantado em 2011 em 25 núcleos do BH 

Cidadania, visando intensificar o processo de in-

clusão social das famílias mais vulneráveis. Foram 

estabelecidos 18 critérios para a seleção das famí-

lias que passam a ser acompanhadas por meio dos 

Planos de Ação Familiar (PAF). O projeto promove 

ações integradas, sob a supervisão dos técnicos da 

assistência social, educação e saúde, com vistas à 

inserção e permanência na rede de serviços das 

políticas públicas, em consonância com as diretri-

zes do Plano Brasil Sem Miséria, cuja finalidade é 

superar a situação de extrema pobreza no Brasil. 

O Projeto Família Cidadã – BH sem Miséria está 

beneficiando 750 famílias, desde 2013, e am-

pliará o atendimento para mais de 2.000 famí-

lias em 2015.

Em novembro de 2014, durante o seminário “BH 

Cidadania: Ações intersetoriais de Enfretamento 

da Miséria” foi assinado um Termo de Compromis-

so entre órgãos e secretarias da Prefeitura e o Pre-

feito, para o desenvolvimento e continuidade de 



209

iniciativas intersetoriais em prol do Projeto Família 

Cidadã – BH sem Miséria. Participaram do com-

promisso: Secretaria Municipal de Políticas Sociais 

(SMPS); Secretaria Municipal de Educação (SMED); 

Secretaria Municipal de Saúde (SMSA); Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL); Secretaria 

Municipal Adjunta de Orçamento (SMAO); Secre-

taria Municipal de Administração Regional Oeste 

(SARMU-O), representando todas as regionais; 

Fundação Municipal de Cultura (FMC).

2.3  sistema Único de assistência social 

(sUas) 

A política de assistência social e implementa-

ção do SUAS no município tem como objetivo 

a promoção e a proteção social de indivíduos 

e/ou famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco sociais.

Proteção Social Básica: Visa à prevenção de situ-

ações de risco, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Tem atua-

ção territorializada, priorizando os territórios com 

maiores índices de vulnerabilidade.

Proteção Social Especial: O objetivo é proteger 

famílias e indivíduos que se encontram em situ-

ação de risco pessoal e social, expostos à ocor-

rência de violação de direitos e riscos.

A Proteção Especial visa estabelecer novas par-

cerias, articular ações com outros órgãos muni-

cipais para:

•  Atendimento à população em risco pessoal e 

social, definindo diretrizes e critérios de aten-

dimento a crianças e adolescentes, adultos, 

idosos, pessoas com deficiência, população de 

rua e famílias com problemas de subsistência, 

a serem executados em nível local, regional e 

municipal, de acordo com a Política Municipal 

de Assistência Social.

•  Coordenar a implementação das medidas de 

proteção socioeducativas previstas pelo ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

•  Estabelecer diretrizes e coordenar a execução 

das ações de abrigamento para a população em 

situação de risco pessoal e social do Município.

•  Definir diretrizes e parâmetros para supervi-

sionar entidades assistenciais conveniadas 

com a Secretaria Municipal Adjunta de Assis-

tência Social.

A Proteção Social Especial divide-se em dois níveis 

de complexidade: Proteção Social Especial de Mé-

dia Complexidade, para situações onde há viola-

ções de direitos, mas cujos vínculos familiares não 

se encontram rompidos; e Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade, para situações onde os 

vínculos familiares ou comunitários encontram-se 

rompidos, exigindo proteção integral aos usuários.

O Centro de Referência Especializada da Assis-

tência Social (CREAS) é uma unidade pública 

estatal/serviço integrante do SUAS que constitui 

um polo de referência, coordenador e articula-

dor da Proteção Social Especial de Média Com-

plexidade, sendo responsável pela oferta de ser-

viços, orientação e apoio especializados e conti-

nuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados, mas sem rompimento de vínculos.

Os serviços que compõem o CREAS são: servi-

ço de proteção e atendimento especializado à 
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família e indivíduos; serviço especializado em 

abordagem social; serviço de proteção social e 

adolescentes em cumprimento de medida so-

cioeducativa de liberdade assistida e de presta-

ção de serviços à comunidade.

2.4 crianças e adolescentes

2.4.1 Famílias acolhedoras

Modalidade de acolhimento familiar, sendo 

alternativa ao acolhimento institucional. Tem 

como objetivo acolher temporariamente crian-

ças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, 

em situação de risco pessoal e/ou social, que 

necessitam ser afastados provisoriamente do 

ambiente familiar, até que seja possível o seu 

retorno à família de origem ou extensa, ou ou-

tra medida cabível. 

Em 2014, 15 famílias foram habilitadas ao pro-

grama e a PBH encaminhou para a Câmara Mu-

nicipal o Projeto de Lei que institui o Serviço de 

Acolhimento Familiar de crianças e adolescen-

tes no Município de Belo Horizonte. 

2.4.2  Instituições de crianças e  

adolescentes

São 46 instituições conveniadas, ofertando 689 

vagas para acolhimento de crianças e adoles-

centes, sendo 43 instituições de Acolhimento5 

e três Casas de Passagem6.

A tabela abaixo apresenta a evolução, por ano, 

do número de unidades e vagas.

Quantidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Unidades 
Conveniadas

38 38 38 41 43 43 46

Vagas 578 578 578 613 643 643 689

adolescentes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12 a 18 anos 1.368,81 1.368,81 1.625,70 2.200,00 2.200,00 2.814,50

Até 2013, a Prefeitura, passava o mesmo valor 

per capita para cada criança e/ou adolescente 

acolhido pelas instituições de acolhimento. A 

partir de 2014, o a valor, alem de sofrer aumen-

to, foi discriminado conforme a idade da crian-

ça/adolescente acolhido.

Em 2014 os recursos de per capita para as Casa de 

Passagem somaram R$ 1,7 milhão, sendo 100% 

Recursos do Tesouro Municipal. E os recursos de 

per capita para instituições de Acolhimento so-

maram R$ 17,324 milhões, sendo 10,6% do Go-

verno Federal, 7,8% recursos do Governo Estadual 

e 81,6% Recursos do Tesouro Municipal.

As tabelas abaixo apresentam a evolução, por 

ano, do valor per capita repassado pela Pre-

feitura.

Valor Per caPIta Para casas de PassaGeM (r$)7

5 acolhimento de crianças e adolescentes com medida de proteção determinada por Juiz.
6 acolhimento de adolescentes com trajetória de vida nas ruas com medida de proteção determinada por Juiz.
7 além desses valores, a PBH fornece também a alimentação
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2.4.3  campanhas de sensibilização  

e Mobilização da sociedade para  

o desenvolvimento de ações de  

enfrentamento à Violação de direitos  

de crianças e adolescentes

Tem o objetivo de investir nas ações do Progra-

ma de Erradicação do Trabalho infantil (PETi), 

que visam proteger e retirar crianças e adoles-

centes com idade inferior a 16 anos da prática 

do trabalho precoce, e nas ações do Programa 

de Ações integradas de Enfrentamento à Vio-

lência Sexual infantojuvenil (PAiR).

Em 2014 foram realizadas três campanhas: em 

maio e junho, “identificar para Proteger – Con-

tra a violência sexual, trabalho e tráfico infan-

tojuvenil” e “BH Crianças e Adolescentes Pro-

tegidos”, e em março e setembro, “Campanha 

Serviço Família Acolhedora”.

Em 2014, a Coordenadoria Municipal de Direi-

tos Humanos abraçou as ações do PAiR, visando 

não apenas a assistência social, mas também a 

promoção e garantia de direitos das crianças e 

adolescentes, em especial no enfrentamento à 

violência sexual.

Além das ações cotidianas desenvolvidas no 

programa, há que se ressaltar que, tendo sido 

o Município de Belo Horizonte uma das cidades 

sede da Copa do Mundo da FiFA Brasil 2014, 

neste ano houve especial atenção à sensibiliza-

ção e combate à exploração sexual de crianças 

e adolescentes.

Benefícios alcançados:

atIVIdade PaIr MUnIcIPal PaIr coPa total

Reuniões realizadas 103 7 110 reuniões

Formações realizadas 29 22 51 formações

Pessoas capacitadas 1.464 1.739 3.203 capacitados

Ações de sensibilização 3 114 117 ações

Pessoas sensibilizadas 7.500 40.315
47.815 pessoas 
sensibilizadas

FaIXa etárIa 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 a 1 ano 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 3.179,20

0 a 6 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.470,28

3 a 6 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.245,12

7 a 12 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.342,61

7 a 12 anos (mista) 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.442,99

12 a 18 anos 945,46 945,46 1.190,00 1.800,00 1.800,00 2.242,24

Valor PercaPIta Para InstItUIçÕes de acolHIMento (r$)8

8 além desses valores, a PBH fornece também a alimentação.
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2.5 Pessoas com deficiência

A Coordenadoria de Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD), criada pela Lei Municipal 

8.007/2000, tem por finalidade propor, articular 

e coordenar as Políticas Públicas de Promoção 

e Defesa de Direitos das Pessoas com Defici-

ência, exercendo um trabalho permanente de 

informação sobre os direitos por meio de pa-

lestras educativas em órgãos públicos, escolas, 

empresas, faculdades, associações, sindicatos e 

centros profissionalizantes. 

Outra linha de atuação é para o cumprimento 

da legislação vigente em relação às pessoas 

com deficiência, seja na promoção e garantia 

de direitos, seja no enfrentamento a todas as 

formas de discriminação ou ainda naquilo que 

se refere à acessibilidade. Neste sentido, a Co-

ordenadoria investe na formação e capacitação 

da população, na articulação das diversas redes 

de direito, no apoio às entidades e organiza-

ções da sociedade civil e ainda em parcerias 

com diversas instituições, visando fortalecer as 

ações já existentes e ensejando a implantação 

de novas ações em benefício dos direitos da 

pessoa com deficiência.

Neste sentido, em 2014 foram realizadas dezoi-

to ações afirmativas em prol das pessoas com 

deficiência, dentre elas workshops sobre a Lei 

de Cotas e o Dom do Autismo, a 20ª Semana da 

Pessoa com Deficiência, a exibição de filmes e 

discussão sobre temas voltados para a pessoa 

com deficiência.

Também em abril de 2014 foi publicado o Decre-

to 15.519 regulamentando a Lei 10.418/2012, 

que dispõe sobre o reconhecimento da pessoa 

com autismo como pessoa com deficiência, 

para fim da plena fruição dos direitos previstos 

pela legislação do Município.

Em 2014 as ações da CDPD pautaram-se em 

uma nova perspectiva de trabalho buscando-se 

estreitar os laços de participação cidadã de to-

dos os segmentos de Pessoas com Deficiência 

da Sociedade Civil e um realinhamento de ação 

intersetorial junto aos demais setores do Poder 

Público. Esta estratégia ampliou consideravel-

mente as articulações realizadas pela CDPD, 

possibilitando o estabelecimento de novas 

ações e a elaboração de planos para 2015 com 

base em uma nova visão das possibilidades de 

trabalho da CDPD.

2.5.1 Programa cuidado especial

Envolve serviço de cuidador para pessoas com 

deficiência nas residências fora e dentro das 

áreas dos CRAS. Em 2013 foi realizado Chama-

mento Público para conveniar entidades para 

execução do Programa Cuidado Especial, pro-

cesso que prosseguiu em 2014.

2.5.2  acolhimento Institucional  

para Pessoas com deficiência

Destinado a adultos com deficiência, cujos 

vínculos familiares estejam rompidos ou fra-

gilizados. É previsto para pessoas adultas com 

deficiência que não dispõem de condições de 

autossustentabilidade, de retaguarda familiar 

temporária ou permanente para os casos onde 

a superação da violação de direitos ou da insu-

ficiência familiar esteja na acolhida, garantindo 

a proteção integral a este usuário.

Serviço executado por meio da rede socioas-
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sistencial conveniada à Secretaria Municipal 

Adjunta de Assistência Social (SMAAS), ofertou, 

em 2014, 119 vagas, mais de 30% de novas va-

gas em relação a 2013.

2.5.3  centro dia – centro de referência para 

a Pessoa com deficiência

É uma unidade do SUAS que oferta serviço às 

pessoas com deficiência, que, devido à situa-

ção de dependência de terceiros, necessitam 

de apoio para a realização de cuidados básicos 

da vida diária, como os autocuidados, arrumar-

-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, loco-

mover-se e outros, e também de apoio para o 

desenvolvimento pessoal e social, como levar 

a vida da forma mais independente possível, 

favorecendo a integração e a participação do 

indivíduo na família, no seu entorno, em gru-

pos sociais, incentivo ao associativismo, entre 

outros apoios. 

Em 2014 foi realizada a licitação para adequa-

ção do espaço, no Point Barreiro, para a implan-

tação do Centro Dia.

2.5.4  atendimento aos egressos do sistema 

Prisional e suas Famílias

Ampliação da articulação intersetorial com a 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas 

Gerais, para identificação e inserção de egres-

sos do sistema prisional dentro da organização 

de serviços das políticas sociais desenvolvidos 

pela PBH, principalmente nas áreas de qualifi-

cação e inserção laboral e no acompanhamen-

to das famílias através dos CRAS/CREAS. Des-

tina-se aos indivíduos que sofreram processos 

de criminalização e cerceamento de liberdade e 

suas famílias. O objetivo é diminuir as exclusões 

e estigmas decorrentes dessa experiência, pro-

movendo condições para a retomada da vida 

em liberdade, buscando o distanciamento do 

egresso das condições que provoquem a rein-

cidência criminal.

Em 2013 foi definido o fluxo de atendimento dos 

egressos do sistema prisional nos CRAS e os téc-

nicos da assistência social foram capacitados para 

atender os egressos do sistema prisional.

Após estas ações, a partir de 2014 o atendimen-

to ao egresso entrou na rotina das equipes de 

trabalho não diferenciando do atendimento 

dispensado aos usuários.

2.6  Políticas para a População em situação 

de rua 

Em consonância com a Política Nacional para 

População em Situação de Rua – Decreto Fede-

ral 7053/2009, a PBH, por meio da SMAAS e da 

SMPS, vem, desde 1993, coordenando e desen-

volvendo várias ações que visam à emancipa-

ção da população em situação de rua como for-

ma de resgatar sua cidadania e promover seus 

direitos. Assim, a Lei Municipal 8.029, de 06 de 

junho de 2000, ao criar o fórum de População 

em Situação de Rua e dispor sobre a Política 

Municipal para População em Situação de Rua 

do Município, já reafirmava, à época, alguns dos 

princípios da Política Nacional, como também 

definia o conjunto de serviços e programas na 

área da Assistência Social a serem prestados 

para o atendimento às necessidades e garantia 

dos direitos desse grupo populacional.

Um marco também relevante para o avanço 
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da Política Municipal foi a realização, pela Pre-

feitura, em 2010, do Workshop “População em 

Situação de Rua”, com o objetivo de debater so-

bre a temática, elencar problemas relacionados 

a esse grupo populacional, apontar respostas, 

construir soluções, estabelecer referências para 

maior interlocução e articulação entre as ações 

do Poder Público Municipal e as das entidades 

não governamentais. 

Na ocasião do Workshop, a Procuradoria Geral 

do Município elaborou o Parecer Classificado 

9594/2010, intitulado “Fundamentos e Limites 

da Atuação do Poder Público na Regulamenta-

ção dos Bens de Uso Comum do Povo, em Espe-

cial Referência no Problema da População em 

Situação de Rua”. Esse Parecer foi fundamental 

para pacificar o entendimento no que se refere 

ao tratamento dado à questão, no âmbito do 

Executivo Municipal.

Além desse importante entendimento sobre 

as possibilidades e os limites da atuação do 

Poder Público Municipal, o Workshop resultou 

na adesão política da PBH à Política Nacional da 

População em Situação de Rua, que se traduziu 

na instituição de dois espaços de proposição, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação 

das políticas voltadas para esse grupo popula-

cional: Grupo Executivo intersetorial sobre Po-

pulação em Situação de Rua, criado por meio 

do Decreto Municipal 14.098/2010, e o Comitê 

de Acompanhamento e Monitoramento da Po-

lítica Municipal para População em Situação de 

Rua, instituído por meio do Decreto Municipal 

14.146/2010. 

A composição da comissão foi alterada em 

2011, pelo Decreto 14.153, incluindo a partici-

pação do Ministério Público de Minas Gerais.

Em 2014 foram realizadas onze reuniões do 

Comitê, e destacam-se também os seguintes 

avanços e resultados no ano:

•  Discussão, elaboração e pactuação do âmbito 

do Comitê da “Agenda de Convergência da Pre-

feitura Municipal de Belo Horizonte Proteção 

dos Direitos da População em Situação de Rua 

– Grandes Eventos – Copa do Mundo 2014”.

•  Realização do i Encontro dos Grupos de Tra-

balho Regionais, em maio, cujo objetivo foi 

alinhar as ações do Executivo Municipal, no 

que se refere ao atendimento à população em 

situação de rua, especialmente no período da 

Copa do Mundo FiFA Brasil 2014, destacando 

os eixos da Agenda de Convergência.

•  Ampla divulgação e democratização do aces-

so aos dados do iii Censo de População em Si-

tuação de Rua, realizado em 2013 e compilado 

em 2014.

•  Realização de nove “Rodas de Conversa”, com 

participação de todas as secretarias da PBH, e 

representantes do Comitê, com o objetivo de 

estabelecer um diálogo com os agentes públi-

cos sobre as perspectivas e desafios percebi-

dos na aplicabilidade de instrução Normativa 

Conjunta. Foi também realizada uma “Roda de 

Conversa” específica envolvendo os Policiais 

Militares que participam dos Grupos de Traba-

lho Regionais.

•  Publicação do artigo intitulado “Governança 

Participativa da Política Municipal para Popu-



215

lação em Situação de Rua: Comitê de Acom-

panhamento e Monitoramento da Política 

Municipal para População em Situação de Rua 

de Belo Horizonte”, no livro “Direitos Funda-

mentais das Pessoas em Situação de Rua”, or-

ganizado pelo MPMG, lançado pela Editora 

D’Plácido em novembro de 2014.

2.6.1 acolhimento Institucional

Famílias e indivíduos adultos em situação de vida 

nas ruas ou em vias de estar em situação de rua e 

em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social, bem como migrantes e moradores de áre-

as de risco geológico do município, que foram 

removidos por decorrência de perdas parciais ou 

totais de moradia e se encontram temporária ou 

definitivamente desabrigados.

Unidade de Acolhimento institucional para a 

População em Situação de Rua:

•  centroPoP – Centro de Referência Especia-

lizado da Assistência Social para atendimento 

à população adulta em situação de rua: Tem 

como objetivo realizar o atendimento à popu-

lação em situação de vida nas ruas, visando o 

desenvolvimento da sociabilidade, fortaleci-

mento de vínculos interpessoais e/ou familia-

res e construção de novos projetos de vida.

Em 2014 foi implantado um novo CENTROPOP, 

na regional Leste.

•  centroPoP – Miguilim – Centro de Referên-

cia Especializado da Assistência Social para 

atendimento à criança e ao adolescente em 

situação de vida nas ruas: tem como objetivo 

atender crianças e adolescentes em situação 

de vida nas ruas e suas famílias, realizando 

uma escuta qualificada, visando o desenvol-

vimento de sociabilidade, fortalecimento de 

vínculos interpessoais e/ou familiares e cons-

trução de novos projetos de vida.

Em 2014 a equipe de atendimento foi  

ampliada.

•  abrigo são Paulo: o abrigo, que teve refor-

mas concluídas em 2013, integra a rede de 

atendimento socioassistencial do Município, 

enquanto retaguarda para o atendimento de 

demandas por acolhimento temporário (diur-

no, pernoite e integral). Com vistas ao acolhi-

mento, integra também, de forma continuada, 

a rede municipal de atendimento a famílias 

provenientes de áreas de risco geológico, fun-

cionando como centro de triagem no fluxo de 

trabalho do PEAR – Programa Estrutural em 

Áreas de Risco, da PBH, com a competência de 

acolher pessoas e famílias desabrigadas, cujas 

casas foram atingidas pelas chuvas. Em 2014 

foram ofertadas duzentas vagas.

•  abrigo Granja de Freitas: oferece acolhimen-

to institucional integral, em caráter provisório, 

para famílias removidas de áreas de risco ge-

ológico do município e tem como diretriz a 

proteção e promoção social. Em 2014 foram 

ofertadas 102 vagas.

•  albergue tia Branca: oferta acolhimento pro-

visório com estrutura para acolher com pri-

vacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo 

familiar. Em 2014 foram ofertadas vagas para 

quatrocentas pessoas.

•  república carlos Prates: obra votada no OP 

07/08, localizada na Avenida Nossa Senhora 
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de Fátima, n° 3.076-B, Carlos Prates, na Regio-

nal Noroeste, foi iniciada em agosto de 2012 e 

concluída em 2014. Terá capacidade para até 

quarenta pessoas.

•  abrigo Municipal Pompéia: oferece acolhi-

mento institucional integral, em caráter pro-

visório, para famílias em situação de vida nas 

ruas e em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social. Em 2014 foram ofertadas va-

gas para 32 famílias.

•  república Maria-Maria: oferece acolhi-

mento institucional integral, em caráter 

provisório, para mulheres em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social e 

com vivência de rua, tendo como diretriz a 

proteção e promoção social. Em 2014 foram 

ofertadas quarenta vagas.

•  república reviver: oferta acolhimento na mo-

dalidade de República para homens adultos 

com vivência de rua, em fase de reinserção social 

e que estejam em processo de restabelecimento 

de vínculos sociais e construção de autonomia. 

Em 2014 foram ofertadas quarenta vagas.

•  acolhimento Pós-alta Hospitalar: a unidade 

realiza o atendimento de adultos, de ambos os 

sexos, em situação de rua, que necessitem de 

cuidados durante o período de convalescência 

por até 30 dias, podendo ser reavaliado de acor-

do com cada caso. O serviço faz o atendimento 

de usuários que apresentem autonomia para 

realizar as atividades diárias ou em situação de 

semidependência, que exponham quadros com 

perspectiva de recuperação e que necessitem 

de acolhimento na modalidade permanência-

-dia para garantir o repouso, o uso correto de 

medicamentos, a troca de curativos e o restabe-

lecimento da saúde após pequenas cirurgias. Em 

2014 foram ofertadas vinte vagas.

2.6.2  acolhimento Institucional  

para Migrante

Previsto para atender pessoas em situação de mi-

gração ou pessoas em trânsito e sem condições 

de autossustento, contribuindo para a prevenção 

de situações de negligência, violência e para o 

restabelecimento de vínculos familiares e sociais. 

Em 2014 foram oferecidas cem vagas.

2.6.3 alimentação

A partir de 2012, passou a ser oferecida, gratui-

tamente, alimentação de qualidade para esse 

público nos Restaurantes Populares, de segun-

da a sexta-feira, mediante apresentação de ca-

dastramento no CAD Único. 

Em 2014, foram oferecidas 342.733 refeições aos 

moradores em situação de rua, ao Acolhimento 

para o Migrante e ao Albergue Municipal.

3 ProGraMa sUstentador  
dIreIto de todos

Este programa tem como objetivo promover 

a inclusão produtiva, social e cultural dos seg-

mentos sociais da população de Belo Horizon-

te, historicamente excluídos, com a finalidade 

de criar as condições para a reparação de direi-

tos violados, bem como a garantia do respeito 

aos direitos humanos e o exercício pleno da ci-

dadania.

As metas e ações contempladas neste Programa 

envolvem, no âmbito do Município de Belo Ho-

rizonte, os seguintes públicos: jovens com idade 



217

entre quinze e 29 anos, pessoas com deficiência, 

grupos étnicos que compõem a população de BH, 

mulheres vítimas de violência e violação de direi-

tos, estudantes do Ensino Médio, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA – Municipal) e PROUNi de 

BH, cujas famílias são beneficiárias de programas 

sociais e que precisam de transporte coletivo para 

ter acesso à escola, população pertencente ao 

segmento de lésbicas, gays, bissexuais, transexu-

ais e transgêneros (LGBT), população beneficiária 

dos programas de segurança alimentar e nutricio-

nal desenvolvidos pela PBH.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

3.1 Juventude

3.1.1  conselho Municipal da Juventude 

(coMJUVe)

O COMJUVE foi reativado em 2013, com a fi-

nalidade de estudar, analisar, elaborar, discutir, 

aprovar e propor políticas públicas que permi-

tam e garantam a integração e a participação 

do jovem no processo social, criando canais de 

participação popular junto aos órgãos munici-

pais, voltados para o atendimento das questões 

relativas ao jovem, especialmente com relação 

à educação, saúde, emprego e renda, formação 

profissional e combate às drogas. O COMJUVE 

é um conselho consultivo, formado por oito re-

presentantes do Executivo, três representantes 

do Legislativo e catorze representantes da so-

ciedade civil.

Em 2013, foi realizada a iV Conferência Muni-

cipal da Juventude de BH e foi consolidada a 

Câmara intersetorial de Políticas Públicas para 

o Jovem (CiP-Jovem). 

 Durante o ano de 2014, o COMJUVE se de-

dicou a realizar suas plenárias, sendo realizadas 

catorze reuniões, com o propósito de fiscalizar 

e avaliar as propostas eleitas na Conferência de 

2013, acompanhar o processo de construção 

do Centro de Referência da Juventude, apoiar 

e divulgar o projeto Fóruns Juvenis, realizado 

pela Coordenadoria da Juventude, nas nove re-

gionais da PBH.

Fóruns temáticos: Em 2014 foram realizados 

nove Fóruns, envolvendo a participação de cer-

ca de 1.500 jovens de todas as regionais, que 

discutiram o tema proposto para todas as regi-

ões de Belo Horizonte: a condição juvenil e seus 

territórios.

3.1.2 centro de referência da Juventude

É um projeto conjunto da PBH e do Governo de 

Minas Gerais, com o propósito de criar um espaço 

onde possam existir diversos programas e proje-

tos, voltados para os jovens, atuando de forma 

estreita com os Centros Culturais, Núcleos do Pro-

grama Fica Vivo, Escola integrada e Redes de Pon-

tos de Cultura de Belo Horizonte e RMBH.

O Centro está sendo construído em parceria com 

o Governo Estadual, por meio de convênio assina-

do em julho de 2012. Em março de 2013 foi inicia-

da a obra do Centro de Referência da Juventude, 

cuja conclusão está prevista para 2015.

3.1.3  reforma e requalificação do Viaduto 

santa tereza

Em 2014 foram iniciadas as obras de restaura-

ção dos arcos do Viaduto Santa Tereza; requali-

ficação do palco de Duelo de MCs para apresen-

tações artísticas na parte inferior; reforma dos 
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banheiros e instalação de equipamentos pú-

blicos, destinados à prática de lazer e esporte, 

potencializando o Viaduto Santa Tereza como 

espaço de expressão das vocações culturais e 

juvenis da cidade.

As obras estão sendo executadas em parceria 

com o Governo Estadual, por meio de um con-

vênio assinado em 2013, definindo investimen-

tos para reforma e requalificação do Viaduto 

Santa Tereza. 

Desde 2012 a PBH vem realizando reuniões 

com a participação de vários setores direta ou 

indiretamente ligados ao tema, para tratar da 

revitalização do baixio do Viaduto Santa Tere-

za. Nesses encontros, foram levadas em con-

sideração questões relacionadas aos direitos 

dos frequentadores de eventos realizados no 

local, bem como da população em situação de 

rua que usa o espaço como pouso. Em comum 

acordo com os representantes de diversos se-

tores da sociedade, ficou acertada a elaboração 

de um projeto arquitetônico de revitalização do 

espaço para permitir maior conforto e diversi-

dade de uso.

Em agosto de 2014 foi instituída a “Comissão de 

Acompanhamento das Obras do Viaduto Santa 

Tereza”, com representantes do poder público 

municipal e representantes do instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Ge-

rais (iEPHA); do Coletivo Família de Rua; do Coleti-

vo Comunidade do Soul; do Coletivo Patins in line; 

da Ora Boa Comunicação; do Desenvolvimento 

Social e Pesquisa; do Movimento Viaduto Ocupa-

do e do Coletivo Real da Rua.

3.1.4 Programa Meio Passe estudantil

instituído através da Lei Municipal 10.106 

de 21/02/11, e regulamentado pelo Decreto 

14.295/2011, e pela portaria da BHTrans DPR 

035/2011, de 18/04/11, consiste em um benefí-

cio financiado pela PBH, correspondente a 50% 

do valor da tarifa no percurso de ida e volta en-

tre a residência e a escola do aluno, destinado 

preferencialmente aos alunos do ensino médio. 

Foi e pode ser usufruído por meio do Cartão 

BHBus Benefício Estudantil. Até o fim do ano 

de 2014, foram distribuídos e renovados 10.776 

cartões BHBus Benefício Estudantil. 

Dos 10.776 estudantes beneficiados em 2014, 

3.023 estão inscritos no CADÚNiCO. Desses es-

tudantes, 1.294 são beneficiários do Programa 

Bolsa Família.

sItUação dos BeneFícIos QUantIdade

Benefícios novos liberados 5.833

Cartões revalidados 4.943

total de beneficiários em 2014 10.776
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3.2 direitos da Mulher 

A Coordenadoria dos Direitos da Mulher, criada 

pela Lei Municipal 7.552/98, tem como missão 

elaborar, propor e coordenar a Política Muni-

cipal de Promoção dos Direitos das Mulheres, 

desenvolvendo políticas, programas, ações e 

serviços de caráter afirmativo, emancipatório e 

de inclusão social e produtiva para a superação 

das desigualdades e de todas as formas de dis-

criminação sofridas pelas mulheres.

No ano de 2014 a Coordenadoria deu conti-

nuidade às atividades que desenvolve, como o 

Projeto Fala Mulher, as ações do Dia internacio-

nal da Mulher e pelos 16 Dias de Ativismo pela 

Não-Violência contra a Mulher, promoção de 

ações afirmativas e o apoio aos Empreendimen-

tos Econômicos Solidários.

3.2.1  Qualificação da Gestão e de Produtos 

dos empreendimentos econômicos 

solidários

Visa melhor forma de organização e gestão, 

além de melhor qualidade, apresentação e 

comercialização dos produtos. Em 2014, por 

meio de convênio celebrado com a Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres da Presi-

dência da República, foram capacitadas 131 

mulheres, totalizando 181 mulheres capacita-

das desde 2013.

3.2.2  Promoção da Formação  

e sensibilização de agentes Públicos  

e sociedade civil nas Questões  

de Gênero

Por meio de convênio celebrado com a Secre-

taria Especial de Políticas para Mulheres da Pre-

sidência da República, foram promovidas capa-

citações de agentes públicos e sociedade civil, 

nas temáticas de gênero e de prevenção a DSTs 

e ao vírus HiV, de forma a prevenir e combater o 

fenômeno de feminilização da aids. Em 2014 fo-

ram capacitadas mil pessoas, totalizando 2.000 

desde 2013.

Também foram realizadas duas campanhas em 

2014 visando a sensibilização das autoridades 

policiais na abordagem das mulheres vítimas 

de violência, em abril e novembro, totalizando 

três campanhas desde 2013.

3.2.3   9º seminário da rede de  

enfrentamento à Violência  

contra a Mulher

Realizado em novembro de 2014, com o tema 

“Violências contra as mulheres e interseções”, 

teve o objetivo de aprimorar o debate e as 

ações voltadas para mulheres em situação de 

violência. O seminário foi realizado pela Rede 

de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 

da qual a PBH é um dos órgãos que a consti-

tui, representada por meio da SMADC e da Co-

ordenadoria Municipal de Direitos da Mulher 

(COMDiM). As atividades incluíram palestras, 

exposição e feira de artes e artesanato que 

acontecem até hoje no próprio teatro e no Par-

que Municipal. 

3.2.4  outras ações para o enfrentamento  

à Violência contra as Mulheres

Também em 2014 foram realizadas palestras e 

oficinas de educação política; apoio a entidades; 

participação em Fóruns Regionais (nove por mês, 

uma em cada regional); realização de atividades 
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da COMDiM nas Regionais, participação em audi-

ências públicas; entrevistas para TV, rádio e jornal; 

participação efetiva da Coordenadoria nos Con-

selhos, em especial o Conselho da Mulher; elabo-

ração de projetos de captação de recursos finan-

ceiros; acompanhamento das ações do Consórcio 

Mulheres das Gerais, dentre outras.

3.2.5 Benvinda – centro de apoio à Mulher

O Centro de Referência e Atendimento à Mu-

lher em Situação de Violência é um equipa-

mento público vinculado à COMDiM no qual 

são desenvolvidas atividades de atendimen-

to multidisciplinar a mulheres em situação de 

violência de gênero, recebidas pela COMDiM e 

também pela rede de proteção à mulher, sendo 

referência pelos serviços prestados. Tem como 

objetivo contribuir para a consolidação de Po-

líticas Públicas de Enfrentamento à Violência, 

por meio de estratégias de atendimento psi-

cossocial e jurídico que criem as condições ne-

cessárias para que as mulheres construam, com 

suporte profissional, possibilidades de ruptura 

com a violência que vivenciam.

Em 2014 foram realizados 682 atendimentos a 

mulheres vítimas de violência, cujos casos mais 

graves, em especial aqueles em que a mulher 

não dispõe de outra alternativa para resguardar 

sua integridade física senão a custódia do Esta-

do, foram encaminhados ao Consórcio Mulhe-

res das Gerais, para abrigamento.

3.2.6 “com licença Vou à luta”

Por meio de convênio da SMADC com o Gover-

no do Estado de Minas Gerais, foi executado 

em 2014 o Projeto “Com Licença Vou à Luta”, 

que teve como objetivo promover a qualifica-

ção profissional para o acesso ao mercado de 

trabalho/atividades de geração de renda; incre-

mentar a escolaridade e fomentar a autonomia 

e cidadania de mulheres com quarenta anos ou 

mais, desempregadas, de baixa escolaridade, 

residentes em área de grande vulnerabilidade 

e egressas do sistema prisional.

Foi possível a qualificação de 81 mulheres, das 

quais 63 no curso de cabeleireiro e dezessete 

mulheres no curso de manicure.

Utilizando os recursos do Convênio em ques-

tão, foi possível a aquisição de kits de material, 

distribuídos às participantes ao final dos cursos, 

com os quais poderão desenvolver as ativida-

des aprendidas, de forma autônoma, viabili-

zando a reinserção no mercado de trabalho e 

geração de renda.

3.3  ações para Promoção da Igualdade  

racial

A Coordenadoria de Promoção da igualdade Ra-

cial (CPiR), criada em 2010 pela Lei 9.934/2010, 

é o órgão responsável pela coordenação da 

Política Municipal de Promoção da igualdade 

Racial no âmbito do Município de Belo Horizon-

te. O principal objetivo da CPiR é enfrentar as 

desigualdades raciais e promover a igualdade 

racial como premissa e pressuposto a ser con-

siderado no conjunto das políticas de governo, 

de caráter intersetorial, de modo a descentrali-

zar e regionalizar as ações na execução das polí-

ticas públicas de promoção da igualdade racial 

da cidade.
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Quilombos: Buscando mecanismos visando 

resguardar os direitos aos quilombos urbanos, 

foi aprovada no Conselho Municipal de Cultura 

a abertura do Processo de inventário para regis-

tro de Patrimônio imaterial dos Quilombo Man-

gueiras, Quilombo Manzo N´Gunzo Kaiango e 

Quilombo dos Luízes, com previsão de finaliza-

ção em 2015.

Valorização das múltiplas manifestações 

das identidades sociais e culturais dos dife-

rentes grupos étnico-raciais: A Coordenado-

ria Municipal de Promoção da igualdade Racial 

realiza programas, serviços e ações afirmativas 

em parceria com ONGs e movimentos sociais 

para a superação das desigualdades, combate 

ao racismo, promoção da saúde, educação e 

preservação da memória, cultura e identidade 

étnica da comunidade negra. 

Destaca-se entre as ações desenvolvidas em 

2014:

•  Oferta de vagas para formação e qualificação 

profissional na Escola Profissionalizante Rai-

munda da Silva Soares, na Pedreira Prado Lo-

pes, ofertando, em 2014, 68 vagas, totalizando 

664 desde 2013.

•  Realização da i Conferência Municipal de Mi-

gração e Refúgio – COMiGRAR em Belo Hori-

zonte, caráter consultivo e preparatório para a 

Conferência Nacional de Migrações e Refúgio.

•  inclusão de Belo Horizonte no Sistema Nacio-

nal de Promoção da igualdade Racial – (SiNA-

PiR) aprovada pela Secretaria de Políticas de 

Promoção da igualdade Racial – SEPPiR/PR, 

aguardando envio de documentação para as-

sinatura do Termo de Adesão.

•  Realização de Ação integrada de cidadania no 

acampamento cigano do Bairro São Gabriel, 

com encaminhamento para documentação 

básica, diversos serviços da área social e infor-

mações sobre mercado de trabalho e forma-

ção profissional.

•  Descentralização da Política Municipal de Pro-

moção da igualdade Racial, por meio da coor-

denação e acompanhamento dos Grupos Ges-

tores nas nove regionais da cidade, com rea-

lização de ações de formação com servidores 

e sociedade civil, além de diversas atividades 

culturais.

•  Apoio a grupos culturais, religiosos de matriz 

africana e do movimento negro em diversas 

atividades na cidade, destacando Dia inter-

nacional da Mulher Negra, Latino-Americana 

e Caribenha; Apoio a Conferência de Povos e 

Comunidades Tradicionais, Mostra de Cine-

ma CiNEAFROBH: Paz no Mundo Camará, iV 

Encontro Nacional de Capoeira Angola, nas 

diversas regionais da cidade, Dia Nacional da 

Consciência Negra com o Grupo Reaja Minas, 

Formação de adolescentes do Projeto Rede Ci-

dadã, entre outros.

•  Minicurso de Gênero e Relações Etnicorra-

ciais em parceria com a Rede de Enfrenta-

mento da Violência contra a Mulher; Partici-

pação do processo de discussão e realização 

do Seminário Racismo institucional em par-

ceria com NUPAD-UFMG, CEHMOB-MG, DRE-

MiNAS, Fundação Hemominas, Ministério da 

Saúde, entre outros.
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•  Realização de várias atividades no Mês da 

Consciência Negra em parceria com os Gru-

pos Gestores de Promoção da igualdade 

Racial e Fundação Municipal de Cultura, 

entre outros parceiros do movimento social 

da cidade.

Povo cigano: somado a criação do “Dia Mu-

nicipal do Povo Cigano”, que foi instituído 

pela Lei 10.623 em 2013, em 2014 foi reali-

zado o diagnóstico do povo cigano, cujos 

dados estão em compilação final para serem 

divulgados.

Também em 2014 foi aprovada pelo Conselho 

do Patrimônio Cultura do Município a abertura 

do processo de Registro imaterial da Cultura Ci-

gana na Cidade de BH.

Programa de Certificação em Promoção da 

igualdade Racial: instituído pelo Decreto 15.392 

de 2013, prevê a concessão de um selo a insti-

tuições públicas e privadas, associações civis e 

empresas, sediadas na capital, que desenvol-

vem iniciativas de enfrentamento ao racismo e 

discriminação etnicorracial. 

Em 2014 iniciou-se o levantamento de empre-

sas e instituições parceiras, o trabalho encon-

tra-se em desenvolvimento com previsão de 

conclusão no 1º semestre de 2015.

3.4  Público lGBt (lésbicas, Gays, Bissexuais, 

travestis e transexuais)

A PBH vem implantando ações de promoção, 

defesa e garantia dos direitos humanos e de ci-

dadania do público LGBT.

3.4.1 educação para a diversidade

Em 2014 foram 6.081 profissionais da Rede Mu-

nicipal de Educação formados dentro do Projeto 

“Educação para a Diversidade”, totalizando 7.693 

profissionais formados desde 2013.

Também foram realizadas cinco ações de for-

mação no tema “Direitos Humanos da Popula-

ção LGBT”, voltadas para técnicos e gestores da 

área da Saúde, contemplando os profissionais 

da Regional Noroeste. 

3.4.2  centro de referência pelos direitos 

Humanos e cidadania de lésbicas, 

Gays, Bissexuais, travestis  

e transexuais (crlGBt)

Tem como objetivo contribuir para a defesa e 

promoção dos direitos humanos e cidadania 

da população LGBT, por meio de ações que 

visem o enfrentamento à violência e à discri-

minação por orientação sexual e identidade 

de gênero no município de Belo Horizonte. 

O CRLGBT possui como eixos de trabalho: o 

atendimento psicossocial, a formação e pro-

moção dos Direitos Humanos e Cidadania 

LGBT, a articulação de Políticas Públicas e a 

promoção de ações afirmativas.

Existem 102 usuários cadastrados no CRLGBT e 

em 2014 foram realizados 243 atendimentos, to-

talizando 589 atendimentos desde 2013.

Também em 2014 o CRLGBT teve grande atu-

ação em Belo Horizonte, promovendo diversas 

atividades de Formação, Rodas de Conversa e 

articulação tanto com órgãos da Prefeitura de 

Belo Horizonte, destacando-se as áreas da Saú-

de, Assistência Social e Trabalho e Renda, quan-
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to com os movimentos sociais, instituições de 

ensino, dentre outras. Foram promovidas trinta 

ações, possibilitando maior visibilidade e pro-

moção dos direitos da população. 

3.4.3 Programa BH sem Homofobia

Elaborado em 2014, o programa tem como ob-

jetivo contribuir com o combate à violência e à 

discriminação homofóbica no município e tem 

como base quatro eixos estruturantes: atendi-

mento psicossocial, formação e educação em 

direitos humanos, articulação de políticas na 

perspectiva intersetorial e apoio às ações do 

movimento LGBT. Foi instituído através de De-

creto Municipal em janeiro de 2015.

3.5 segurança alimentar

3.5.1  centro de referência em segurança 

alimentar e nutricional sustentável  

no Município de Belo Horizonte  

(ceresans-BH)

inaugurado em dezembro de 2014, com o 

objetivo de planejar e coordenar as ações 

de educação, qualificação, informação e de 

pesquisa e extensão da política de segurança 

alimentar e nutricional sustentável do Muni-

cípio, bem como integrar as demais ações de 

assistência alimentar à população e às insti-

tuições públicas e conveniadas – restaurantes 

populares, rede municipal de ensino, creches, 

abrigos, iLPi e CRAS. 

3.5.2  construção do restaurante Popular no 

Bairro são Gabriel

A nova unidade do Restaurante Popular que 

será construída no bairro São Gabriel está com 

projeto executivo em andamento.

3.6  acessibiidade em equipamentos  

Públicos

Com o intuito de avançar na reforma e adaptação 

dos equipamentos públicos da PBH, em 2013 foi 

nomeado um Grupo Técnico de Acessibilidade 

(GT Acessibilidade), pela Portaria Conjunta SMPS/

SMADC nº 5/2013, para a realização de estudos 

visando garantir condições adequadas de acessi-

bilidade nas edificações públicas da PBH.

A partir de outubro de 2013, sob o comando da 

Coordenadoria Municipal de Direitos das Pes-

soas com Deficiência (CDPD), o GT Acessibilida-

de analisou dados e estabeleceu critérios para 

subsidiar todos os órgãos quanto a sua acessi-

bilidade arquitetônica. 

A estratégia adotada pelo grupo enfocou a de-

terminação de prioridades frente aos serviços 

com maior demanda para pessoas com defici-

ência, dentre outros parâmetros que possam 

facilitar o acesso aos serviços da PBH. 

Em agosto de 2014, foram apresentados aos ges-

tores e técnicos dos diversos órgãos da PBH, em 

Reunião Técnica “BH Acessível: Direito de Todos”, as 

estratégias, critérios, prioridades, possibilidades e 

experiência adquiridas em todo este processo.

4 ProGraMa sUstentador  
atendIMento ao Idoso

O objetivo deste programa é ampliar as ações 

de promoção do envelhecimento ativo e as 

ações de cuidado com a população idosa priori-

tária (dependentes e semidependentes, vulne-
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rabilizados ou com direitos violados), visando 

aumentar o número de pessoas idosas partici-

pantes do programa de promoção ao envelhe-

cimento ativo e melhorar as condições de aten-

dimento às pessoas idosas necessitadas.

O foco das metas e ações do projeto é, no âm-

bito do Município de Belo Horizonte, atender a 

população idosa (pessoas com mais de sessen-

ta anos) que necessita de atenção das diversas 

políticas sociais e urbanas, prioritariamente as 

que residem em áreas vulneráveis ou estão em 

condições de vulnerabilidade.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

4.1  Projeto cuidador / Programa Maior  

cuidado

implantado em 2011, oferece atendimento domi-

ciliar aos idosos frágeis em situação de semi de-

pendência e dependência funcional e em situa-

ção de vulnerabilidade social, residentes em áreas 

de alto risco adscritas aos Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS), favorecendo a manu-

tenção dos laços familiares, o que retarda ou evita 

a condução do idoso a uma instituição de abrigo 

ou asilo, além de contribuir para a redução do nú-

mero de internações hospitalares. 

O Programa é coordenado pela Secretaria 

Municipal de Adjunta de Assistência Social 

(SMAAS), com a cogestão e participação ativa 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e o 

acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Políticas Sociais (SMPS). Participam do projeto 

53 Centros de Saúde e 26 CRAS.

O Ministério da Saúde selecionou e premiou 

o Projeto Cuidador/Programa Maior Cuidado, 

pelo Concurso de Mapeamento de Experiências 

Estaduais e Municipais, no campo do Envelheci-

mento e Saúde da Pessoa idosa no ano de 2013.

Este processo foi conduzido pela Coordenação de 

Saúde da Pessoa idosa, Departamento de Aten-

ção Especializada e Temática e Secretaria de Aten-

ção à Saúde, considerando os critérios: alinha-

mento aos princípios e diretrizes do SUS, caráter 

inovador, reprodutibilidade em outras realidades, 

relevância dos resultados para qualificar a gestão. 

Em 2014 foram atendidos 614 idosos, sendo 

que 373 (58,1%) eram semidependentes e 241 

(39,25%) dependentes para o autocuidado. 

Também em 2014 foi publicado o Código de 

Conduta do Cuidador de idosos que atua no 

programa.

4.2  Instituições de longa Permanência para 

Idosos (IlPIs)

A PBH, para garantir a implementação do Esta-

tuto do idoso na esfera municipal, possui con-

vênios com 22 iLPis, que oferecem um total de 

880 vagas para idosos e que garantem o forne-

cimento de:

•  Alimentação para os idosos: foram fornecidas 

2.155.758 refeições, em 22 pontos de atendi-

mento, beneficiando 866 pessoas.

•  Atividade educacional, através da Educação de 

Jovem e Adulto (EJA), fornecida nas iLPis em 

oito iLPis conveniadas, atendendo 137 idosos. 

•  Atividade física, através do Programa Vida Ati-

va, desenvolvido nas iLPis.
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 Em 2014 foram ampliadas 75 vagas para 

pessoas idosas em iLPis, totalizando 87 novas 

vagas ofertadas desde 2013. Em todas as iLPis 

conveniadas são atendidas 880 pessoas idosas 

semidependentes e dependentes.

4.3  Grupos de convivência para Pessoa Idosa

São realizados para idosos, onde são oferecidos 

serviços e programas voltados para a promoção e 

defesa de direitos da pessoa idosa. Em 2014 foram 

realizados 4.908 atendimentos em grupos de con-

vivência para pessoa idosa.

Equipamento público, vinculado à Coordena-

doria Municipal de Direitos da Pessoa idosa, lo-

calizado no Bairro Caiçara, na Região Nordeste 

de Belo Horizonte, oferece serviços e programas 

voltados para a promoção e defesa dos direitos 

da pessoa idosa, além de cursos, oficinas, pa-

lestras e ações com foco no bem-estar e saúde 

da pessoa idosa. Atualmente, passam todos os 

dias pelo Centro de Referência da Pessoa idosa 

de 400 a 500 idosos, que se beneficiam das di-

versas atividades que são desenvolvidas, como 

Academia da Cidade; Academia a Céu Aberto/

Saúde na Praça; Danças de Salão, Cigana e Sê-

nior; Coral; Pintura em Tecido; Pintura em Tela; 

Oficinas de Envelhecimento Ativo de Memória, 

Projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA-BH, 

além de Show de Talentos e Bailes. 

Em 2014 foram realizados 34.963 atendimentos 

à pessoa idosa no CRPi, 6% superior ao realiza-

do em 2013.

4.4  Programa específico de alfabetização de 

Pessoas Idosas

Em setembro de 2014 foi implantado, como 

projeto piloto, um programa específico de al-

fabetização de idosos, na turma do EJA, que 

funciona na iLPi Padre Leopoldo Mertens, com 

a participação de 15 idosos.

O Programa foi desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação e objetiva reduzir os 

índices de analfabetismo absoluto e funcional 

da pessoa idosa de Belo Horizonte, através de 

métodos, procedimentos, materiais e equipa-

mentos adequados à senescência.

4.5 agenda cultural e de Passeios

implantado em 2014, e direcionado à pessoa 

idosa institucionalizada, visa promover o aces-

so e apropriação dos espaços públicos culturais 

e de lazer pelos idosos.

Em 2014 foram realizados dezessete passeios, 

envolvendo 237 idosos das iLPis conveniadas 

com a Prefeitura, que passearam pelo Parque 

das Mangabeiras; Centro de Arte Popular CE-

MiG; Parque Municipal; Lagoa da Pampulha; 

Casa do Baile; igreja São Francisco; Aquário 

do Rio São Francisco; Museu de Artes e Ofí-

cios; Museu Histórico Abílio Barreto e Praça 

da Liberdade.

city tour: Também foi realizado o City Tour, pro-

jeto que busca proporcionar aos idosos de BH, 

de iLPis não conveniadas com a Prefeitura, uma 

oportunidade de conhecer ou rever os pontos 

turísticos da cidade. Possibilita a reinserção das 

pessoas idosas resgatando sua autoestima e 

proporcionando o convívio social. 

O projeto tem dois eixos, um em parceria com a 

BHTrans, que utiliza as horas sociais dos permis-

sionários do transporte escolar, e o segundo em 
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parceria com o Governo do Estado, que leva os 

idosos para o Circuito Cultural. 

Em 2013 foram beneficiados 1.330 idosos: 

por meio da parceria com a BHTrans foram 

realizados 21 passeios, atendendo 660 ido-

sos; e, por meio da parceria com o Governo 

Estadual/Circuito Cultural Praça da Liberda-

de, foram realizados quinze passeios aten-

dendo 670 pessoas. 

Em 2014 os Cities Tour proporcionaram vi-

sitas ao Palácio do Tribunal de Justiça; Con-

junto Arquitetônico da Pampulha; Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti e Palácio 

da Liberdade. Foram realizados quatro pas-

seios, beneficiando 180 pessoas, totalizando 

25 passeios.

4.6  Projeto casa segura para Pessoa Idosa – 

Kit Banheiro

Visa oferecer às pessoas idosas, parcela cada 

vez maior e mais atuante da sociedade, uma 

ambientação mais adequada, segura e con-

fortável e que lhes dê mais autonomia, além 

de uma vida com qualidade e dignidade, em 

sua própria residência, conseguida inicial-

mente através da adaptação dos banheiros, 

que são tidos como áreas de alto risco de aci-

dentes nas residências. A seleção dos domi-

cílios atende a critérios preestabelecidos em 

conjunto com o Grupo de Trabalho do idoso. 

Em 2013 foram implantados 115 Kits. 

Em 2014 foram realizadas adaptações em 79 re-

sidências, totalizando 194 desde 2013.

4.7 Programa Vida ativa

As ações do Vida Ativa buscam o pleno exer-

cício da cidadania e a conscientização da 

importância da prática regular de atividades 

físicas para o envelhecimento saudável, de-

senvolvendo atividades que visam a melho-

ria da qualidade de vida e a integração so-

cial, por meio da convivência e da prática de 

exercícios e atividades sociorrecreativas, mi-

nistradas e supervisionadas por profissionais 

de Educação Física. Além disso, o Programa 

organiza eventos, oferece cursos de capacita-

ção, realiza palestras e dá suporte técnico a 

grupos de convivência da terceira idade. 

Em 2014 foram implantados 41 novos núcleos 

de Vida Ativa, totalizando 76 na cidade.

4.7.1 encontro Vida ativa

Evento destinado ao público da terceira idade 

que tem como objetivo encerrar de forma lúdi-

ca as atividades do ano corrente, buscando va-

lorizar e motivar o público participante do Pro-

grama Vida Ativa, oferecendo lazer, entreteni-

mento, cultura, música, informação e trocas de 

experiências significativas entre estas pessoas, 

procurando atingi-las em sua totalidade física, 

emocional, espiritual e mental. 

Em 2014, este evento teve a participação de 

5.000 idosos.

4.8  Kits de oficinas Intersetoriais  

de Promoção ao envelhecimento  

ativo e técnicas de Memória

São utilizados nas Oficinas de Promoção do 

Envelhecimento Ativo, potencializando as 

práticas de intersetorialidade e as técnicas 
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de memória. As oficinas ofertadas são: Uso 

Correto dos Medicamentos e Chás; Preven-

ção de Quedas; Música; Dança e Memória; 

Cidade (re)Visitada; Memória e Avaliação; e 

Alimentação Saudável. Em 2013 foram ofe-

recidos aos grupos de convivência para pes-

soas idosas quatro kits de Oficinas interseto-

riais, totalizando 26 desde 2013.

4.9  ampliação da rede para a atenção  

Integral à saúde do Idoso, no sistema de 

saúde 

4.9.1  Qualificação dos Profissionais da 

rede de atenção à saúde do Idoso

Tem o objetivo de formar novos profissionais 

especializados através da Residência médi-

ca em geriatria e Residência multiprofissional 

em saúde do idoso (psicologia, serviço social, 

fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, fo-

noaudiologia, odontologia e enfermagem). Em 

2014 foram disponibilizadas seis vagas para 

residência médica de geriatria; oito vagas para 

residência multiprofissional em saúde do idoso; 

e foram qualificados 312 profissionais da rede 

de atenção à saúde do idoso, totalizando 4.795 

desde 2011.

4.9.2 Programa “Posso ajudar”

Em 2014 foram capacitados, visando melhor 

atendimento de pessoas idosas, cinquenta 

agentes de atendimento/acolhimento das uni-

dades de saúde.

4.9.3  aumento do número de Vagas nas 

academias da cidade

Nesses espaços, os idosos podem praticar 

exercícios com assistência de profissionais e 

frequentar um ambiente em que fazem ami-

gos e descobrem novas atividades. Além de 

atividades como Lian Gong e dança de salão, a 

academia oferece aula da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), oficinas de arte e artesanato e 

promove campanhas educativas e de apoio e 

fortalecimento ao idoso. 

Em 2014 foram 9.007 idosos matriculados nas 

Academias da Cidade, totalizando 17.681 idosos 

que se beneficiaram do Programa desde 2009.

4.9.4  atendimento em IlPIs por equipe de 

saúde da Família (esF)

Em 2014 uma ESF foi destacada para atender 

idosos institucionalizados. Foram 130 atendi-

mentos realizados, atendendo a 377 idosos.

4.9.5 centro Mais Vida (cMV)

A SMSA, em parceria com a Secretaria Estadu-

al de Saúde (SES) e o Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

implementou, a partir de setembro de 2010, o 

Centro Mais Vida (CMV). Os critérios de encami-

nhamento para o Centro Mais Vida são: etário 

(≥ 80 anos); pessoas com 60 anos e mais que 

preencham os seguintes critérios: clínico-fun-

cional: portadores de polipatologias (≥5); uso 

de polifarmácia (≥5 medicamentos); síndrome 

demencial; doença de Parkinson; sequelas neu-

rológicas e internações recorrentes; social: resi-

dentes em áreas de alta vulnerabilidade social. 

O CMV atua conforme a linha de cuidado para a 

pessoa idosa proposta pela SMSA. Visa fortalecer 

e otimizar o fluxo de atendimento aos idosos frá-

geis, bem como oferecer apoio especial às ESF/

NASF. No CMV são elaborados os planos de cui-
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dados dos idosos, com orientações e sugestões 

para os profissionais do centro de saúde que da-

rão continuidade ao tratamento. 

Desta forma, o CMV contribui para aumentar a 

resolubilidade das equipes e facilitar a detecção 

precoce do processo de fragilização dos idosos, 

com encaminhamento dos casos mais comple-

xos para os serviços de geriatria de referência 

da rede. 

No ano de 2014 foi observada uma diminui-

ção do número de atendimentos realizados no 

CMV, o que em parte pode ser atribuído ao ab-

senteísmo. Algumas estratégias estão em anda-

mento para diminuir o absenteísmo e aumen-

tar a captação dos idosos frágeis. 

5 ProGraMa sUstentador 
ProMoção do esPorte e do laZer

O objetivo deste programa é universalizar o 

acesso ao esporte e ao lazer por meio do desen-

volvimento de políticas públicas inclusivas que 

garantam a participação de todos e promovam 

a qualidade de vida urbana, contribuindo para 

a consolidação de ambientes sociais saudáveis, 

educativos e seguros.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

5.1 Programa segundo tempo

O Programa Segundo Tempo tem como prin-

cipal objetivo a democratização do esporte e a 

garantia do acesso à prática e à cultura do Espor-

te de forma a promover o desenvolvimento in-

tegral de crianças, adolescentes e jovens, como 

fator de formação da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida, prioritariamente em áreas de 

vulnerabilidade social. 

É desenvolvido em 76 Escolas da Rede Municipal 

de Educação que fazem parte do Programa Escola 

integrada. O atendimento é realizado em 151 Nú-

número de atendimentos/ano no cMV, de setembro de 20109 a 2014

9 o programa foi iniciado em setembro de 2010.

Fonte: ses MG
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cleos, para um público de mais de 15 mil crianças e 

adolescentes, com idade de seis a dezessete anos. 

As atividades esportivas oferecidas no Progra-

ma Segundo Tempo são de caráter educacional, 

tendo como objetivo o desenvolvimento integral 

da criança e do adolescente, de forma a favore-

cer a consciência de seu próprio corpo, explorar 

seus limites, aumentar as suas potencialidades, 

desenvolver seu espírito de solidariedade, de co-

operação mútua e de respeito pelo coletivo. As 

atividades esportivas são realizadas nas escolas, 

parques, praças e centros esportivos, dentro das 

comunidades, distribuídas nas nove regionais ad-

ministrativas do município. Em 2013 o Programa 

Segundo Tempo atendeu 15.486 alunos da rede.

Em 2014 foi firmado novo convênio entre o Mi-

nistério do Esporte e a PBH, possibilitando a con-

tinuidade do programa nas 172 Escolas Munici-

pais, a partir de 2015.

5.2 esporte esperança

O Esporte Esperança é um programa de espor-

te educacional voltado para crianças e adoles-

centes, de seis a dezessete anos, em situação 

de maior vulnerabilidade social. Busca garantir 

o direito de acesso ao esporte e lazer por meio 

de atividades organizadas e supervisionadas por 

profissionais de Educação Física, que valorizam 

e ampliam a cultura corporal de movimento e a 

ludicidade. Seu objetivo é promover a inclusão 

e socialização, com especial atenção à equidade 

de oferta para ambos os gêneros, observando 

ainda os princípios da participação, respeito e 

excelência. As atividades são desenvolvidas em 

quadras, campos e outros equipamentos públi-

cos e/ou de instituições parceiras, atendendo à 

criança/adolescente no contraturno escolar e 

oferecendo, ainda, atividades complementares, 

jogos, passeios e acompanhamento social. 

Em 2013, foram atendidas 1.168 crianças/adoles-

centes neste Programa, e em 2014 foram aten-

didas 7.208 crianças/adolescentes sistematica-

mente e 6.054 em eventos.

Atualmente as atividades são desenvolvidas 

em núcleos localizados em dezoito territórios 

BH Cidadania junto ao CRAS e em cinco equi-

pamentos esportivos fora desses territórios Os 

conteúdos desenvolvidos abrangem de forma 

diversificada os conteúdos da cultura corporal 

de movimento, dentre eles: a dança, ginástica, 

lutas, esportes, entre outros. 

Em 2014 foram atendidas 6.552 crianças nos nú-

cleos e nos eventos realizados.

5.3 academia a céu aberto

A Academia a Céu Aberto é um projeto iniciado 

em 2012, voltado à prática de atividades físicas 

para pessoas de todas as idades, mas, prioritaria-

mente, para o público da terceira idade. Com um 

conjunto de equipamentos de ginástica adap-

tados e implantados em espaços de fácil acesso 

pela população, a Academia tem como objetivo a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão, seja do 

ponto de vista físico, psíquico e/ou social, propor-

cionando um desenvolvimento humano integral. 

Os equipamentos são de uso livre da população e 

também servem aos usuários dos programas Ca-

minhar, Vida Ativa e BH Cidadania, que os utilizam 

com orientações de profissionais e estudantes de 

Educação Física. Este programa também é conhe-

cido como Praça da Saúde. 
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Em 2013 foram adquiridas 260 academias com 

recurso municipal para serem instaladas no mu-

nicípio de Belo Horizonte com recursos munici-

pais e também mais 75 academias foram adqui-

ridas com recursos oriundos de Convênio firma-

do com o Estado e União. 

Em 2013 foram instalados 143 conjuntos de aca-

demias, e em 2014 foram instalados 108 conjun-

tos, totalizando trezentas Academias instaladas 

na cidade.
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5.4 Brincando na Vila

Criado em 2013 para desenvolver uma atividade 

intersetorial com a Fundação Municipal de Cultu-

ra, tendo o objetivo de realizar ações de lazer nos 

Centro Culturais de Belo Horizonte, o programa 

busca garantir o acesso às políticas públicas de 

lazer e cultura para crianças e jovens de áreas de 

vulnerabilidade social na cidade.

São realizadas atividades gratuitas praticadas 

nas ruas de lazer, como balão, pula-pula, cama 

elástica, pintura de rosto e brincadeiras com jo-

gos educativos, além de diversas atrações artís-

ticas, na última sexta-feira de cada mês. O públi-

co chega a ultrapassar mil pessoas/evento.

No ano de 2014 foram realizadas onze edições 

do Brincando na Vila, nos locais citados abaixo, 

totalizando 24 edições realizadas desde a sua 

criação em 2013:

• Centro Cultural Venda Nova.

• Vila Senhor dos Passos.

• Centro Cultural São Geraldo.

• Pedreira Prado Lopes.

• Vila Leonina.

• EM Sérgio Miranda.

• Point Barreiro.

• Parque Municipal – Especial Virada Cultural.

• Centro Cultural Pampulha.

• Centro Cultural Vila Fátima.

• Vila Santa Rosa.

5.5 superar

O Programa Superar se dedica à inclusão de 

pessoas com deficiência em programas e even-

tos de esporte e lazer, através de atendimen-

tos diretos e indiretos. O atendimento direto 

e permanente é realizado no Centro de Refe-

rência Esportiva para a Pessoa com Deficiência 

(CREPPD). São desenvolvidas as modalidades 

de natação, futsal, basquetebol, basquetebol 

em cadeira de rodas, patinação, judô, tênis de 

mesa, bocha paraolímpica, rugby em cadeira 

de rodas, goalball, musculação, hidroginástica e 

dança. O público atendido conta também com 

o apoio de serviço médico e fisioterápico, com-

plementando as ações. 

Em 2014 foram 915 inscrições para participação 

no programa, aproximadamente 7% superior às 

inscrições de 2013. 

5.6 Programa “domingo a rua é nossa”

A PBH, desde 2010, transforma ruas e avenidas 

em áreas de convivência, garantindo um espa-

ço livre para a prática de caminhadas, corridas, 

passeios de bicicletas e outras atividades es-

portivas. Tem como objetivo principal reunir a 

população, oferecendo novas opções de lazer e 

diversão para as famílias, agregando maior qua-

lidade de vida. 

Em 2014 o programa foi implantado em mais 

dois locais, totalizando vinte trechos de vias pú-

blicas disponibilizados para o projeto todos os 

domingos, no horário das 7h às 14h:
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reGIonal local IMPlantação

1 Centro-Sul Avenida Bandeirantes – Mangabeiras 2010

2 Centro-Sul Avenida Prudente de Morais – Cidade Jardim 2010

3 Centro-Sul Praça Raul Soares – Centro 2010

4 Norte Avenida Dr. Cristiano Guimarães – Planalto 2010

5 Oeste Avenida Senador Lima Guimarães – Estoril 2010

6 Oeste Avenida Silva Lobo – Grajaú 2010

7 Pampulha Avenida Otacílio Negrão de Lima – Pampulha 2010

8 Barreiro Rua Matutina – Bairro industrial 2013

9 Barreiro Avenida Olinto Meireles – Bairro industrial 2013

10 Barreiro
Praça entre a Rua Jeriba, Avenida Ágave, Rua Babaçu e 
Rua Telaviv – Bairro Olaria

2013

11 Leste Avenida Petrolina – Sagrada Família 2013

12 Leste Rua Sarandi – Esplanada 2013

13 Nordeste Avenida José Cândido da Silveira – Cidade Nova 2013

14 Nordeste Avenida Bernardo Vasconcelos – Cachoeirinha 2013

15 Nordeste Rua Branca – Jardim Vitória 2013

16 Nordeste Rua Alberto Cintra – Cidade Nova 2013

17 Nordeste Rua Manoel Rubim – São Paulo 2013

18 Nordeste Rua Jornalista Nicolau Neto – Dom Joaquim 2013

19 Barreiro Rua Santa inês do Alto 2014

20 Oeste Avenida Henrique Badaró Portugal – Estrela D’Alva 2014

5.7 Programa caminhar

Promove a educação para a saúde, por meio do 

incentivo à prática regular e orientada da cami-

nhada. Com atuação direta em pistas de cami-

nhada e corrida, academias a “céu aberto”, escolas 

e eventos, os técnicos do Caminhar realizam ava-

liações físicas e orientam as pessoas sobre os be-

nefícios e a importância da atividade física como 

instrumento de melhoria da qualidade de vida.

•  Programa Caminhar na Escola: Busca oportu-

nizar a reflexão e a vivência de conteúdos re-

lativos à atividade física e seus benefícios para 

a saúde e qualidade de vida, sendo desenvol-

vido em 36 escolas municipais e atendendo 

alunos do 2º e 3º ciclos. 

Em 2014 foram 7.268 alunos atendidos, 30% su-

perior ao Programa em 2013.

•  Programa Caminhar mais Saúde: Consiste no 

atendimento a nove pistas de caminhadas de 

Belo Horizonte, nos núcleos do território do 

BH Cidadania e nas Academias a Céu Aberto, 

onde são realizados cadastros, avaliações físi-

cas, teste cardiorrespiratório e orientações aos 

caminhantes. 

Em 2014 foram realizados 33.140 atendimentos.

5.8 equipamentos esportivos 

5.8.1  Parcerias para reformas  

de equipamentos esportivos

Em 2013 foi firmado Termo de Cooperação Téc-

nica com o instituto Minas pela Paz para revi-

talizar e desenvolver ações esportivas/lazer em 

cinco equipamentos esportivos:
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•  Campo do Saga Esporte Clube.

•  Campo do Mineirinho Esporte Clube.

•  Campo da Praça Salgado Filho.

•  Campo do Estrela Azul Esporte Clube.

•  Campo do São Bernardo Esporte Clube.

Os campos já possuem projeto básico elaborado.

Ainda com relação a parcerias, a MRV, além 

das reformas no Campo Popular e no Campo 

do Castanheira, constantes na tabela anterior, 

elaborou projetos para reformas do Campo 

do Real (Jatobá iV); Leblon; Jardim Felicidade; 

Santa Mônica; Aiuruoca e inconfidência e ante-

projetos para os campos do interlagos, Estrela 

Azul, Etelvina Carneiro, Telê Santana, Santa Te-

reza, Capitão Eduardo, Palmeirense e para equi-

pamento esportivo do parque ecológico Morro 

das Pedras.  

5.8.2  construções, reformas 

 e requalificações

Já são catorze campos reformados desde 2013:

reGIonal eQUIPaMento escoPo conclUsão

Nordeste Campo do Cachoeirinha
Reforma do alambrado, troca do 
telhado do vestiário e concretagem 
do piso externo

2013

Nordeste
Campo de Futebol Rua Lagoa do 

Ouro
Construção de tela de proteção 
lateral

2013

Norte Quadra da Rua Pedro Glasman Construção de vestiário 2013

Pampulha Quadra Rua Caldas da Rainha Construção de módulo de apoio 2013

Venda Nova Campo do Santa Mônica Reforma do alambrado e do vestiário 2013

Leste Praça da Saudade Cobertura da quadra 2013

Leste
Campo de Futebol Avenida 

Américo Vespúcio

Construção de muro de divisa com 
Cemitério da Paz, construção de 
alambrado, muro de contenção de 
talude

2013

Leste Campo do Riviera
Reforma do alambrado, construção 
de canaleta e muro de contenção de 
talude

2013

Noroeste Campo do Saga
Construção de canaleta e reforma de 
alambrado

2013

Nordeste Campo Flor de Minas Reforma do Alambrado 2014

Norte Campo do Tupinense
Reforma do vestiário, regularização 
do piso

2014

Norte Campo Castanheira ii10 Construção de vestiário e passeio 2014

Leste Campo do Tupinambás

Troca do alambrado, reforma do 
vestiário com inclusão de banheiro 
acessível, construção de quadra e 
reforma da arquibancada

2014

Noroeste Campo Popular11 Reforma do vestiário 2014

Outros dezoito equipamentos estão em projeto, licitação ou com obras em andamento. 

10 Realizado em parceria com a MRV.
11 idem.
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5.8.3 Pistas de skate 

Pista de skate do Parque das Mangabeiras: 

inaugurada em novembro de 2014, a pista está 

localizada no setor esportivo do parque, tem 

forma de “U”, área de 290 m2 e 4 metros de altu-

ra; possui estrutura metálica, com piso formado 

por camadas de ecoblock (madeira Biossinté-

tica impermeável), compensado plastificado 

e acabamento em TS, e lâmina produzida com 

madeira de reflorestamento e resinas, altamen-

te resistente a impactos.

Pista de skate do Parque Julien rien: pista 

mais antiga de Minas Gerais, em formato de 

piscina, passou por uma revitalização em 2013, 

para recuperação do bowls, aumento das bor-

das da pista, além de instalação de guarda-cor-

po e corrimãos.

Pista de skate do Parque lagoa do nado: inau-

gurada em dezembro de 2014, a pista, em formato 

de piscina, em estrutura de concreto armado, inclui 

uma plataforma retangular com obstáculos e três 

bowls. Em toda sua extensão, há cercamento com 

alambrado e instalação de pastilhas nas bordas dos 

bowls, de guarda-corpos e corrimãos. 

conselho Gestor Participativo de equipa-

mentos de esporte e lazer

O Conselho Gestor Participativo de Equipamen-

tos de Esporte e Lazer foi criado em 2013 e é 

regulamentado pela Lei Orgânica do Município 

de Belo Horizonte de 21/03/1990, Lei 8146, de 

29/12/2000, e pelo Decreto Municipal 10554, 

de 15/03/2001. 

O Conselho foi criado para estabelecer a gestão 

colegiada dos equipamentos esportivos da Pre-

feitura de Belo Horizonte. O objetivo do progra-

ma é promover uma gestão participativa com a 

finalidade de garantir a requalificação dos espa-

ços públicos, implementando programas de re-

levância e abrangência social, universalizando e 

democratizando o acesso ao esporte e ao lazer.

De forma paritária, cada instituição ou grupo da 

comunidade indica dois representantes, sendo 

titular e suplente. Assim, o estabelecimento de 

um plano sistemático que conta com a coleti-

vidade visa à transparência no custeio por par-

te do poder público, proporcionando retorno 

imediato através de ações e projetos e buscan-

do proporcionar uma melhor qualidade de vida 

à população local.

Atualmente são 21 Conselhos Ativos, empos-

sados em 09 de julho de 2013, relacionados 

abaixo: 

1-  Complexo Esportivo Saudade – Regional Leste.

2- Campo Mariano de Abreu – Regional Leste.

3- Campo do Brasilina – Regional Leste.

4-  Complexo Esportivo Aglomerado Serra –  

Regional Centro-Sul.

5-  Quadra São Miguel Arcanjo – Vila Fátima –  

Regional Centro-Sul.

6-  Complexo Esportivo Salgado Filho – Regio-

nal Oeste.

7-  Complexo Esportivo Betânia – Regional Oeste.

8-  Campo do Grajaú – Regional Oeste.
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9- Campo do Vista Alegre – Regional Oeste.

10-  Quadra Senhor dos Passos – Regional  

Noroeste.

11-  Complexo Espotivo Frei Luiz – Regional  

Noroeste.

12-  Complexo Espotivo Dom Bosco – Regional 

Noroeste.

13-  Complexo Esportivo Monte Azul – Regional 

Norte.

14-  Complexo Esportivo 22 de Julho – Regional 

Norte.

15- Campo do Lagoa – Regional Venda Nova.

16-  Campo do Estrela Azul – Regional  

Pampulha.

17-  Complexo Esportivo Confisco – Regional 

Pampulha.

18-  Quadra Poliesportiva Jardim Vitoria –  

Regional Nordeste.

19-  Quadra Poliesportiva São Marcos – Regional 

Nordeste.

20-  Complexo Esportivo Milionários – Regional 

Barreiro.

21-  Complexo Esportivo Calegário de Cristo – 

Regional Barreiro.

5.9  Política de cooperação de clubes  

sociais, recreativos e de lazer –  

Programa esporte para todos 

implantado em 2011, com o objetivo de am-

pliar os espaços para a realização das atividades 

esportivas dos programas da PBH.

O Esporte para Todos concede descontos de até 

30% no imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (iPTU) e de até 80% nos casos 

de dívida ativa, em troca da realização, nas ins-

talações dos clubes e demais entidades afins, 

de programas de esportes, saúde, educação ou 

políticas sociais promovidos pela Prefeitura.

Por meio do Esporte para Todos há a possibilidade 

dos clubes aderirem aos módulos dos programas 

Esporte Esperança; Vida Ativa; Superar, BH Desco-

brindo Talentos no Esporte; BH Cidadania; Escola 

integrada; Academia da Cidade e, a partir de 2013, 

ao Programa Escola nas Férias. 

Em 2013 e em 2014 foram dezoito instituições 

esportivas conveniadas, em janeiro de 2014 

seis clubes receberam 3.300 estudantes, de oito 

Escolas Municipais, durante o Programa Escola 

nas Férias.

5.10 BH descobrindo talentos

Criado em 2010 com o objetivo de dar oportu-

nidade para que adolescentes e jovens, prin-

cipalmente aqueles residentes em áreas de 

vulnerabilidade social de Belo Horizonte, de-

senvolvam suas habilidades físicas, técnicas e 

táticas, democratizando o direito ao esporte e 

o acesso ao treinamento esportivo. 
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5.10.1 BH descobrindo talentos do Futebol

Tem o objetivo de proporcionar a adolescentes 

e jovens o acesso a treinamento esportivo no 

futebol de campo. Também integra a rede Ju-

ventude em Movimento, recebendo menores 

infratores encaminhados para cumprimento 

de medidas socioeducativas, com o objetivo de 

contribuir para a sua ressocialização.

Os treinamentos ocorrem, no mínimo, três ve-

zes por semana com a duração aproximada de 

duas horas cada e são ministrados por ex-atle-

tas de futebol profissional, sob coordenação de 

um profissional de Educação Física 

Em 2012 e em 2013 foram atendidos aproxima-

damente três mil adolescentes e jovens no Pro-

grama em quinze campos de futebol da PBH, 

distribuídos nas nove regiões de Belo Horizonte.

Em 2014 foram atendidos 1.380 adolescentes e 

jovens e foram capacitados 35 monitores do Pro-

grama, com o curso “Treino Social: Driblando os 

obstáculos e vencendo nos campos da vida”.

5.10.2 BH descobrindo talentos no esporte

Tem o objetivo de contribuir para o fomento do 

esporte nas categorias de base, em modalida-

des especializadas do desporto e do parades-

porto. O programa tem sido desenvolvido por 

meio do Programa Esporte para Todos, ficando 

a execução do programa sob a responsabilida-

de da entidade que aderiu ao módulo “BH Des-

cobrindo Talentos no Esporte”.

Em 2014 foram atendidas, especificamente no 

módulo relativo ao esporte de rendimento, 689 

crianças, adolescentes e jovens, que tiveram a 

oportunidade de participar de treinamentos 

gratuitos e regulares em três clubes da capital, 

sendo eles: Olympico Club, Esporte Clube Gi-

nástico e Clube Oásis. Foram desenvolvidas as 

modalidades de voleibol, basquetebol, futsal, 

natação e handebol.

5.11  Programas de esportes e lazer voltados 

à Prevenção do Uso de drogas  

e reinserção social de Usuários

Além das atividades de esporte e recreação 

desenvolvidas pelos programas “Segundo Tem-

po”; “Esporte Esperança”; “Brincando na Vila”; 

“Domingo a Rua é Nossa”; “Caminhar na Escola”; 

“Esporte para Todos” e “BH Descobrindo Talen-

tos”, outras ações desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) também 

contribuem na prevenção do uso de drogas:

reforma de equipamentos esportivos: já são 

catorze campos e quadras reformados, desde 

2013, alem de três novas pistas de skate em 

parques.

recrear: Programa que tem como objetivo fa-

cilitar o acesso ao lazer, estimular a vivência cul-

tural lúdica, objeto e veículo de educação, de 

socialização democrática e de desenvolvimento 

pessoal e social, para contribuir com a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos. Atua em co-

munidades com alto índice de vulnerabilidade 

social e em sintonia com os demais programas 

da SMAES, organizando e monitorando ruas de 

lazer e outras atividades afins.

Em 2014 foram realizadas 315 atividades.

BH em Férias: Programa que tem o objetivo de 
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oferecer atividades lúdicas, esportivas, artísti-

cas e culturais para crianças e adolescentes das 

Escolas Municipais de Belo Horizonte no perío-

do das férias escolares. 

Em 2014 foi realizado em janeiro, nos parques 

das Mangabeiras; Lagoa do Nado; Guilherme 

Lage; Das Águas; Nossa Senhora da Piedade 

e Ecológico da Pampulha, com a participação 

de, aproximadamente, 34.500 crianças e ado-

lescentes.

5.12 eventos esportivos

5.12.1 apoio a eventos esportivos

A Prefeitura de Belo Horizonte, através de Edi-

tais publicados pela Belotur, promove apoio 

financeiro a eventos esportivos, eventos de 

ecoturismo e eventos de turismo de aventura 

que utilizam o patrimônio natural, incentivan-

do sua conservação, desenvolvendo a cons-

ciência sustentável, promovendo o respeito 

às condições naturais, as experiências físicas 

e sensoriais que proporcionam sensações de 

liberdade, prazer e o consequente bem-estar 

das populações envolvidas.

Em 2013 foram sete eventos esportivos e/ou de 

lazer contemplados com R$ 180 mil: Copa Brasil 

de Futebol Digital; Brasil Fight; Copa Tênis para 

Todos – 10 anos de História BH Weelchair Ten-

nis Open; Prova Comemorativa Lagoa do Nado 

– Trial no Parque; Mundialito de Rolimã do Aba-

cate; Corrida Encontro Delas – Circuito Molico 

– 8ª Edição e Circuito do Fogo 4ª Edição.

Em 2014 foram doze eventos esportivos e/ou 

de lazer contemplados com R$ 330mil: 2ª Eta-

pa Campeonato Brasileiro de Moto Trial – Prova 

Espaço Trial Vila Rica; 1ª Etapa do Circuito Minei-

ro de Trekking 2014; Copa Belo Horizonte – 11º 

Weelchair Tennis; Associação Mineira de Cul-

tura Nipo-Brasileira; Copa Nacional de Corrida 

de Regularidade; 1º Festival de Rugby infantil e 

Juvenil de 2014; 3ª Etapa Campeonato de Moto 

Trial Prova Trial do Parque; Supercopa Sucesu 

Minas; 2ª Copa Brasil de Futebol Digital; Bem 

Bom do Buritis; Jogos da Saúde e Copa BH de 

Duplas – Belo Horizonte Capital do Tênis.

5.12.2  copa dos campeões de Futebol  

amador de BH

No clima de realização da Copa das Confede-

rações e da Copa do Mundo, Belo Horizonte 

realizou a sua Copa dos Campeões de Futebol 

Amador.

O evento foi lançado em dezembro de 2013 e 

seguiu até o mês de abril de 2014. Foram rea-

lizados vinte jogos com a participação de tre-

zentos competidores, e com a presença de, 

aproximadamente, 10 mil pessoas nos campos 

da capital. 

O evento reuniu doze equipes de destaque, 

vencedoras de competições tradicionais da ca-

pital, como a Copa Centenário, a Copa Kaiser, a 

Copa itatiaia e o torneio da Federação Mineira 

de Futebol.

5.12.3  copa do Povo de Futebol Wadson 

lima (copa centenário de Futebol 

amador)

A Copa Centenário de Futebol Amador Wadson 

Lima é um dos mais tradicionais eventos esporti-

vos de Belo Horizonte e uma das maiores compe-
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tições do gênero no Brasil. A competição tem por 

objetivo mobilizar toda a comunidade belo-hori-

zontina ligada ao futebol de várzea, envolvendo 

clubes, dirigentes, atletas, torcedores e a mídia 

em geral, para a realização do evento, promoven-

do ainda a inclusão, inserção e ascensão social, a 

descoberta de talentos esportivos e o acesso ao 

esporte e lazer como direito da população. 

Em 2013, foram 4.350 competidores participan-

tes, e em 2014 foram realizados 194 jogos en-

volvendo 153 equipes, com um total de 3.825 

competidores.

5.13  Portal com Informações do esporte  

e do lazer 

O Portal, que tem como objetivo disponibilizar 

para consulta pública o calendário e a agenda 

de todas as ações de esporte e de lazer realiza-

das na região metropolitana de BH, está sendo 

elaborado e a previsão é de que esteja disponí-

vel no 1º semestre de 2015.

6 oUtros ProGraMas

6.1  desenvolvidos pela secretaria Municipal 

de Políticas sociais (sMPs), secretaria 

Municipal adjunta de assistência social 

(sMaas) e secretaria Municipal adjunta 

de direito e cidadania (sMadc)

6.1.1 Bolsa Família

Criado pela Lei 10.836/2004, e regulamentado 

pelo Decreto 5.209/2004, tem por objetivos 

básicos promover o acesso à rede de serviços 

públicos, em especial de educação, saúde e as-

sistência social; combater a fome e promover a 

segurança alimentar e nutricional; estimular o 

desenvolvimento das capacidades das famílias 

que vivem em situação de pobreza e extrema 

pobreza; combater a pobreza; e promover a in-

terssetorialidade, a complementaridade e a si-

nergia das ações sociais do Poder Público.

Em dezembro de 2014, Belo Horizonte contava 

com 194.777 famílias cadastradas no Cadastro 

Único e 64.627 famílias beneficiárias do Progra-

ma Bolsa Família. 

6.1.2 cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal é um instrumento de identi-

ficação e caracterização socioeconômica das 

famílias de baixa renda. As informações do Ca-

dastro Único contribuem para a formulação e 

a implantação de políticas públicas capazes de 

promover a melhoria de vida dessas famílias, 

pois mostra quem são, onde estão e quais são 

as necessidades das famílias vulneráveis em si-

tuação de pobreza e extrema pobreza.

Em 2014, a gerência responsável empreendeu 

esforços no aprimoramento dos cadastros das 

famílias de baixa renda da cidade, buscando 

garantir maior qualidade e consequentemente 

maior número de cadastros válidos, desenvol-

vendo ações de cadastramento e manutenção 

cadastral de forma articulada com as Gerências 

Regionais de Transferência de Renda e Geração 

de Trabalho, através de um plano de ações es-

tratégicas, acompanhamento e monitoramen-

to sistemático, como também pela realização 

de capacitações/treinamentos das equipes re-

gionais e central e profissionais do SUAS.
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Em 2014 foram inseridas 194.771 famílias na 

base de dados do Cadastro Único, das quais:

•  62.211 possuem renda per capita familiar de 

R$ 0,00 a R$ 77,00 (extrema pobreza).

•  43.301 possuem renda per capita familiar de 

R$ 77,01 a R$ 154,00 (pobreza).

•  55.361 possuem renda per capita familiar de 

R$ 154,00 a ½ salário mínimo.

•  33.898 possuem renda per capita familiar aci-

ma de ½ salário mínimo.

6.1.3 Farmácias Populares

Nos últimos anos foi verificado um decréscimo 

no atendimento e dispensação de medicamen-

tos por parte deste equipamento público que, 

aliado ao elevado custo de manutenção, cul-

minou na desativação das farmácias populares 

ao final de dezembro de 2014. Esta definição só 

ocorreu após uma avaliação minuciosa, realiza-

da ao longo do ano de 2014, que considerou 

prioritariamente a necessidade de não causar 

prejuízos aos cidadãos de BH com relação ao 

acesso aos medicamentos necessários à sua 

saúde. Considerando isto, a Prefeitura se com-

prometeu com a ampliação do fornecimento 

gratuito de medicamentos na Rede SUS-BH, 

onde o número de medicamentos aumentou 

de 112 para 384 medicamentos, número quase 

três vezes e meia maior que o comercializado e 

distribuído pelo programa. 

6.1.4  Programa Prefeito amigo da criança 

(PPac)

iniciativa da Fundação Abrinq – Save the Chil-

dren, busca mobilizar e apoiar tecnicamente os 

municípios para a implementação de políticas 

e ações que resultem em avanços na garantia 

dos direitos de crianças e adolescentes. Desta 

forma, estimula os gestores municipais a criar 

as condições necessárias para a efetivação do 

Sistema de Garantia dos Direitos. 

A PBH participa do programa desde 2006 e in-

tegra a Rede Prefeito Amigo da Criança.

Na edição em curso, período 2013-2016, o Pro-

grama propôs duas grandes linhas de ação: con-

solidação da política municipal para a infância e 

a adolescência, e políticas e serviços relacionados 

às prioridades nacionais. A primeira linha contem-

pla a elaboração e aprovação do Plano Municipal 

para a infância e Adolescência (PMiA) e a apura-

ção do Orçamento da Criança e do Adolescente 

(OCA). A segunda reflete as prioridades nacionais 

relativas à promoção de vidas saudáveis, acesso à 

educação de qualidade e proteção contra maus 

tratos, exploração e violência.

Em janeiro de 2014 foi publicada a Portaria 

6.135, nomeando os membros da Comissão 

Municipal de Acompanhamento (CMMA) e Ava-

liação do PPAC, tendo como atribuições:

•  Acompanhar a execução das políticas públicas 

municipais voltadas para a promoção dos direi-

tos da criança e do adolescente, com foco no 

alcance das metas estabelecidas pelo plano de 

ação proposto pela Administração Municipal, 

dentro dos eixos estabelecidos pelo PPAC.

•  Analisar e validar o mapa anual de indicado-

res, elaborado a partir das orientações meto-

dológicas do PPAC.
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A CMMA é presidida pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e 

conta com representantes do poder público mu-

nicipal e da sociedade civil, com a colaboração do 

Juizado da infância e Juventude, Ministério Públi-

co de MG e Conselhos Tutelares.

Em 2014, a CMAA acompanhou e validou ini-

ciativas importantes, como o preenchimento do 

Módulo “Prioridades Nacionais” e a elaboração do 

Plano Municipal para a infância e Adolescência. 

6.1.5  orçamento da criança e adolescente 

(oca)

O município apresentou em 2014 um orça-

mento executado de R$ 9.159.144.742,86, dos 

quais R$ 2.581.034.436,48 foram destinados ao 

atendimento de crianças e adolescentes, o que 

representa 28% da despesa empenhada muni-

cipal total, mantendo o mesmo percentual rela-

tivo de 2013.

6.1.6 Proteção dos direitos do consumidor

O Procon-BH orienta os consumidores em 

suas reclamações, informa sobre seus direitos 

e fiscaliza as relações de consumo. Atendi-

mento totalmente informatizado, processos 

digitalizados e atendimento eletrônico ao 

consumidor são facilidades que ampliam o 

acesso da população belo-horizontina ao ser-

viço disponibilizado pela Prefeitura Munici-

pal de Belo Horizonte.

Em 2014, foram realizados 61.992 atendimen-

tos pela equipe do Procon-BH.

6.1.7  conselho Municipal dos direitos da 

criança e do adolescente (cMdca)

O CMDCA é composto por vinte conselheiros, 

sendo dez do Poder Executivo e dez da Socie-

dade Civil. 

O Conselho tem caráter deliberativo, consultivo 

e controlador e tem a responsabilidade de defi-

nir diretrizes para formulação de políticas públi-

cas de atenção à criança e ao adolescente; par-

ticipar da elaboração de programas e serviços 

de educação, saúde, esporte, cultura, profissio-

nalização e outras áreas que assegurem o de-

senvolvimento físico e mental; e opinar sobre a 

destinação de recursos e espaços públicos para 

programação voltada para o público em ques-

tão, entre outras atribuições.

Em 2014 foram realizadas 17 reuniões plenárias, 

sendo onze ordinárias e seis extraordinárias e 

as principais ações realizadas foram:

•  183 entidades com registro atualizado e 319 

programas inscritos.

•  49 projetos da sociedade civil e onze projetos 

governamentais aprovados com recursos des-

tinados do FMDCA/BH.

•  54 projetos de Entidades Não Governamentais 

com convênios firmados para apoio com re-

curso do FMDCA/BH.

•  Oito resoluções aprovadas e publicadas, dentre 

elas a que aprova as diretrizes para implementa-

ção do Plano Municipal da infância e Adolescên-

cia – Programa Prefeito Amigo da Criança.

6.1.8 conselho Municipal do Idoso (cMI)

O Conselho Municipal do idoso é formado por 

34 membros, sendo dezesseis representantes 
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do Poder Executivo, um do Poder Legislativo 

e dezessete da sociedade civil, com seus res-

pectivos suplentes. É um órgão de caráter de-

liberativo, que tem por finalidade elaborar as 

diretrizes para a formulação e a implementação 

da Política Municipal do idoso, observando as 

linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nas 

legislações existentes. O conselho possui cin-

co comissões: Políticas Públicas; Planejamento 

e Orçamento; Normas; Mobilização; Enfrenta-

mento à Violência e Fundo Municipal do idoso.

Em 2014 o Conselho se reuniu doze vezes, ela-

borou e aprovou uma resolução específica para 

as instituições de Longa Permanência para ido-

sos (iLPi), que define os critérios para registro. 

Cabe ressaltar que pela primeira vez o CMi cap-

tou recursos para o Fundo Municipal do idoso 

no valor total de R$ 2.726.655,29, através do 

Banco itaú.

6.1.9  conselho Municipal de assistência so-

cial (cMas)

O CMAS contribui para a definição da política 

municipal de assistência social, fixando me-

tas a serem observadas pelo Plano Municipal 

de Assistência Social, ao aprovar, assegurar e 

regulamentar a prestação de serviços de na-

tureza pública, privada, filantrópica e sem fins 

lucrativos de assistência social. Tem como obje-

tivo regular os critérios de funcionamento das 

entidades e organizações sociais, fixar normas 

referente aos registros de entidades e orga-

nizações não governamentais de assistência 

social no município, em conformidade com as 

diretrizes do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), além de incentivar a realização 

de estudos e pesquisas com vistas a identificar 

situações importantes e medir a qualidade dos 

serviços prestados na área, sugerindo medidas 

de prevenção, controle e avaliação.

O conselho é de caráter deliberativo, consultivo, 

normativo e controlador, constituído de 38 mem-

bros (todos com suplentes), sendo vinte represen-

tantes do Poder Executivo Municipal, três repre-

sentantes de Conselhos Municipais e dezessete 

representantes da Sociedade Civil.

Em 2014 foram realizadas catorze reuniões, 

entre elas, duas plenárias conjuntas entre o 

Conselho Municipal de Assistência Social e o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, para aprovar as resoluções que 

definem diretrizes para o Acolhimento Familiar 

de Crianças e Adolescentes e o Acolhimento de 

jovens egressos de acolhimento institucional 

na modalidade república.

6.1.10  conselho Municipal dos direitos da 

Pessoa com deficiência (cMdPd)

O CMPDP é formado por vinte conselheiros 

efetivos, sendo nove do Poder Executivo, um 

do Poder Legislativo e dez da sociedade civil, 

eleitos entre os representantes das entidades 

de pessoas com deficiência física, auditiva, vi-

sual, associações de pais e amigos de pessoas 

com deficiência intelectual, de profissionais es-

pecializados e prestadores de serviços na área 

de habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência. 

O Conselho tem caráter deliberativo, contro-

lador, fiscalizador e consultivo e é responsável 

por definir diretrizes e prioridades da política 
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municipal de promoção e defesa dos direitos 

da pessoa com deficiência e acompanhar a ela-

boração e a execução da proposta orçamentá-

ria municipal pertinente à política de inclusão 

da pessoa com deficiência, bem como a desti-

nação dos espaços públicos para programação 

cultural, esportiva e de lazer.

Em 2014, o Conselho se reuniu onze vezes, desta-

cando-se como principais ações realizadas:

•  Aprovação da Proposta de Regulamentação 

da Lei 10.418, de 09 de março de 2012, “que 

reconhece a Pessoa com Transtorno do Espec-

tro do Autismo como Pessoa com Deficiência”.

•  Levantamentos sobre questões relativas à 

acessibilidade para pessoas com deficiência 

no BRT MOVE – parceria com a Coordenadoria 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

•  Discussão e encaminhamentos diversos para 

garantir a acessibilidade para pessoas com 

deficiência visual, no Portal da PBH – parceria 

com a Coordenadoria dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência.

•  Análise dos Projetos de Leis (total de 38) em 

tramitação na Câmara Municipal de Belo Ho-

rizonte, com propostas sobre a temática “pes-

soas com deficiência” – Comissão de Atos Nor-

mativos do CMDPD.

•  Análise e sugestões de alterações de conteúdo 

e redação ao “Projeto da Lei Brasileira de inclu-

são” (Projeto de Lei em tramitação na Câmara 

Federal).

6.1.11  conselho Municipal dos direitos  

da Mulher (cMdM)

O CMDM é composto por 22 conselheiros, sen-

do onze do Poder Executivo e onze da Socieda-

de Civil.

O Conselho tem caráter deliberativo e consulti-

vo e o objetivo de formular, estimular e acom-

panhar políticas públicas relacionadas à melho-

ria da qualidade de vida da mulher, buscando 

assegurar a plena igualdade dos direitos nos 

planos político, econômico, social, cultural e ju-

rídico, exercendo também o papel de controle 

social sobre a execução dessas políticas.

Em 2014, o Conselho se reuniu onze vezes, desta-

cando-se como principais ações realizadas:

•  Ação Global: A Mulher e sua importância para 

a Qualidade de Vida na Família.

•  1º Curso Básico de Direito para Mulheres com 

os temas: A evolução histórica dos direitos das 

Mulheres; Noções Básicas de Direito Constitu-

cional, imobiliário, do Consumidor, Penal, Elei-

toral, do Trabalho, Previdenciário e de Família 

e Sucessões.

•  Encontro Outubro Rosa com apresentação do 

Projeto Mamamiga.

6.1.12  conselho Municipal de Promoção  

da Igualdade racial (coMPIr)

O COMPiR, criado em 2010 pela Lei 9.934/2010, 

é composto de quarenta membros, sendo de-

zoito do Poder Executivo, dois do Poder Legisla-

tivo e vinte da sociedade civil. 

É um conselho consultivo e tem colaborado na 
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elaboração e no desenvolvimento de políticas 

de promoção da igualdade racial, com ênfase 

na população negra e em outros segmentos 

étnicos da população brasileira, com o objetivo 

de combater o racismo, o preconceito, a discri-

minação e a xenofobia e de reduzir as desigual-

dades raciais nos campos econômico, social, 

político e cultural. 

Em 2014, foram realizadas dez reuniões do con-

selho e curso específico de formação de conse-

lheiros em parceria com a Secretaria Municipal 

Adjunta de Gestão Compartilha (SMAGC). Tam-

bém foi constituída comissão para auxiliar no 

desenvolvimento do Plano Municipal de Pro-

moção da igualdade Racial.

6.1.13  conselho Municipal do auxílio  

ao transporte escolar (coMate)

Criado em 2011, com a finalidade de promo-

ver um espaço democrático de troca de in-

formações, opiniões, debate e proposições 

relacionados ao Auxílio de Transporte Escolar, 

atuando como um mecanismo participativo e 

de compartilhamento da gestão pública. En-

tre suas atribuições estão o acompanhamento 

da concessão do Auxílio de Transporte Escolar, 

mais conhecido como Meio Passe Estudantil; a 

elaboração de propostas do aprimoramento de 

critérios e procedimentos para a concessão do 

meio passe e o acompanhamento e fiscalização 

da gestão do Fundo Municipal do Auxílio de 

transporte Escolar.

Composto por onze membros (todos com su-

plentes), sendo quatro representantes do Poder 

Público Municipal; um representante do Poder 

Legislativo; um representante das empresas 

concessionárias de transporte coletivo de BH e 

cinco representantes de entidades estudantis.

Em 2014 foram realizadas onze reuniões nas 

quais, entre outras ações, foram acompanhados 

os atendimentos do Auxílio de Transporte Escolar.

6.2  desenvolvidos pela secretaria  

Municipal de segurança alimentar  

e nutricional (sMasan)

6.2.1  conselho Municipal de segurança  

alimentar e nutricional (coMUsan)

O COMUSAN é composto por sete represen-

tantes do Poder Executivo Municipal e dezes-

seis representantes da Sociedade Civil. Ór-

gão de caráter deliberativo no âmbito de sua 

competência e consultivo nos demais casos, 

tem como objetivo assegurar o direito cons-

titucional de cada pessoa à alimentação ade-

quada e saudável e à segurança alimentar e 

nutricional. É responsável por investir na for-

mação de gestores e agentes sociais, apoiar 

o abastecimento e a logística de distribuição 

de alimentos, entre outras atribuições.

Em 2014 foram realizadas nove reuniões, onde 

foram discutidos, entre outros assuntos, o regi-

mento interno do conselho.

6.2.2 Programa Hortas escolares

iniciado em 1993, tem o objetivo de promover 

a agricultura urbana na Rede Municipal de Edu-

cação, com a produção de hortaliças e legumes 

para complementação da merenda escolar, atu-

ando também como um espaço interdisciplinar 

para o aprendizado dos alunos.
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Em 2014 foram produzidas 133 hortas escola-

res, beneficiando 90.815 pessoas.

6.2.3 Programa Hortas comunitárias

iniciado em 1993, tem o objetivo de promover 

a prática da agricultura urbana em espaços co-

munitários, estimulando empreendimentos de 

produção de hortaliças e plantas medicinais, 

visando o autoabastecimento e a comercializa-

ção do excedente da produção.

Em 2014 foram atendidas cinquenta horas co-

munitárias, beneficiando 10.112 pessoas.

6.2.4 Programa Pró-Pomar

iniciado em 1994, tem o objetivo de promover a 

prática da agricultura urbana em espaços comu-

nitários e escolares estimulando empreendimen-

tos de produção de frutas visando o autoabasteci-

mento e a ampliação das áreas verdes.

Em 2014 foram 49 pomares, sendo 39 escolares e 

dez comunitários, atendendo 27.983 pessoas.

6.2.5  oficinas de Plantio em espaços  

alternativos

iniciado em 1999, tem o objetivo de divulgar 

e incentivar o uso de técnicas de produção de 

hortaliças e plantas medicinais em pequenos 

espaços alternativos e recipientes descartá-

veis através da realização de oficinas minis-

tradas à população em geral, priorizando as 

famílias domiciliadas em vilas e conjuntos 

habitacionais.

Em 2014 foram realizadas 110 oficinas, benefi-

ciando 2.096 pessoas.

6.2.6  oficinas de capacitação em  

segurança alimentar e nutricional

iniciado em 2010, tem o objetivo de promo-

ver a difusão dos conceitos de Direito Huma-

no à Alimentação Adequada –e Segurança 

Alimentar e Nutricional , fomentando o co-

nhecimento e a importância do consumo de 

hortaliças, legumes e frutas cultivados com 

sustentabilidade, mobilizando os participan-

tes para as responsabilidades ambientais, 

para com sua própria saúde e qualidade de 

vida. Através da capacitação em técnicas cor-

retas de processamento artesanal de alimen-

tos possibilita também a geração de renda 

para as famílias.

Em 2014 foram realizadas 75 oficinas, inclusive em 

escolas municipais, beneficiando 808 pessoas. 

6.2.7 Feiras de agricultura Urbana

Tem o objetivo de promover a comercialização 

direta proveniente das hortas urbanas do muni-

cípio de Belo Horizonte, bem como dos agricul-

tores rurais que se encontram em processo de 

conversão do sistema de produção convencio-

nal para a produção orgânica.

Criada em 2013, pelo Decreto n. 15.216, teve seu 

regulamento publicado em abril de 2014.

6.2.8  restaurantes Populares  

(comercialização de alimentação  

subsidiada)

Em 2014 foram servidas, em média 11.184 re-

feições/dia em três12 Restaurantes Populares 

(Centro, Barreiro e Venda Nova) e em um Refei-

tório Popular (Câmara Municipal), totalizando 

2.739.123 refeições no ano.
12 o Restaurante Popular ii (Hospitais) está fechado para reformas.
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Deste total, 342.733 foram oferecidas gratuita-

mente aos moradores em situação de rua, ao 

Centro de Referência do Emigrante e ao Alber-

gue Municipal.

6.2.9 assistência alimentar e nutricional

Consiste no planejamento, aquisição, forneci-

mento de gêneros alimentícios, supervisão ali-

mentar e orientação nutricional.

Em 2014 foram mais de 73 milhões de refeições 

servidas, e mais de 276 mil quilos de alimentos 

distribuídos:

•  Abrigos e albergues: foram fornecidas 

2.952.984 refeições13, em 62 pontos de atendi-

mento, beneficiando 1.841 pessoas.

•  Creches conveniadas/ educação infantil: foram 

fornecidas 15.182.157 refeições14, em 197 pontos 

de atendimento, beneficiando 23.680 pessoas. 

•  Entidades infanto Juvenis conveniadas e cen-

tros de apoio comunitário: foram fornecidas 

2.801.446 refeições15, em 65 pontos de atendi-

mento, beneficiando 7.584.

•  Vitimas de chuvas e outras calamidades: foram 

fornecidas refeições16 para 11.241 beneficiários.

•  instituição de Longa Permanência para idosos: 

foram fornecidas 2.155.758 refeições17, em 21 

pontos de atendimento, beneficiando 866.

•  Atendimento das Demandas das Dietas Espe-

ciais, das crianças da Rede Municipal de Edu-

cação e Rede Conveniada: foram fornecidas 

170.545 refeições18, beneficiando 183 alunos, 

100% da demanda.

•  Merenda Escolar: foram fornecidas 50.158.459 

refeições19 para alunos das Escolas Municipais, 

UMEis, e Escolas de Ensino Médio da Rede 

Municipal de Educação, incluindo alunos do 

Programa Escola integrada e da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), beneficiando 125.069 

crianças e jovens.

•  Banco de Alimentos: foram fornecidas 

276.724 quilos de alimentos20, beneficiando 

40.349 pessoas.

O Banco de Alimentos é responsável pela re-

tirada dos produtos nas empresas doadoras 

(supermercados, sacolões, restaurantes, entre 

outros.) e seu processamento, para distribuição 

a grupos humanos, social e economicamen-

te vulneráveis, atendidos por entidades não 

conveniadas coma prefeitura, e que não sejam 

contempladas em 100% de sua necessidade ali-

mentar pelo poder público e/ou sociedade civil 

e que atendam aos critérios do programa.

6.2.10 Programa aBastecer

Sacolões construídos em áreas públicas por 

permissionários, espalhados nas nove regio-

nais da cidade que comercializam hortifruti-

granjeiros e produtos da cesta básica, ofertan-

do obrigatoriamente, como contrapartida, um 

mix mínimo de vinte produtos atualmente a  

R$ 0,99/quilo, preço máximo.

13 Recurso do tesouro Municipal.
14 Recursos do tesouro Municipal e do Fnde/Ministério da educação.
15 Recursos do tesouro Municipal.
16 Recursos do tesouro Municipal.
17 idem.
18 Recursos do tesouro Municipal e do Fnde/Ministério da educação.
19 idem.
20 Recursos do tesouro Municipal, do Ministério do desenvolvimento social e da companhia nacional de abastecimento.



246

Em 2014 foram 21 pontos de atendimento sendo 

que destes, dez possuem pequenas lojas anexas 

que comercializam biscoitos, carnes, material de 

limpeza e temperos, totalizando 33 permissioná-

rios. Foram comercializados 39.995.749 quilos/

ano e atendidas 4.177.553 pessoas.

6.2.11 Feiras livres

Feiras livres para comercialização de hortifru-

tigranjeiros (frutas, legumes, verduras e ovos), 

produtos de mercearia (biscoitos artesanais, in-

dustrializados, pães, bolos, laticínios, doces, ce-

reais, farinhas, temperos, condimentos e ervas 

culinárias), carnes (bovinas, suínas, defumados, 

aves, peixes, derivados e alimentos congela-

dos), além de flores e plantas.

Em 2014 foram 59 pontos de atendimento, com 

94 feirantes licenciados.

6.2.12 Feira Modelo

São duas feiras, uma no bairro Santo Agostinho 

e outra na Savassi, que funcionam na quarta e 

quinta-feira, respectivamente, comercializando 

além dos produtos das Feiras Livres, comidas 

típicas e bebidas diversas, priorizando o lazer 

para a população.

Em 2014 foram dois pontos de atendimento, 

com 29 feirantes licenciados.

6.2.13 Feira coberta do Padre eustáquio

Espaço público destinado ao comércio varejista 

de açougue, hortifrutigranjeiros, produtos para 

feijoada, flora, armarinho, etc., que compõe a feira 

permanente do bairro. As áreas são licitadas e os 

permissionários possuem um Termo de Permis-

são Remunerada de Uso – TPRU.

Em 2014 foram doze permissionários utilizando 

treze boxes e três lojas.

6.2.14  central de abastecimento Municipal 

(caM)

Cessão de espaço para o comércio varejista de 

artesanato, armarinho, açougue, mercearia, lote-

ria, laticínios, salão de beleza, aves abatidas, res-

taurantes, lanchonete e pequenas prestações de 

serviço. Também abriga um sacolão do Programa 

ABasteCer, uma loja do Programa Armazém da 

Roça e a sede do Almoxarifado de Gêneros não 

perecíveis dos Projetos da Assistência Alimentar e 

Nutricional. Também se realiza no pátio uma feira 

de flores para atacadistas duas vezes por semana.

Em 2014 foram 27 permissionários utilizando nove 

boxes e vinte lojas no setor varejista e 220.637 uni-

dades de flores, mudas e plantas ornamentais co-

mercializadas; 38 produtores de doze municípios, 

organizados em associação no setor atacadista.

6.2.15 Mercado distrital do cruzeiro

Mercado permanente, nos moldes do Mercado 

Central, onde se encontram lojas em espaços 

públicos cujos comerciantes são permissioná-

rios com Termo de Permissão Remunerada de 

Uso celebrado com a PBH para que comercia-

lizem no varejo carnes, produtos de delikates-

sen, hortifrutigranjeiros; além de restaurantes, 

açougues, floras, loteria, bares, lanchonetes e 

banca de revistas e jornais.

Em 2014 foram 45 permissionários em 61 lojas.

6.2.16 armazém da roça

Comercialização de artesanato e alimentos 

processados e de transformação caseira, prove-
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nientes da agricultura familiar mineira em equi-

pamentos públicos municipais e em espaços 

cedidos pela iniciativa privada.

Em 2014 foram quatro pontos de atendimento, 

sendo dois fixos e dois itinerantes; foi ampliado o 

número de municípios mineiros de 22 (em 2013) 

para 52, possibilitando a participação de novos 

agricultores e artesãos; teve a participação de 56 

associações e cooperativas; foram R$ 43 mil co-

mercializados; 323 produtos.

6.2.17 direto da roça

Comercialização direta de produtos hortifrutigran-

jeiros entre produtores rurais e os consumidores 

finais, evitando intermediários e atravessadores.

Em 2015 foram trinta pontos de atendimento; 

736.274 quilos comercializados; uma associação e 

vinte produtores rurais de cinco municípios.

6.2.18 Feira orgânica

Comercialização direta de hortifrutigranjeiros e 

cereais cultivados dentro dos princípios da agri-

cultura orgânica, por pequenos produtores e 

suas formas associativas, em pontos localizados 

em via pública, com preços e qualidade moni-

torados pela SMASAN.

Em 2014 foram 195.015 quilos comercializados em 

doze pontos de atendimento, por seis produtores e 

uma associação, beneficiando três municípios.

6.2.19  oficina de educação alimentar  

e nutricional

Desenvolvimento de ações de Educação Alimen-

tar e Nutricional (EAN), de caráter intersetorial, com 

estratégias dinâmicas e mobilizadoras, a fim de 

promover o diálogo com os diversos públicos da 

comunidade acerca da importância da alimentação 

saudável e adequada em todas as fases da vida. 

O projeto, que já acontecia nas instituições da 

rede conveniada, nos Grupos de Convivência e 

nos Centros de Referência da Assistência Social, 

para crianças, jovens, adultos e idosos, funcio-

nou em 2013 como projeto piloto em nove EMs  

– Escolas Municipais.

Em 2014 o projeto foi ampliado para 21 EMs, 

com as turmas de quarto ano do Ensino Funda-

mental.

Em 2014 foram sete apresentações de esquetes 

teatrais, 125 oficinas e 42 circuitos realizados (no 

CRESANS e no Mercado da Lagoinha), com um to-

tal de 6.410 pessoas beneficiadas. Também foi re-

alizada uma campanha educativa de mobilização 

social e distribuídas cerca de 7.000 cartilhas com 

receitas e dicas de nutrição. 

6.2.20  Formação de Manipuladores  

de alimentos da rede Municipal de 

educação Pública e conveniada

Promover o conhecimento e a prática das boas nor-

mas de manipulação de alimentos, de armazena-

mento e de higiene dentro do contexto da educa-

ção alimentar e nutricional, visando à preservação 

da saúde do público atendido nos programas de 

assistência alimentar e nutricional da SMASAN.

Em 2014 foram 24 cursos realizados, qualifican-

do 552 pessoas.
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6.3  desenvolvidos pela coordenadoria  

Municipal de direitos da Pessoa Idosoa

6.3.1 Projeto troca de saberes

Com o objetivo estimular e promover a convivên-

cia entre gerações, com a participação de adoles-

centes e idosos usuários do Centro de Referência. 

Em 2014 foi trabalhado o tema mobilidade urbana 

e acessibilidade, com o objetivo de reduzir os con-

flitos no trânsito, prevenindo acidentes, quedas e 

construindo o respeito mútuo e melhores relações 

entre as diversas gerações. Participaram das ativi-

dades 43 pessoas idosas e quinze alunos do Colé-

gio Padre Eustáquio.

6.3.2  Projeto novas cores dignidade,  

respeito e acessibilidade do Idoso  

Institucionalizado

Com o objetivo de integrar os alunos e idosos ins-

titucionalizados, produzindo conhecimento acer-

ca das condições de vida e acessibilidade em que 

estão inseridos, propondo desenvolver projetos 

e equipamentos para melhoria da acessibilidade 

da pessoa idosa utilizando tecnologias assistivas. 

Desenvolvido em parceria com a UFMG/COLTEC, 

em 2014 participaram vinte idosas, quinze alunos 

do COLTEC, cinco alunos UFMG e sete professores 

UFMG/COLTEC.

6.3.3  Projeto de Formação de operadores 

do transporte coletivo

Atualização e formação de agentes de bordo, mo-

toristas e fiscais do transporte público nos temas 

sobre envelhecimento, buscando reduzir os di-

versos conflitos existentes. Em 2014 150 pessoas 

participaram das atividades.

6.3.4  Mediação de conflitos e  

enfrentamento à Violência

Visa melhorar as relações intrafamiliares, bus-

cando uma melhor convivência e permanência 

do idoso na família, por meio de realização de 

entrevistas, visitas domiciliares, articulação de 

rede e elaboração de relatórios. Em 2014 foram 

realizados 26 atendimentos/encaminhamento 

e 22 visitas/entrevistas, além de 247 orienta-

ções e atendimento.

6.3.5 oficinas Intersetoriais de Memória

O projeto trabalha intersetorialmente temáticas, 

com o objetivo de produzir mudanças de hábitos 

e promover o envelhecimento ativo, voltado para 

idosos com ou sem queixa de falhas da memória. 

Em 2014 foram atendidas duzentas pessoas.

6.3.6 Projeto Inclusão digital

Realizado em parceria com a FUMEC, o projeto 

oferece às pessoas idosas a oportunidade de 

inserção no mundo digital, por meio da dispo-

nibilização de cursos de informática. Em 2014 

foram atendidas 180 pessoas. 

Projeto elos: com o objetivo de elevar a quali-

dade dos encontros dos grupos de convivência, 

partindo da própria experiência cultural do gru-

po, motivando os participantes a um desenvol-

vimento constante, possibilitando uma maior 

troca de experiências entre os participantes e 

entre os grupos. Em 2014 foi realizado um diag-

nóstico com setenta grupos e oito fóruns re-

gionais da pessoa idosa, além da realização de 

projetos piloto em dois grupos, contando com 

o envolvimento de 980 pessoas.
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6.4  desenvolvidos pela secretaria Municipal 

de esportes e de lazer

6.4.1  conselho Municipal de Política  

de esportes (cMes)

O CMES foi criado em 2001, pela Lei 10.259/2011. 

É um órgão de caráter consultivo, que tem como 

principal finalidade auxiliar na formulação, or-

ganização, gestão, consolidação e acompanha-

mento das ações e políticas públicas voltadas 

para a prática de esportes e lazer no município. 

O CMES-BH é formado por dez representantes 

do Poder Executivo, um do Poder Legislativo e 

onze da sociedade civil.

Em 2014 foram realizadas duas reuniões, em feve-

reiro e novembro, com debate acerca do Projeto de 

Lei 287/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Amparo ao Esporte Amador e Escolar, 

além de uma palestra com apresentação de todos 

os programas de SMEL para melhor conhecimento 

dos membros conselheiros.

6.4.2 troféu BH destaque do Paradesporto

Em 2014 foi realizada a entrega do i Troféu Belo 

Horizonte Destaques do Paradesporto, para ho-

menagear atletas e técnicos que se dedicaram ao 

desenvolvimento e à projeção do esporte parao-

límpico na capital em 2013. O prêmio foi criado 

com o propósito de fortalecer e apoiar a prática 

de atividades paradesportivas na cidade e incen-

tivar o surgimento de novos talentos. 

O evento homenageou 41 profissionais entre 

atletas e técnicos, contemplando dezesseis mo-

dalidades.

6.4.3  Fórum Paradesportivo de  

Belo Horizonte

Canal democrático de discussão e apresen-

tação de propostas, informações, agendas e 

demandas, que reúne poder público, entida-

des, profissionais e atletas do paradesporto 

de Belo Horizonte. 

Em 2014 foram realizadas seis reuniões, com a 

participação de mais de dez entidades, onde fo-

ram discutidos a participação e o apoio a eventos 

voltados para o paradesporto; a finalização da 

cartilha a ser lançada pela comissão com infor-

mações sobre os esportes e locais de treinamento 

para pessoas com deficiência; entre outros.
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1 IntrodUção

incentivar e promover a vitalidade cultural da 

cidade é parte fundamental da estratégia de 

desenvolvimento do Município e agregam-

-se elementos de inclusão social, geração de 

oportunidades de trabalho e negócios e forta-

lecimento da identidade dos cidadãos com a 

sua cidade. Para alcançar esses objetivos, são 

desenvolvidos ações e projetos, por meio da 

Fundação Municipal de Cultura (FMC), previs-

tos no Programa Sustentador Rede BH Cultural 

e outros programas.

Entre as principais atribuições da FMC está o 

fomento e a realização de projetos e atividades 

culturais nas mais diversas áreas e linguagens 

artístico-culturais, a gestão do Fundo Municipal 

de incentivo à Cultura e o apoio às manifesta-

ções culturais da cidade. Além disso, a Fundação 

também tem como responsabilidade zelar pelo 

patrimônio cultural e promover ações de preser-

vação da memória no município. 

O público total dos projetos executados pela 

FMC em 2014 foi cerca de 1,5 milhão de pesso-

as, 14% superior ao público de 2013. O grande 

número de atrações nas bibliotecas, centros cul-

turais e museus espalhados por toda a cidade, 

além da participação em grandes eventos 

como a Virada Cultural e o Noturno nos Museus 

contribuíram para esse resultado, a reabertura 

dos Teatros Francisco Nunes e Marília.

Além dos projetos executados pela FMC, houve 

também o apoio a projetos culturais de interes-

se público, que foram desenvolvidos por outras 

instituições, que atingiram um público de 707 

mil pessoas. Ao apoiar esses projetos a FMC 

ampliou o acesso à arte e à cultura para a po-

pulação, atingindo um público de 2,2 milhões 

de pessoas em 2014, entre projetos executados 

e apoiados. 

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelo seguinte Programa Sustentador:

   rede BH cultural

2 ProGraMa sUstentador 
rede BH cUltUral

O programa Rede BH Cultural tem o objetivo 

de formular e implementar a política cultural 

do Município para a consolidação de uma rede 

qualificada e articulada de produtos e serviços, 

com vistas a uma agenda setorial de arte e cul-

tura tendo a economia criativa, a participação 

popular, a descentralização e as ações práticas 

derivadas como eixos delineadores. 

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1  sistema Municipal de cultura  

de Belo Horizonte (sMc)

O SMC de Belo Horizonte tem como objetivo 

compor o Sistema Nacional de Cultura (SNC), 

desenvolvido pelo Governo Federal (Ministério 

da Cultura), que pressupõe a existência de uma 

gestão articulada e compartilhada entre Estado 

e sociedade, integrando os três níveis de go-

verno para uma atuação pactuada, planejada e 

complementar. 

Em 2014 foi elaborado o Plano Municipal de 

Cultura, com metas baseadas nas diretrizes 

aprovadas nas Conferências Municipais, con-
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sultas públicas e reuniões. O Plano, já aprovado 

pelo Conselho Municipal de Política Cultural, 

será instituído por Lei em 2015.

Também em 2014 foi realizado o workshop 

“1º Censo Cultural de Belo Horizonte: Mapea-

mento Cultural”, com o objetivo de apresentar 

o projeto e convidar os servidores a participar 

do processo de construção das várias etapas de 

consolidação do projeto.

2.2 espaço cênico alípio de Melo

Empreendimento escolhido pela comunida-

de através do OP 07/08, localiza-se na Rua 

Jauá, 80 – Bairro Alípio de Melo. Teatro, com-

posto de dois pavimentos, com sala técnica, 

camarins e palco, teve as obras concluídas em 

2014 e a inauguração está prevista para o 1º 

semestre de 2015.

2.3 teatro Francisco nunes

Por meio do Programa Adote um Bem Cultural, 

a Unimed executou a reforma e a moderniza-

ção do Teatro Francisco Nunes, no Parque Mu-

nicipal, contemplando: novas cadeiras, sistema 

de ar condicionado e novo tratamento acústico, 

intervenções que têm como objetivo propor-

cionar mais conforto ao público e aos artistas; 

reforma dos sistemas de som e iluminação, 

a caixa cênica, a sala de aquecimento para os 

artistas, os camarins, a bilheteria, os banhei-

ros, a lanchonete e a cozinha. O foyer ganhou 

pé direito duplo, com uma única entrada cen-

tral e espaço para exposições, e o jardim lateral 

também foi revitalizado, além de serem abertas 

salas para a administração. O teatro foi reinau-

gurado em abril de 2014.

2.4 teatro Marília

A restauração do teatro foi viabilizada por meio 

do Programa Adote um Bem Cultural e contou 

com investimentos das Construtoras Patrimar, 

Caparaó e AEL. A reforma contemplou o acrés-

cimo de mais 71 lugares, novas cadeiras e tra-

tamento acústico, intervenções que tiveram 

o objetivo de proporcionar mais conforto ao 

público e aos artistas. O palco, conhecido por 

suas dimensões favoráveis em altura, largura e 

profundidade, ganhou mais três metros de ex-

tensão. A acessibilidade também foi favorecida 

na reforma com rampas de acesso e cadeiras 

especiais para obesos e idosos. Foram recupe-

rados o foyer e as fachadas do prédio, além de 

implantados novos sistemas de iluminação e 

ar condicionado. O teatro foi reinaugurado em 

maio de 2014.

2.5 espaço Multiuso no Parque Municipal

No Parque Municipal Américo Renné Giannetti 

está sendo construído um novo espaço mul-

tiuso que vai abrigar manifestações artísticas, 

culturais e folclóricas, com capacidade para re-

ceber cerca de três mil pessoas. Terá palco para 

shows e apresentações teatrais, além de biblio-

teca, lanchonete e um terraço descoberto, con-

ciliando a educação ambiental à função social 

do parque. 

As obras, iniciadas em 2013, contam com recur-

sos do Governo Estadual, por meio de convênio 

assinado em março de 2013.

2.6 centros culturais (ccs)

Com objetivo de qualificar os equipamentos 

territoriais culturais da cidade, a PBH está con-
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cluindo as obras que vêm sendo realizadas nos 

Centros Culturais, integrando-os a outros equi-

pamentos juvenis, como forma de dar visibili-

dade às manifestações culturais.

Além do CC Urucuia, que teve a reforma con-

cluída em novembro de 2013, outros equipa-

mentos estão sendo construídos e reformados/

revitalizados:

centro cultural Bairro das Indústrias: aprova-

do no OP 07/08, as obras, que iniciaram em ou-

tubro de 2011, foram concluídas em dezembro 

de 2014. A abertura do CC está prevista para o 

1º semestre de 2015.

centro cultural santa tereza: obra conclu-

ída em agosto de 2014, realizada através de 

convênio com a Vale S.A, que investiu R$ 1,6 

milhão na reforma do espaço, será equipado 

com recursos da PBH, estimados em mais de 

R$ 1 milhão, e inaugurado ainda no 1º semestre 

de 2015 como parte integrante do Museu da 

imagem e do Som.

centro cultural liberalino alves de olivei-

ra: foi reaberto, dentro do Mercado da Lagoi-

nha, em novembro de 2014 e voltou a oferecer 

ações culturais ao público da região Noroeste 

do município. No novo espaço, há uma sala de 

oficina de artes visuais e uma biblioteca.

centro cultural Padre eustáquio: projeto em 

andamento, com início da obra prevista para 

abril de 2015 e término em outubro de 2015.

centro cultural Vila Fátima: a obra, que foi 

iniciada em 2010, teve que ser novamente lici-

tada em 2014, pois a empresa contratada ini-

cialmente não finalizou a obra. A nova licitação 

foi concluída em 2014, e a obra será concluída 

em 2015.

centro cultural Pampulha: projeto iniciado 

em dezembro de 2014, com previsão de con-

clusão no primeiro semestre de 2015.

2.7 concursos literários

2.7.1  concurso nacional de literatura  

“cidade de Belo Horizonte”

Criado em 1947, na comemoração do cinquen-

tenário da capital, o Concurso Nacional de Li-

teratura Prêmio Cidade de Belo Horizonte é o 

concurso literário mais antigo do país. Um de 

seus principais atributos é o fato de o concurso 

premiar apenas obras inéditas. O concurso tem 

como objetivo premiar os melhores textos iné-

ditos nas categorias: romance, conto, dramatur-

gia e poesia. A cada edição, o Prêmio Cidade de 

Belo Horizonte contribui para o surgimento de 

novos escritores e obras. 

Em outubro de 2014 foi divulgado o resultado do 

Concurso de Literatura “Cidade de Belo Horizon-

te”, edição 2013/2014, cujo edital foi publicado 

em 2013, alcançando mais de mil inscritos. Foram 

premiados quatro autores, nas categorias “Poesia”, 

“Dramaturgia”, “Conto” e “Romance”. O júri conce-

deu, ainda, menções honrosas às obras cuja quali-

dade sobressaiu-se dentre as demais. 

Em dezembro de 2014 foi lançado o edital do 

Concurso Cidade de Belo Horizonte, edição 

2014/2015. 
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2.7.2  concurso nacional de literatura “João 

de Barro”

O “Prêmio João de Barro”, dedicado a obras iné-

ditas da literatura infantil e juvenil, é promovido 

desde 1974 pela Prefeitura de Belo Horizonte, 

cumprindo um importante papel ao fomentar e 

valorizar a produção de literatura para crianças e 

jovens em âmbito nacional, além de revelar novos 

autores e ilustradores e confirmar a qualidade do 

trabalho de veteranos. Uma de suas peculiarida-

des é a formação de dois júris distintos, sendo um 

adulto, composto por três especialistas em litera-

tura infantil ou juvenil, e outro integrado por onze 

estudantes da Rede Pública de Belo Horizonte. 

Em 2014 foi divulgado o resultado do Con-

curso Nacional de Literatura “João de Barro”, 

edição 2013/2014. Foram premiados dois au-

tores, nas categorias “Livro ilustrado” e “Texto 

Literário”. O júri concedeu, ainda, menções 

honrosas às obras cuja qualidade sobressaiu-

-se dentre as demais.

Em dezembro de 2014 foi lançado o edital Con-

curso Nacional de Literatura “João de Barro”, 

edição 2014/2015.

2.8 requalificação das Bibliotecas 

O projeto de requalificação das bibliotecas 

públicas da FMC e das comunitárias envolve 

várias ações, entre elas a constante renovação 

dos acervos bibliográficos (aquisição de livros 

e assinatura de jornais e revistas), a formação 

continuada dos seus profissionais (realização 

de cursos com especialistas e escritores de 

todo o país, além de participação em eventos 

externos, seminários e congressos), a oferta de 

atividades de valorização e incentivo à leitura, 

especialmente a literária, e a melhoria de sua 

infraestrutura física e tecnológica.

As bibliotecas oferecem para toda a população, 

gratuitamente, jornais e revistas para leitura 

local, empréstimo de livros, acesso à internet, 

oficinas literárias, rodas e clubes de leitura e en-

contros com escritores.

Em 2013 foram adquiridos 4.114 livros e efetiva-

das 101 assinaturas de periódicos, com vistas a 

fortalecer a ação bibliotecária da FMC.

Em 2014 foram adquiridos equipamentos para 

o início da automatização das bibliotecas, entre 

eles, leitores de códigos de barras. 

Biblioteca são cristovão: Reaberta em no-

vembro/2014, no espaço do Mercado da La-

goinha. Possui acervo literário e informativo 

em diversas áreas do conhecimento, além de 

revistas e jornais. Foi reaberta em novembro 

de 2014, dentro do Mercado da Lagoinha, no 

Centro Cultural Liberalino Alves.

2.9 Museu da Imagem e do som (MIs)

Em 2013 houve um redirecionamento na política 

cultural relacionada ao audiovisual, o que resul-

tou na instituição do Museu da imagem e do Som, 

em 2014, pelo Decreto 15.775.

São atribuições do MiS:

•  Promover e coordenar as ações de pesquisa, 

preservação e divulgação dos acervos audio-

visuais e correlatos sob a sua guarda.

•  Promover atividades de estímulo à qualifica-

ção, à produção e à exibição audiovisual e de 

formação de público.
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•  implementar projetos para o patrimônio cul-

tural audiovisual e seus correlatos.

•  Promover iniciativas de divulgação, por meio 

da linguagem audiovisual, da memória e do 

patrimônio cultural da cidade.

•  Propor critérios e normas para seu adequado 

funcionamento e utilização, pautando-se pelas 

diretrizes de preservação e de conservação da 

edificação que o abriga e pelas especificidades e 

singularidades da sua linha de atuação.

•  Executar as ações de natureza técnica, ad-

ministrativa e orçamentária com o objetivo 

de proporcionar a eficácia das atividades do 

Museu da imagem aprovadas pelo estatuto 

da FMC. 

O antigo Centro de Referência Audiovisual (CRAV), 

responsável pela preservação e tratamento dos 

registros audiovisuais da cidade, foi revitalizado 

e aberto novamente para o público em julho de 

2014, transformando-se no Museu da imagem e 

do Som. O casarão, que fica na Avenida Álvares 

Cabral, 560, no Centro, exemplar da arquitetura 

residencial da década de 1920, recebeu pintura 

nova e passou por intervenções para preservar 

suas características originais.

Também será incorporado ao Museu da imagem 

e do Som o Centro Cultural Santa Tereza.

2.10 Fomento ao audiovisual

Em setembro de 2014 foi publicado o Edital Bienal 

de Fomento à área do audiovisual, para selecionar 

projetos inéditos de produção e finalização de oito 

documentários de curta-metragem digital de cul-

tura popular e tradicional. O objetivo é fomentar a 

produção audiovisual da cidade, reconhecendo-a 

como atividade de desenvolvimento econômico. 

Pretende-se fazer Belo Horizonte ser reconhecida 

na produção audiovisual nacional por meio de in-

vestimentos diretos na área. 

2.11 centro de referência da Moda

implantado em novembro de 2012, busca pre-

servar a memória da arte e criatividade de nossos 

designers e figurinistas. No período de dezembro 

de 2013 a junho de 2014 foi realizada a Exposição 

Anual sobre moda que abrangeu duas mostras no 

espaço, “Bordados Memórias de Sutis Lembran-

ças”, e “Tramas e Bordados – Ontem e Hoje. 

Em julho de 2014 o espaço recebeu a mostra “Moda 

e Literatura por Ronaldo Fraga”, uma pequena re-

trospectiva em homenagem a grandes nomes da 

literatura: Drummond e Guimarães Rosa. 

2.12  salão nacional de arte de Belo  

Horizonte

Realizado pelo Museu de Arte da Pampulha, 

o Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, 

também conhecido como Bolsa Pampulha, é 

destinado a jovens artistas de arte contempo-

rânea vindos de diversas regiões do país, para 

participar de encontros formativos, vivência e 

produção de obras de arte.

O projeto concede bolsas mensais de estímulo 

à produção artística a 10 artistas selecionados, 

anualmente, por meio de edital. Vale ressaltar 

que ele se tornou um celeiro de artistas, já al-

çando diversos profissionais ao cenário nacio-

nal e internacional, consolidando-se como um 

evento de destaque no cenário das artes plásti-

cas da cidade e do país.
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O resultado dessa bolsa residência pode ser 

conferido em mostras coletivas nos espaços do 

Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte, 

onde as dependências são ocupadas de forma 

que cada obra tenha espaço suficiente para ser 

compreendida em sua integridade, fazendo com 

que as relações entre elas surjam naturalmente.

Em agosto de 2014 foi aberta a Mostra Coletiva 

do Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, 

que contou com obras de 10 artistas, vindos de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

2.13 cenaMúsica

É uma importante conquista no processo de 

democratização da difusão cultural na cidade, 

levando visibilidade para as unidades que re-

cebem os espetáculos, proporcionando fruição 

artística para a população.

A 1ª edição do Projeto CenaMúsica foi realizada em 

2013, com a seleção, por meio de edital público, de 

250 apresentações de Artes Cênicas e Música que 

foram realizadas em quinze centros culturais. 

Em 2014 foi realizada a 2ª edição do projeto, com 

a seleção, por meio de edital público, de apro-

ximadamente 250 apresentações artísticas de 

teatro e música destinadas ao público infantil, in-

fantojuvenil e adulto. As atividades compuseram 

a programação cultural dos seguintes equipa-

mentos: Centros Culturais, Casa do Baile, Museu 

Histórico Abílio Barreto, Museu de Arte da Pam-

pulha, Centro de Referência da Moda, Centro 

de Referência Audiovisual, além dos eventos da 

Virada Cultural e Noturno nos Museus. O público 

alcançado foi de 15.196 pessoas. 

2.14 Fomento e Incentivo à cultura

Este programa tem como objetivo promover o 

desenvolvimento cultural nas várias regiões da 

cidade, por meio de mecanismos de fomento e 

incentivo; estimular o desenvolvimento e apri-

moramento de redes produtivas em cultura, 

propiciando o fortalecimento, a dinamização e 

a qualificação da produção artístico-cultural em 

Belo Horizonte. Esse programa é composto por 

duas ações: Gestão da Lei Municipal de incentivo 

à Cultura (LMiC) e Fomento à produção, qualifi-

cação e circulação de bens culturais.

lei Municipal de Incentivo à cultura: Em agosto 

de 2014 foi homologado o Edital da Lei Munici-

pal de incentivo à Cultura, quando foram rece-

bidas 1.228 propostas. Dessas propostas, 1.073 

foram habilitadas e, dessas, 186 foram selecio-

nadas, representando R$ 14 milhões de investi-

mentos aprovados. 

Em dezembro de 2014 foi publicado o novo Edital, 

que irá receber a inscrição de projetos culturais, 

no período de 12 de janeiro a 13 de fevereiro de 

2015, para obtenção de benefícios da LMiC.

descentra cultura: Em dezembro de 2014 foi 

homologado o Edital “Descentra Cultura”, objeti-

vando democratizar o acesso aos recursos da Lei 

Municipal de incentivo à Cultura, com o financia-

mento de projetos culturais para obtenção de 

benefícios do Fundo de Projetos Culturais (FPC), 

resguardando os artistas iniciantes e que, tra-

dicionalmente, não alcançam o financiamento, 

além de fomentar a ocupação descentralizada 

dos espaços culturais (convencionais ou não) e 

logradouros públicos, bem como a circulação dos 

bens, serviços e conteúdos artísticos e culturais. 
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Fomento à Produção, Qualificação e circu-

lação de Bens culturais: O fomento à produ-

ção cultural é realizado por meio de editais e 

concursos, projetos de ocupação dos espaços 

culturais municipais e promoção de novos artis-

tas. Em 2014 foram publicados dez editais com 

foco em diversas linguagens artísticas, além de 

11.018 atividades de fomento a criação e pro-

dução de artistas das comunidades do entorno 

dos Centros Culturais, com a participação de 

mais de 1,3 milhão de pessoas. 

apoio a ações culturais de Interesse Público: 

Por meio do apoio às ações culturais de interes-

se público, a Prefeitura busca incentivar ações de 

relevância para a cultura da cidade, viabilizando 

o intercâmbio com outras experiências culturais, 

promovendo a vitalidade da cultura, estimulando 

a diversidade cultural e ampliando o acesso à pro-

dução e à fruição artística e cultural. 

A “Campanha de Popularização do Teatro e da 

Dança” foi um dos eventos que teve o apoio da Pre-

feitura, pela FMC: foram 151 espetáculos, com um 

público de 400.000 pessoas aproximadamente. 

Outro importante evento com apoio da Pre-

feitura, pela FMC, foi o Verão Arte Contempo-

rânea (VAC). Realizado no período de 14/01 a 

16/02/2014, em sua oitava edição, o VAC trouxe 

ao público uma rica programação, oferecendo 

eventos nas diversas áreas – do cinema à gas-

tronomia, passando por teatro, literatura, artes, 

moda, trabalhos de pesquisa, música, dança, 

artes visuais, incluindo obras fotográficas e pin-

turas de diferentes artistas. 

Em 2014, os principais projetos apoiados foram 

os listados na tabela abaixo.

sItUação dos BeneFícIos QUantIdade

Circuito Literário Praça da Liberdade 30.000

Fórum Conecta 50

Toca Raul 12.000

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 400.000

Conexão BH 25.000

Edital Plug Minas 10.000

Encontro Minas MPB 5.000

Festival do Japão 30.000

Festival da Fartura 20.000

Gentileza Urbana 5.000

Semana do Turismo 50.000

Tão somente Crianças 10.971

Verão Arte Contemporânea 100.000

Viva os Mestres 2.000

XiV Semana da Língua italiana no Mundo 2.000

17ª Parada do Orgulho LGBT de BH 4.600

9ª Edição do Festival de Música Rato and Roll 300

Apresentação da peça de teatro Viajando no Mundo das Histórias 532

Cerimônia de abertura da Semana do Turismo 290

total 707.743
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2.15 escola livre de artes (ela)

Criada em novembro de 2014, pelo Decreto 

15.755, trata-se de um programa de formação 

artística, pelo qual serão oferecidos cursos e 

oficinas de curta e longa duração em áreas 

como Artes Visuais, Circo, Dança, Música, 

Teatro, Patrimônio Cultural e Design Popular, 

nas nove regiões da cidade, incorporando o 

“Arena da Cultura”.

Os cursos terão três ciclos formativos: iniciação, 

aprofundamento e especialização. Todos os cursos 

são gratuitos, para pessoas de todas as idades, e os 

alunos recebem certificado de conclusão. 

Em 2014 foram realizadas 198 oficinas de sensi-

bilização, formação, especialização e workshops 

temáticos nas diversas áreas artísticas, que atin-

giram um total de 2.531 alunos, 19% superior à 

oferta de oficinas e alunos atingidos em 2013. 

Em 2014, 401 alunos do ciclo formativo foram 

certificados.

Em julho de 2014 o “Arena da Cultura” ganhou a 

primeira edição do “Prêmio internacional CGLU 

– Cidade do México – Agenda 21 da Cultura”, or-

ganizado pela Rede Cidades e CGLU – Governos 

Locais Unidos, importante organização interna-

cional de governos locais. 

Para 2015 estão previstas quatro mil vagas 

para cursos de formação artística, gratuitos, na 

Escola Livre de Artes. 

2.16 noturno nos Museus

Realizado pela primeira vez em 2013, a 2ª edição, 

na noite de 18/07/2014, contou com um público 

estimado de dezoito mil pessoas, 59% superior 

ao público da 1ª edição, em 2013. O projeto pro-

porcionou visibilidade aos museus da cidade de 

Belo Horizonte com uma programação noturna 

de atividades diversificadas. Ao todo, foram 32 

instituições museológicas e culturais participan-

tes do projeto, inclusive, todos os museus de Belo 

Horizonte. O funcionamento dos espaços foi es-

tendido até o fim da noite e ofereceu uma progra-

mação com várias atividades culturais, além das 

exposições e ações educativas, como teatro, circo, 

dança e música.

2.17 Virada cultural

Realizada pela primeira vez em Belo Horizonte 

em 2013, a 2ª Edição da Virada Cultural ocorreu 

nos dias 30 e 31 de agosto de 2014.

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da FMC, 

convidou artistas, grupos e coletivos que de-

senvolvem trabalhos artísticos – seja para 

palcos, espaços públicos ou espaços alternati-

vos durante as 24 horas da Virada Cultural 2014. 

A programação da Virada teve artistas selecio-

nados, artistas convidados, projetos aprovados 

pela LMiC, programação associada em teatros, 

museus, centros culturais e cinemas espalhados 

pela cidade. O evento contou com um público 

estimado de 405.251 pessoas, 100% a mais do 

que a edição realizada em 2013.

2.18 Festival Internacional de teatro (FIt)

Realizado no período de 06 a 25 de maio de 

2014, com a apresentação de 55 espetáculos, 

atendeu a um público de 88.391 pessoas. O 

Festival levou espetáculos de rua para diversas 

regionais, com a premissa de promover a des-

centralização de suas atividades. Pela primeira 

vez foi criado o FiTiNHO, especialmente diri-
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gido ao público infantil. Todos os espetáculos 

fizeram parte da parceria com a Secretaria Mu-

nicipal de Educação.

2.19  Festival Internacional de  

Quadrinhos (FIQ)

O FiQ é realizado em Belo Horizonte a cada 

dois anos e já foi eleito o principal evento de 

histórias em quadrinhos no Brasil. A 8ª Edição 

do Festival internacional de Quadrinhos – FiQ 

2013 – foi realizada entre 13 e 17 de novembro 

de 2013, na Serraria Souza Pinto, com investi-

mento de R$ 798 mil da PBH, representando 

76% do custo do festival. O evento contabilizou 

aproximadamente 75 mil pessoas. 

Em 2014 o FiQ recebeu o Troféu HQMiX, consi-

derado o Oscar dos quadrinhos. 

Em 2014 iniciou-se o planejamento para a pró-

xima edição, do FiQ, que está programada para 

ocorrer no 2º semestre de 2015.

2.20 Festival de arte negra (Fan) 

É um festival realizado a cada dois anos. Em 

2013 ocorreu no período de 22 a 27 de outubro 

com o tema “Um lugar no mundo: Afroaméri-

ca”, com investimento de R$ 1,2 milhão da PBH, 

representando 82,7% do custo do festival. As 

atrações gratuitas incluíram artistas represen-

tantes de diversas nacionalidades, abrangendo 

brasileiros, africanos, argentinos e mexicanos; 

dos mais diferenciados segmentos culturais: 

música, moda, literatura, artes cênicas, artes 

plásticas e manifestações populares. Locais 

como o Circuito Praça da Estação, a Funarte, o 

iphan, o CentoeQuatro, além dos Centros Cultu-

rais da Fundação Municipal de Cultura, recebe-

ram trabalhos artísticos e discussões temáticas 

que transformaram Belo Horizonte em um dos 

grandes polos de produção, difusão, contextu-

alização e análise da arte negra na atualidade.

Em 2014 iniciou-se o planejamento para a pró-

xima edição do FAN, prevista para o 2º semestre 

de 2015.

2.21  apoio às Manifestações da cultura 

Popular

A Prefeitura, por meio da FMC, iniciou em 2013 

ações para promover a identificação, o registro, 

a proteção e a salvaguarda das manifestações 

da cultura popular em Belo Horizonte em suas 

diversas formas e suportes. Com a coordenação, 

promoção e apoio às atividades e eventos diver-

sos sobre as manifestações da cultura popular, 

pretende estabelecer um diálogo e intercâmbio 

entre os representantes das manifestações cul-

turais, a sociedade civil, órgãos da Administração 

Pública Municipal e instituições afins, visando 

garantir as condições sociais de reprodução das 

práticas culturais que compõem o patrimônio 

imaterial de Belo Horizonte.

Em 2013 foi realizada a Exposição de Presépios 

na Estação Rodoviária e foram realizadas quinze 

exposições de presépios em Centros Culturais, in-

tegrando o Projeto “Presépios e Folias”. 

Em 2014:

•  Presépios e Folias: realizada a Mostra BH – 

Presépios e Folias no Terminal Rodoviário de 

Belo Horizonte, no período de 15/12/2014 a 

06/01/2015, que contou com quinze presépios 

confeccionados pelas comunidades do entor-

no dos centros culturais da cidade, integrando 
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o Projeto “Presépios e Folias”. Na abertura da 

exposição, houve também apresentação de 

dois grupos de Folias de Reis e espetáculo do 

edital CenaMúsica “Senhoras do Tempo”, do 

grupo Rosas de São Bernardo.

•  centro de referência da cultura Popular e 

tradicional lagoa do nado: inaugurado em 

dezembro de 2014, com a abertura da Expo-

sição “Tradição e resistência: sujeitos, práticas 

e memórias da cultura popular em Belo Ho-

rizonte”, o espaço foi constituído para ser um 

novo local para o debate em torno da cultura 

popular, contribuindo para sua identificação, 

promoção e formação. 

•  cultura Popular e tradicional de BH: o 

Edital Bienal de Fomento à Área do Audiovi-

sual, lançado no dia 13/12/14, irá selecionar 

oito projetos inéditos para documentários de 

curta-metragem digital sobre cultura popular 

e tradicional de Belo Horizonte.

•  “Mestres da cultura Popular de Belo Hori-

zonte”: em maio de 2014 foi lançado o edital 

“Mestres da Cultura Popular de Belo Horizon-

te”, com o intuito de reconhecer e valorizar 

a atuação dos mestres e mestras da cultura 

popular, responsáveis pela transmissão e per-

petuação de tradições que compõem o pa-

trimônio cultural imaterial da capital mineira. 

Foram inscritos 29 candidatos e a cerimônia 

de entrega dos prêmios aos três mestres sele-

cionados foi realizada em dezembro de 2014.

2.22  Promoção do turismo cultural  

e a divulgação do Patrimônio

Com o objetivo de promover o turismo cul-

tural e a divulgação do patrimônio, a Prefei-

tura elaborou roteiros contendo informações 

sobre circuitos culturais temáticos relativos 

à história arquitetônica e cultural da cidade, 

para divulgação junto à população e turistas, 

através do guia turístico, sites e mídias sociais 

e parcerias com associações relacionadas ao 

turismo e comércio. 

Em 2013 foram elaborados os roteiros do circui-

to “Praça das Artes- Praça da Liberdade”, atra-

vés do roteiro “Liberdade” e do “Guia das Artes”, 

e do circuito “Modernista”, através do roteiro 

“Pampulha: O início de Niemeyer”.

Em 2014, entre março e abril, esses roteiros 

foram apresentados aos parceiros: Associação 

Brasileira de Agências de Viagem de Minas 

Gerais (ABAV); Sindicato de Guias de Turismo; 

SEBRAE; inhotim; Prefeituras de Ouro Preto e de 

Marina; entre outros.

Também em 2014 os roteiros foram divulgados 

no Guia Turístico da Belotur, no Guia da ABRA-

SEL, no site www.belohorizonte.mg.gov.br/

atrativos/roteiros, no site SouBH por meio de 

parceria com a JChebly, além do acordo com 

as agências de turismo e guias de turismo para 

operacionalização dos roteiros e oferta ao pú-

blico final (turistas e população local).

2.23 corredor cultural Praça da estação

O Programa “Corredor Cultural Praça da Esta-

ção” tem o objetivo de potencializar o caráter 

cultural da região, onde já há diversos equi-

pamentos, espaços e movimentos culturais. 

As ações começaram a ser desenvolvidas em 

janeiro de 2013. A Praça da Estação e os bens 
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tombados em suas imediações, entre outros, 

foram elencados para se candidatar ao PAC das 

Cidades Históricas. Por esse caminho, o primei-

ro passo foi a realização do inventário da região, 

compreendida pela Praça da Estação e entorno, 

com o objetivo de conhecer as edificações, usos 

e atividades desenvolvidas. Tendo como base o 

mapeamento cultural, foram listados todos os 

imóveis e elaborado um mapa, destacando o 

caráter cultural e a potencialidade da região. 

Ainda na Praça da Estação será restaurado e 

adaptado o antigo prédio da Hospedaria, cujo 

propósito da recuperação, além de abrigar a 

sede do Ministério da Cultura, é implantar a 

Escola Livre de Artes da Prefeitura no primeiro 

pavimento da edificação. 

Os recursos para a recuperação da antiga hos-

pedaria serão oriundos do PAC Cidades Históri-

cas, com o qual Belo Horizonte foi contemplada 

em 2013.

3 oUtros ProGraMas

3.1 Programa adote um Bem cultural

O Programa Adote um Bem Cultural possui 

como objetivo o fomento ao patrimônio cul-

tural de Belo Horizonte por meio da coopera-

ção entre a iniciativa privada e o poder público 

na recuperação, identificação e promoção dos 

bens culturais da cidade. 

Em 2014, foram efetivadas ações importantes 

para a preservação do patrimônio ao longo do 

ano, em especial de bens de caráter público, 

tais como a recuperação dos Teatros Marília , 

Francisco Nunes e do Centro de Referência Au-

diovisual.Foi realizado também o “inventário, 

Registro imaterial e promoção das Artes Cê-

nicas em Belo Horizonte”. Além disso, imóveis 

particulares também foram contemplados no 

programa, assim como foram implementadas 

ações de fomento ao patrimônio imaterial.

3.2  História, Memória e Patrimônio  

cultural de Belo Horizonte

Este programa visa assegurar o estímulo e a 

proteção da diversidade, da memória e da iden-

tidade cultural. Tem como objetivos a guarda, 

a preservação e a promoção dos bens culturais 

representativos para a história da cidade e para 

sua população.

Dessa forma, prevalece neste programa a atua-

ção dos museus, arquivo e centros de referência 

e também estão inseridos alguns projetos dos 

centros culturais e das bibliotecas. As ações são 

divididas em três dimensões:

•  desenvolvimento e tratamento de acervo: 

aquisição e desenvolvimento de acervo para 

as bibliotecas dos Centros Culturais e outros 

pontos, gestão de documentos e atualização, 

tratamento e preservação (Arquivo Público, 

Centro de Referência Audiovisual, Museu His-

tórico Abílio Barreto).

•  Gestão da Política Municipal de arquivos: 

proteção e acesso à documentação produzida 

pela administração pública municipal.

•  Identificação e Valorização do Patrimônio e 

das Identidades: identificar as expressões da 

diversidade cultural, educação patrimonial e 

preservação da memória coletiva. 
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3.3  conselho Municipal de Política  

cultural

Criado em 2008 pela Lei 9.577/2008, é um 

órgão de caráter deliberativo e consultivo, 

vinculado à Fundação Municipal de Cultura, 

para controlar planos e orçamentos públicos 

da área cultural. 

Após ampla e democrática discussão com a 

sociedade, sobre o formato e o processo de 

eleição dos membros representantes da socie-

dade civil, o conselho foi regulamentado nesta 

gestão, e os membros do conselho tomaram 

posse em 22 de dezembro de 2011. 

integram o Conselho trinta membros (todos 

com suplentes), sendo quinze representantes 

do Poder Público Municipal e quinze da socie-

dade civil, dos quais seis representam a área 

cultural e os demais nove cada uma das regiões 

de Belo Horizonte. 

Em 2014 foram realizadas treze reuniões, nas 

quais foram definidas diretrizes para a imple-

mentação dos Fóruns Consultivos Setoriais e 

Regionais; instaurou-se o processo para dis-

cussão e efetivação da Agenda 21 da Cultura; 

foi analisada e aprovada a minuta do Sistema 

Municipal de Cultura; discutiu-se o Plano Mu-

nicipal de Leitura, Literatura, Livro e Biblioteca, 

entre outras ações.

3.4  conselho deliberativo do Patrimônio 

cultural do Município de Belo  

Horizonte (cdPcM)

Criado em 1984, o Conselho, de caráter con-

sultivo e deliberativo, é o órgão responsável 

pela preservação e promoção do patrimônio 

cultural do município. Por meio do instituto do 

Tombamento ou do Registro imaterial, protege 

edificações, monumentos, obras, documentos, 

bens e conjuntos de valor histórico, cultural, 

ambiental, simbólico e afetivo, além de mani-

festações culturais imateriais representativas da 

diversidade cultural de Belo Horizonte. 

É constituído por dezessete membros (todos com 

suplentes), sendo oito representantes do Poder 

Executivo, um representante do Poder Legislativo 

e oito representantes da sociedade civil.

Em 2014 foram realizadas catorze reuniões. 

Entre as ações destacam-se o tombamento do 

Acervo da Comissão Construtora da Nova Ca-

pital; da antiga sede da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas da UFMG (FAFiCH) e do 

parque das águas, no Parque das Mangabeiras. 

Foram também registrados como patrimônio 

imaterial os teatros de palco, de rua e de bone-

cos e os circuitos de teatros da cidade.
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1 IntrodUção

Planejar o futuro de Belo Horizonte não pode 

ser feito separadamente do seu entorno me-

tropolitano. A Prefeitura desenvolve ações para 

tornar realidade a integração dos 34 municípios 

que se congregam na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH).

Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura rea-

liza várias ações, dentre elas as desenvolvidas 

pelo seguinte Programa Sustentador:

   desenvolvimento Integrado  

da região Metropolitana  

de Belo Horizonte 

2 ProGraMa sUstentador 
desenVolVIMento InteGrado da reGIão 

MetroPolItana de Belo HorIZonte (rMBH)

O objetivo deste programa é fomentar a articu-

lação entre Belo Horizonte e os municípios da 

RMBH, através de instrumentos diversos de par-

cerias, de forma a canalizar esforços e compar-

tilhar recursos técnicos, políticos e financeiros 

para induzir o desenvolvimento integrado da 

região e para a melhoria das condições de vida 

da população metropolitana. 

A partir de 2009, novas instâncias foram criadas 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

como a Agência Metropolitana, a Assembleia 

Metropolitana, o Conselho Deliberativo, que 

contribuem para o esforço no processo de de-

senvolvimento metropolitano mais integrado. 

Cada vez mais, Belo Horizonte busca participar 

e contribuir para a solução de problemas co-

muns na região metropolitana, compartilhar 

experiências e buscar um desenvolvimento ur-

bano mais equilibrado do ponto de vista social, 

ambiental e econômico.

Destacam-se duas linhas de atuação: a primei-

ra relativa à promoção de ações de governança 

colaborativa entre Belo Horizonte e municípios 

limítrofes, que se realiza, principalmente, por 

meio das atividades relacionadas à Rede de 

Governança Colaborativa – Rede 10; a segunda 

refere-se ao acompanhamento das iniciativas 

das instâncias do novo arranjo metropolita-

no, que compreendem aquelas relacionadas à 

Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão 

Metropolitana (SEGEM) e Agência de Desenvol-

vimento Metropolitano – bem como a Assem-

bleia Metropolitana e o Conselho Deliberativo 

Metropolitano.

A seguir, as principais ações desenvolvidas.

2.1 apoio à Gestão Metropolitana

Em 2013, a PBH participou, em parceria com a 

Agência de Desenvolvimento Metropolitano, 

da iV Conferência Metropolitana da RMBH, que 

foi realizada no mês outubro e reuniu represen-

tantes dos Poderes Executivo, Legislativo e da 

Sociedade Civil Organizada. O evento teve como 

objetivo discutir propostas para a reestrutura-

ção do macrozoneamento territorial do espaço 

metropolitano. O evento foi constituído por seis 

Fóruns Temáticos: Desenvolvimento Econômico, 

Gestão Metropolitana, Habitação, Meio Ambien-

te, Mobilidade e Ordenamento Territorial.

Da mesma forma, em 2014 a PBH participou de 

todas as atividades promovidas pelas instân-
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cias estaduais de gestão metropolitana, SEGEM 

e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, 

bem como da Assembleia Metropolitana e do 

Conselho Deliberativo Metropolitano.

2.2 Participação junto à GranBel

A PBH esteve, em 2014, ativa junto à GRAN-

BEL, na discussão, proposições de ações e so-

luções voltadas ao desenvolvimento da região 

metropolitana e à qualidade de vida de seus 

munícipes, enfrentando temas como: estudo 

de viabilidade de criação do Sistema Único do 

Transporte Público Coletivo, pleito antigo junto 

ao Governo Estadual e Federal; organização ter-

ritorial da RMBH associada à revisão dos Planos 

Diretores e a Expansão Urbana; criação de com-

pensação financeira pelo aproveitamento de 

recursos hídricos nos abastecimentos públicos 

de água; entre outros temas. 

Engajou-se também nos Fóruns Metropolitanos 

de Procuradores Jurídicos e da Fazenda por serem 

estes espaços de aperfeiçoamento, discussões e 

soluções afetas aos municípios e à RMBH. 

Belo Horizonte foi citado como exemplo pelos 

34 municípios por suas boas práticas de gestão, 

as quais permitem a otimização dos recursos 

públicos, se destacando pela solução inovadora 

no campo das PPP da Educação. 

2.3  rede regional de atenção  

às Urgências e emergências /  

consórcio Intermunicipal aliança  

para a saúde (cIas)

Assinado em 2011, tem como objetivo ser um 

instrumento de ampliação da oferta dos serviços 

públicos de saúde das cidades participantes. As 

ações previstas estão voltadas para a melhoria do 

atendimento dos cidadãos pelo SUS, de acordo 

com a supervisão e regulação dos gestores mu-

nicipais. O CiAS permite implantar e desenvolver 

ações e serviços hospitalares de média e de alta 

complexidade, adquirir medicamentos, estrutu-

ras e equipamentos, contratar serviços e executar 

obras para o uso compartilhado dos entes fede-

rados consorciados. O objetivo é tornar o aten-

dimento da saúde de todos os municípios mais 

rápido e humanizado. 

A Prefeitura é integrante CiAS, que foi presidido 

pelo Prefeito de Sete Lagoas no período 2013- 

2014. O consórcio contava em 2012 com 58 muni-

cípios consorciados e hoje conta com 81.

2.4 rede 10

A Rede 10, criada pela PBH em 2009, compre-

ende os dez municípios conurbados da região 

metropolitana (Belo Horizonte, Betim, Bruma-

dinho, Contagem, ibirité, Nova Lima, Ribeirão 

das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano), e 

tem, entre outros, os objetivos de buscar a in-

tegração de políticas públicas para potenciali-

zar resultados regionais e estabelecer ações e 

programas de interesse comum, respeitando 

a autonomia e a diversidade dos municípios, 

observando os princípios da governança cola-

borativa, da gestão em redes e a inserção e in-

tegração metropolitanas. 

Através de comitês temáticos formados por re-

presentantes dos municípios envolvidos, são 

discutidos problemas comuns, com o objetivo 

de canalizar esforços e compartilhar recursos 

técnicos, políticos e financeiros voltados para a 

melhoria das condições de vida da população 
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metropolitana, criar melhores condições de in-

tegração no âmbito metropolitano e promover 

as transformações necessárias visando a criação 

das condições favoráveis ao desenvolvimento 

econômico e social, a sustentabilidade ambien-

tal e o aprofundamento da gestão democrática.

Os trabalhos desenvolvidos pela Rede 10 inte-

gram e reforçam as iniciativas em curso de im-

plementação, do sistema de gestão da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte contribui com o 

suporte estratégico e operacional à Rede 10.

Em 2014 a PBH elaborou uma proposta de am-

pliação da rede e da abrangência do projeto, in-

crementando o relacionamento técnico-institu-

cional para dezoito municípios incluindo, além 

dos limítrofes, os conurbados (Confins, igarapé, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Pedro Leopoldo, São 

Joaquim de Bicas, São José da Lapa e Sarzedo). 

2.5  Política Metropolitana de ocupação 

do solo

A Política Metropolitana de Ocupação do Solo 

é um projeto coordenado pela Agência de De-

senvolvimento Metropolitana, com a participa-

ção e acompanhamento da PBH e demais mu-

nicípios da RMBH. 

Em 2014, a PBH participou ativamente de dezeno-

ve oficinas e sete seminários em diferentes veto-

res da RMBH, que trataram deste tema.

Em dezembro de 2014 foi concluída a elabora-

ção do Macrozoneamento da Região Metropo-

litana de Belo Horizonte, visando a reestrutura-

ção territorial do espaço metropolitano, por in-

termédio da SEGEM e da Agência de Desenvol-

vimento Metropolitano da RMBH. Por se tratar 

de um tema complexo e que envolve diversos 

atores, a minuta entregue será discutida e rea-

valiada conjuntamente em 2015.

2.6 novas centralidades na rMBH 

Esse projeto tem o objetivo de fortalecer uma 

rede metropolitana de centralidades, evitando 

uma excessiva concentração urbana no núcleo 

central de Belo Horizonte e promovendo uma 

melhor distribuição do emprego, do comércio, 

dos equipamentos de uso coletivo e dos serviços 

públicos e privados no território metropolitano 

além de criar novas oportunidades de desen-

volvimento socioeconômico, cultural e de lazer 

para áreas e municípios periféricos da RMBH. 

Em 2014, o Governo Estadual conduziu a elabo-

ração de projetos de fortalecimento e/ou cria-

ção de Novas Centralidades, com o apoio da 

PBH, sendo estes: 

•  Centralidade Oeste (Betim), elaborado pela 

empresa CH2MHiLL, contratada pela Secreta-

ria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

do Governo do Estado de Minas Gerais (SEDE).

•  Centralidades Norte e Sul, elaborados em par-

ceira com a iniciativa privada (AECOM e JAiME 

LERNER).

Em dezembro de 2014, o projeto Vetor Sul foi 

concluído pelo Governo Estadual e apresenta-

do ao Conselho Metropolitano, estando os pro-

jetos Vetor Norte e Oeste em andamento pelo 

Governo Estadual.
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2.7  Projeto de Uso da Malha Ferroviária 

para transporte de Passageiros

A PBH, o Governo Estadual e a Agência de De-

senvolvimento da Região Metropolitana dis-

cutiram a proposta de implantação dos ramais 

prioritários a serem implantados na RMBH, uti-

lizando a infraestrutura existente para o trans-

porte de carga, que pode ser otimizada para 

viabilizar o transporte de passageiros, o que vai 

facilitar a mobilidade da população, com a di-

minuição do número de veículos em circulação 

e a consequente redução de emissão de gás 

carbônico. A proposta de elaboração do projeto 

foi apresentada ao Governo Federal.

Em janeiro de 2014 o Governo Federal anun-

ciou que serão liberados recursos para o desen-

volvimento do Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica (EVTE) e projetos dos trechos:

•  Eldorado – Barreiro.

•  Barreiro – ibirité.

•  ibirité – Olhos D’Água.

2.8  Fundo de desenvolvimento  

Metropolitano 

Os recursos do Fundo são utilizados para o fi-

nanciamento da implantação de programas e 

projetos estruturantes e a realização de inves-

timentos relacionados a funções públicas de 

interesse comum da RMBH, conforme diretrizes 

estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvi-

mento integrado.

Desde 2009, a PBH já investiu mais de R$ 7 mi-

lhões no Fundo Metropolitano, o que represen-

ta mais de 28% do valor total arrecadado neste 

período, conforme tabela abaixo:

ano Valor InVestIdo Pela PBH

% de InVestIMento da 
PBH eM relação ao total 
arrecadado Por oUtros 

MUnIcíPIos 

% de InVestIMento 
da PBH eM relação 
ao total Geral(*)

2009 R$ 568.219,00 72 31,75

2010 R$ 568.219,00 60,52 29,30

2011 R$ 568.146,00 59,21 28,99

2012 R$ 1.420.548,14 75,57 31,82

2013 R$ 2.841.096,00 72 31,87

2014 R$ 1.400.000,00 88,54 21,27

total r$ 7.366.228,14

(*)  neste total, está considerado o valor de contribuição do Governo estadual, que representa 50% do valor total previsto para investimentos,  
conforme estabelecido na lei complementar estadual nº 88 de 12/01/2006. 
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2.9 Pesquisa origem e destino domiciliar

A Pesquisa Origem e Destino Domiciliar 

(OD/2012) foi realizada pela Agência Metropoli-

tana de Belo Horizonte com o apoio da PBH por 

meio da BHTrans. Concluída em 2013, a pesqui-

sa teve como objetivo subsidiar a caracteriza-

ção e a qualificação da população usuária de 

transporte público e privado e a quantificação 

das viagens diárias da população, dividindo-

-as por modo e motivos. O relatório permite a 

obtenção de insumos para projeção de viagens 

futuras, planejamento e estabelecimento de  

alternativas de projetos de transporte e estudos 

diversos. Foram pesquisados 40.258 domicílios 

nos 34 municípios da RMBH, realizadas 3.121 

entrevistas a automóveis, totalizando 485.635 

veículos contados.

Em 2014 a BHTrans recebeu o banco de dados 

corrigido da pesquisa OD/2012 e formou um 

grupo de estudos para elaboração de políti-

cas de mobilidade urbana e planejamento de 

médio e longo prazo com base nas informações 

desse banco.
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dIscrIMInação 2013 2014
aH1

 2013-2014
aV2

2014

receItas correntes  7.124.068.207  7.954.707.069 11,66% 88,76%

receIta trIBUtárIa  2.426.011.444  2.821.145.752 16,29% 31,48%

IMPostos  2.261.811.535  2.601.356.650 15,01% 29,03%

iPTU  753.557.865  815.918.723 8,28% 9,10%

iRRF  232.237.308  274.697.606 18,28% 3,07%

iTBi  350.200.277  386.249.655 10,29% 4,31%

iSSQN  925.816.085  1.124.490.665 21,46% 12,55%

taXas  164.199.909  219.789.102 33,85% 2,45%

COLETA DE RESÍDUOS SÓLiDOS  111.993.363  165.437.847 47,72% 1,85%

DEMAiS TAXAS  52.206.546  54.351.255 4,11% 0,61%

receIta de contrIBUIçÕes  239.516.844  274.962.324 14,80% 3,07%

receIta PatrIMonIal  55.649.261  137.196.091 146,54% 1,53%

receIta de serVIços  69.152.725  100.854.868 45,84% 1,13%

transFerÊncIas correntes  3.821.538.185  4.165.376.098 9,00% 46,48%

transFerÊncIas 
InterGoVernaMentaIs

3.772.323.384 4.093.343.684 8,51% 45,67%

transFerÊncIas da UnIão  1.798.737.812  2.003.733.173 11,40% 22,36%

FPM  365.708.454  404.529.138 10,62% 4,51%

SUS  1.330.768.957  1.483.544.100 11,48% 16,55%

DEMAiS TRANSF. DA UNiÃO  102.260.400  115.659.935 13,10% 1,29%

transFerÊncIas dos estados  1.481.504.003  1.554.371.066 4,92% 17,34%

iCMS  855.420.293  876.227.838 2,43% 9,78%

iPVA  438.305.630  481.092.794 9,76% 5,37%

iPi  15.433.737  15.987.470 3,59% 0,18%

DEMAiS TRANSF. DOS ESTADOS  172.344.343  181.062.964 5,06% 2,02%

transFerÊncIas 
MUltIGoVernaMentaIs

492.081.569 535.239.445 8,77% 5,97%

FUNDEB  492.081.569  535.239.445 8,77% 5,97%

deMaIs transFerÊncIas  49.214.801  72.032.414 46,36% 0,80%

oUtras receItas correntes  512.199.749  455.171.937 -11,13% 5,08%

RECEiTAS DA DÍViDA ATiVA  271.862.863  199.513.244 -26,61% 2,23%

DEMAiS RECEiTAS CORRENTES 1  240.336.886  255.658.693 6,38% 2,85%

receItas de caPItal  1.265.355.777  817.315.092 -35,41% 9,12%

OPERAÇÕES DE CRÉDiTO  1.048.073.176  493.469.790 -52,92% 5,51%

ALiENAÇÃO DE BENS  3.114.095  231.933.618 7347,87% 2,59%

TRANSFERêNCiAS DE CAPiTAL  214.168.506  91.911.684 -57,08% 1,03%

OUTRAS RECEiTAS DE CAPiTAL  –  – – 0,00%

receItas IntraorçaMentárIas correntes 
/ caPItal

 491.801.924  543.172.740 10,45% 6,06%

( – ) dedUção de receIta Para ForMação 
do FUndeB

 (333.071.783)  (353.242.817) 6,06% -3,94%

total das receItas  8.548.154.125  8.961.952.085 4,84% 100,00%

1 eXecUção orçaMentárIa da receIta

O total da Receita arrecadada em 2014 totalizou 

R$ 8.961.952.085, contra R$ 8.548.154.125 arre-

cadados em 2013, perfazendo um incremento 

de 4,84%. Esse índice, ao ser inferior ao índice 

oficial de inflação no Brasil (iPCA) no mesmo 

período, que foi de 6,41% por ano, evidenciou 

uma redução na arrecadação municipal em ter-

mos reais.

1 análise Horizontal.
2 análise Vertical.
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As Receitas Correntes, cuja arrecadação em 

2014 ultrapassou R$ 7,95 bilhões e correspon-

deu a 88,76% da arrecadação total, apresen-

taram crescimento real ao se comparar com 

o exercício de 2013, uma vez que a variação 

nominal foi de 11,66%. 

Quanto às receitas de capital constata-se que-

da de 35,41%, tendo em vista o menor ingresso 

de empréstimos em 2014, além de retração na 

captação de recursos negociados vinculados a 

empreendimentos públicos urbanos da ordem 

de 57,08%. Vale ressaltar, também, que em 2013 

houve grande volume de operações decorrentes 

do PAC Copa, bem como a operação de financei-

ra contratada junto ao Banco Mundial, destinada 

ao refinanciamento da dívida do Município em 

condições e encargos mais vantajosos, contri-

buindo para a discrepância entre os dois exercí-

cios analisados.

Por outro lado, observa-se acréscimo de 7.350% 

na receita de alienação de bens, decorrente do 

lançamento de debêntures no mercado em 

2014, antecipando recursos de débitos fiscais 

inscritos em dívida ativa. 

Dentro das Receitas Correntes, merecem 

destaque as Receitas Tributárias, que tam-

bém tiveram a evolução da arrecadação com 

resultado positivo e bastante superior aos 

índices de inflação, conforme se verifica no 

quadro a seguir:

Das receitas próprias, o iPTU apresentou 

uma expansão nominal de 8,28%, o iSSQN 

ampliou-se em 21,46%, o iTBi em 10,29%, 

enquanto as taxas tiveram crescimento de 

33,85% no ano de 2014 em relação a 2013. 

Destaca-se que a Receita Tributária arrecada-

da de 2014 teve realização de 93% em relação 

à sua expectativa, o que representa expressi-

vo acerto da PBH na estimativa das receitas 

próprias. 

Outras receitas também representativas 

constituem as Receitas Correntes, como as 

Receitas de Contribuições, a Patrimonial, a de 

Serviços e as Outras Receitas Correntes, con-

forme quadro a seguir:

descrIção da receIta eXercícIo 2013 eXercícIo 2014
crescIMento 
2014/2013 (%)

iPTU 753.557.865 815.918.723 8,28%

iSSQN 925.816.085 1.124.490.665 21,46%

iTBi 350.200.277 386.249.655 10,29%

iRRF 232.237.308 274.697.606 18,28%

TAXAS 164.199.909 219.789.102 33,85%

receIta trIBUtárIa 2.426.011.444 2.821.145.751,52 16,29%
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As Receitas de Contribuições tiveram uma 

variação de 14,80% de 2013 para 2014, se di-

videm em Contribuições Sociais – contribui-

ções dos servidores ativos e inativos do Re-

gime Próprio de Previdência da PBH – e Con-

tribuições Econômicas – contribuição para o 

Custeio do Serviço de iluminação Pública.

A Receita Patrimonial, proveniente do uso 

dos bens patrimoniais da PBH, incluindo apli-

cações financeiras, apresentou expressivo au-

mento de 146,54% de 2013 para 2014, devido 

à aplicação dos recursos de debêntures, do 

financiamento do BiRD e do financiamento 

do BB Viena.

A Receita de Serviços, decorrentes das ativi-

dades econômicas na prestação de serviços, 

tais como do Terminal Rodoviário, dos res-

taurantes populares, coleta de lixo especial, 

cemitérios, zoológico, estacionamento rota-

tivo, dentre outros, apresentou aumento de 

45,84% de 2013 para 2014 devido, em sua 

maior parte, à incorporação da receita das 

empresas municipais (cerca de R$ 31,5 mi-

lhões), que passaram a compor o orçamento 

municipal.

As Outras Receitas Correntes, divididas prin-

cipalmente em receita de Dívida Ativa, que 

teve uma redução em 2014 de 26,61% em 

relação a 2013, devido ao lançamento de 

debêntures, diminuindo o valor mensal que 

ingressou a partir de abril de 2014, e Demais 

Receitas Correntes, que apresentaram au-

mento em 2014 de 6,38% em relação a 2013, 

e são provenientes de multas de trânsito, res-

tituições, concessão de uso remunerado do 

Terminal Rodoviário, dentre outros.

Outro item que merece destaque em relação 

à origem das Receitas são as Transferências 

Correntes. Esses recursos provenientes do Es-

tado, da União e de outras entidades de direi-

to público ou privado, para serem aplicados 

em despesas correntes, apresentaram uma 

expansão de 9% em 2014 em relação a 2013.

dIscrIMInação 2013 2014 crescIMento 2014/2013 (%)

receIta de contrIBUIçÕes       239.516.844       274.962.324 14,80%

receIta PatrIMonIal          55.649.261       137.196.091 146,54%

receIta de serVIços          69.152.725       100.854.868 45,84%

oUtras receItas correntes       512.199.749       455.171.937 -11,13%

RECEiTAS DA DÍViDA ATiVA       271.862.863       199.513.244 -26,61%

DEMAiS RECEiTAS CORRENTES       240.336.886       255.658.693 6,38%
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transFerÊncIas correntes 2013 2014 2014/2013 (%)

transFerÊncIas 
InterGoVernaMentaIs

3.772.323.384 4.093.343.684 8,51%

transFerÊncIas da UnIão 1.798.737.812 2.003.733.173 11,40%

FPM 365.708.454 404.529.138 10,62%

SUS 1.330.768.957 1.483.544.100 11,48%

DEMAiS TRANSF. DA UNiÃO 102.260.400 115.659.935 13,10%

transFerÊncIas dos estados 1.481.504.003 1.554.371.066 4,92%

iCMS 855.420.293 876.227.838 2,43%

iPVA 438.305.630 481.092.794 9,76%

iPi 15.433.737 15.987.470 3,59%

DEMAiS TRANSF. DOS ESTADOS 172.344.343 181.062.964 5,06%

transFerÊncIas 
MUltIGoVernaMentaIs

492.081.569 535.239.445 8,77%

FUNDEB 492.081.569 535.239.445 8,77%

DEMAiS TRANSFERêNCiAS 49.214.801 72.032.413 46,36%

total 3.821.538.185 4.165.376.098 9,00%

descrição
2013 2014 aH

2013-2014Valor aV Valor aV

saúde 2.676.774.242 30,40% 3.184.818.527 34,77% 18,98%

educação 1.282.027.072 14,56% 1.479.788.981 16,16% 15,43%

administração 476.893.331 5,42% 591.601.199 6,46% 24,05%

Previdência social 600.818.679 6,82% 681.873.436 7,44% 13,49%

saneamento / Gestão 
ambiental

561.070.354 6,37% 744.876.242 8,13% 32,76%

encargos especiais 1.029.116.575 11,69% 461.028.522 5,03% -55,20%

assistência social 200.746.662 2,28% 238.587.102 2,60% 18,85%

legislativa 145.709.851 1,65% 164.754.814 1,80% 13,07%

transporte 450.247.067 5,11% 420.629.849 4,59% -6,58%

Habitação / Urbanismo 911.490.834 10,35% 698.551.845 7,63% -23,36%

cultura / desporto e 
lazer 

103.201.506 1,17% 111.917.775 1,22% 8,45%

segurança Pública 102.798.852 1,17% 114.609.257 1,25% 11,49%

direitos da cidadania 8.719.206 0,10% 10.140.548 0,11% 16,30%

ciência e tecnologia 90.957.830 1,03% 98.389.367 1,06% 8,17%

comércio e serviços / 
trabalho

165.541.169 1,88% 156.892.165,78 1,71% -5,22%

agricultura 419.652 0,00% 685.113 0,02% 63,26%

total 8.806.532.880 100% 9.159.144.743 100% 4,00%

comparativo da despesa empenhada por Função de Governo 

2 eXecUção orçaMentárIa da desPesa

A execução da despesa, no exercício de 2014, 

alcançou a cifra de R$ 9.159.144.743, represen-

tando um acréscimo de 4% em relação ao exer-

cício anterior.
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despesa empenhada por Função de Governo – 2014 (%)

Entre as Funções de Governo que experimentaram 

grandes incrementos destacam-se: Saneamento e 

Gestão Ambiental: 32,76%; Administração: 24,05%; 

Saúde: 18,98%; Assistência Social: 18,85%.

Entretanto, os maiores volumes de recursos 

continuaram a ser destinados às Funções 

Saúde, que respondeu por 34,77% do total 

dos gastos em 2014; e Educação, cuja aplica-

ção em 2014 correspondeu a 16,16% de toda 

a despesa realizada.

Algumas Funções de Governo que tiveram redu-

ção no valor empenhado em 2014 em relação a 

2013 são verificadas devido, em sua maioria, às 

obras que tiveram maior percentual de execução 

em 2013 do que em 2014, tais como as obras dos 

BRTs/MOVE Cristiano Machado, Área Central, An-

tônio Carlos, Estação São Gabriel, Via 210 (Progra-

ma Corta Caminho), obras do Programa Vila Viva, 

obras de intervenções viárias do Fundo de Trans-

porte Urbano, dentre outras. 

As Despesas Correntes totalizaram R$ 

7.873.314.938, aumentando 16,49% em relação 

a 2013. As Despesas de Capital totalizaram R$ 

1.285.829.805 em 2014, nas quais se destaca a con-

ta de investimentos, que somou R$ 1.119.178.300, 

representando 12,22% da despesa total.
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Entre as despesas realizadas com investimen-

to, destacam-se os recursos destinados a obras 

em 2014, executados por meio de programas 

de fundamental importância para a população, 

como o Vila Viva; Operacionalização da Limpeza 

Pública; além dos programas sociais e assisten-

ciais, tais como o Gestão e Operacionalização 

da Política Educacional; o Programa de Melhoria 

do Atendimento Hospitalar e Especializado; o 

Programa de Atenção Primária à Saúde (APS); a 

Rede de Cuidados Especializados Complemen-

tares à Saúde; e os de Gestão do SUS-BH e Previ-

dência Municipal.  

2.1 série Histórica 

Ao se verificar a série histórica da execução da 

despesa, observa-se que de 2008 a 2014 a despe-

sa total do munícipio ampliou-se em 98,9%. No 

gráfico a seguir, pode-se visualizar o crescimento 

dos principais grupos que compõem as despesas.3

3  as despesas com aposentados e Pensionistas, entre 2008 e 2011, foram consideradas no Grupo Pessoal e encargos sociais, unificando a metodologia  
no período 2008 a 2014.

Tendo em vista que atualmente o custeio é o 

principal componente da despesa, no gráfico 

abaixo, pode-se verificar a participação das des-

pesas com Saúde, Educação e Limpeza Pública 

na sua composição. 
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CUSTEIO DÍVIDA INVESTIMENTO PESSOAL E ENCARGOS PRECATÓRIOS

DESPESAS TOTAIS POR GRUPOS (R$ milhões) - 2008 a 2014

IteM
desPesa eMPenHada 

eM 2013 (r$)
desPesa eMPenHada 

eM 2014 (r$)
desPesas correntes 6.758.716.378 7.873.314.938
Pessoal e Encargos Sociais 3.228.972.363 3.659.608.479
Juros e Encargos da Dívida 172.045.808 164.014.037
Outras Despesas Correntes 3.357.698.207 4.049.692.421
desPesas de caPItal 2.047.816.501 1.285.829.805
investimentos 1.311.437.323 1.119.178.300
inversões Financeiras 4.829.162 8.536.959
Amortização da Dívida 731.550.016 158.114.546
reserVa de contInGÊncIa 0 0

total Geral 8.806.532.880 9.159.144.743

comparativo da despesa empenhada por categoria econômica
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2.2 limites legais

No exercício de 2014, foram obedecidos os li-

mites legais de gastos concernentes às aplica-

ções de recursos em educação, saúde, pessoal, 

dívida e operações de crédito no que respeita 

às disposições da Constituição Federal do Brasil, 

da Lei Orgânica do Município de Belo Horizon-

te, da Lei Complementar 101/00 – Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal e outras legislações espe-

cíficas, conforme os quadros a seguir:

Gestão FIscal Valor (r$)

receita corrente líquida do Município 7.402.546.140

1 – despesa total com Pessoal – consolidado 3.235.520.306

Limite Prudencial 3.797.506.170

Limite Legal 3.997.374.916

% Aplicado 43,71%

% Limite Legal 60%

2 – dívida consolidada líquida

Saldo devedor 3.164.684.224

Limite Legal 8.883.055.368

3 – operações de crédito

Saldo Devedor 493.469.790

Limite Legal 1.184.407.382

Indicadores da lei de responsabilidade Fiscal
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Os gastos com pessoal (Executivo e Legislati-

vo) representaram 43,71% da Receita Corren-

te Líquida (RCL) para um limite estabelecido 

na LRF de 60% (54% para o Executivo e 6% 

para o Legislativo). Em relação à Dívida Con-

solidada Líquida, a PBH apresentou um saldo 

devedor de R$ 3.164.684.224, bem abaixo do 

limite legal de R$ 8.883.055.368. Quanto às 

Operações de Crédito, a PBH apresentou R$ 

493.469.790 de compromissos financeiros 

assumidos, frente ao limite máximo legal de  

R$ 1.184.407.382.

No que diz respeito aos Índices Constitucio-

nais, foram aplicados 30,97% da receita de im-

postos e transferências de origem tributária no 

ensino público municipal, para uma exigência 

legal de 30%; enquanto na saúde foram aplica-

dos 19,75% também da receita de impostos e 

transferências de origem tributária, para uma 

exigência constitucional de 15%.

3 resUltado da eXecUção orçaMentárIa

A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou, 

em 2014, um superávit orçamentário de R$ 

340.025.589, ou seja, a diferença entre a Recei-

ta Realizada, de R$ 8.961.952.085, e a Despesa 

Liquidada, de R$ 8.621.926.496, foi positiva, 

considerando economia orçamentária para o 

município, entretanto apura-se resultado defi-

citário no montante de R$ 197.192.658, quando 

comparada a receita arrecadada com a despesa 

empenhada no valor de R$ 9.159.144.743.

Destaca-se que a despesa empenhada é, como 

primeira fase da despesa pública, a expectativa 

do órgão público em realizar a despesa, regis-

trando no momento da contratação do serviço, 

aquisição do material ou bem, obra e amortiza-

ção da dívida, com a garantia do crédito neces-

sário. A liquidação é a fase da despesa em que 

esta foi efetuada, ou seja, após a apresentação 

dos documentos fiscais comprobatórios que 

comprovem o recebimento do material ou ser-

viço contratado, e que gera a obrigação do seu 

pagamento.

índices constitucionais*

Gasto Valor aPlIcado (r$) índIce (%)

Ensino 1.412.909.579 30,97%

Saúde 901.195.375 19,75%

* Valores aplicados em relação à receita de impostos e transferências de origem tributária.
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