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SECRETARIA MUNICIPAL AJUNTA DE ESPORTES (SMAES) 

 

A Lei 8146/2000 estabelece uma reforma administrativa que propôs um novo 

ordenamento para a estrutura organizacional da administração direta do poder 

executivo do município. Para a gestão das políticas sociais, a reforma orientou 

para o desenvolvimento de ações descentralizadas, com foco nas práticas 

participativas. Neste período, a SMES passou a compor, então, o quadro das 

Secretarias vinculadas à Secretaria Municipal de Coordenação da Política 

Social  (SCOMPS) que fora criada.  

Como fruto desta reforma, o Programa BH Cidadania foi implantado no ano de 

2002 na SMES.  

Tal programa apresentava-se como novo modelo de atuação e gestão na área 

social que tinha como objetivo garantir a inclusão social, facilitando o acesso a 

bens e serviços para uma população vulnerável espacialmente definida no 

município de Belo Horizonte. As diretrizes desta proposta encontravam-se 

estruturadas a partir dos princípios da descentralização, da intersetorialidade, 

da territorialidade e da participação cidadã. 

 
Programa BH Cidadania - Núcleo Sta. Rita de Cássia -2007 
Fonte: Acervo CEMEL  



 

Programa Segundo Tempo – Foi desenvolvido em parceria com o Ministério 
do Esporte dando início ao seu processo de implantação em 2003. Sua 
proposta era desenvolver práticas esportivas formais e não formais, no contra 
turno escolar, para crianças e adolescentes do Município. As atividades eram 
realizadas em quadras e outros espaços disponíveis na cidade. 
Posteriormente, em parceria com a Rede Municipal de Ensino, o programa 
passou a ser destinado a estudantes que participavam das atividades 
esportivas dentro do Programa Escola Integrada.  
 

 
Programa Segundo Tempo-2005 
Fonte: Acervo CEMEL 

 
 

Em 2005, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) altera novamente sua estrutura 

administrativa e a Secretaria Municipal de Esportes transforma-se em uma 

Secretaria Adjunta da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, passando, 

então, a ser denominada Secretaria Municipal Adjunta de Esportes 

(SMAES). Nesta época, a Política de Esportes que fora implementada 

baseava-se em três eixos de trabalho: 

 Promoção e democratização da prática esportiva e de lazer: Este 

eixo estava sustentado nas ações desenvolvidas pelos Programas 

Esporte Esperança/Segundo tempo; Vida Ativa, Recrear, Caminhar, 

Superar e BH Cidadania. 

 Apoio, organização e realização de eventos esportivos: Foram 

realizados os seguintes eventos esportivos e de lazer: Corrida Rústica 

para Pessoas com Deficiência e Copa Centenário de Futebol Amador. 



Apoiados: a Volta Internacional da Pampulha; Caminhada Contra o 

Câncer de Mama; Corrida dos Garçons; Corridas Rústicas BH 10 km. 

 Implementação de equipamentos esportivos: Disponibilização e 

instalação de equipamentos esportivos para a prática de esporte e lazer 

bem como, a construção, adaptação e reforma de campos de futebol, 

quadras, pistas de caminhadas e outros. 

 
Festival Programa Superar  
Fonte: Acervo CEMEL 

 

 
Corrida Rústica para Pessoas com Deficiência 
Fonte: Acervo CEMEL 



 
 

 
Caminhada do Envelhecimento Saudável 2008  
Fonte: Acervo CEMEL 

 

Em 2009, a PBH apresentou à sociedade o Planejamento Estratégico de Belo 

Horizonte, com diagnósticos e cenários sobre a cidade para 2030. 

Paralelamente, foi construído e implantado o BH Metas e Resultados, 

congregando o conjunto de ações da Prefeitura. Eram 12 áreas de resultados e 

40 projetos sustentadores que serviriam de base para a atuação até 2012. O 

objetivo a ser alcançado era obter maior eficácia nas ações e nas políticas 

urbanas-sociais, bem como, em todos os serviços prestados pela Prefeitura à 

população. 

 
A SMAES foi contemplada na Área Cidade de Todos em três Programas 
Sustentadores: 
 

1. BH Cidadania e SUAS 
2. Promoção do Esporte 
3. Atendimento ao Idoso 

 
 
No período de 2009 e 2010 três novas linhas de trabalho foram implementadas:  
  



 Domingo a Rua é Nossa - Esta proposta consiste em fechar o trânsito 
em determinadas ruas da cidade, todos os domingos, como meio de 
incentivar a vivência do lazer e a prática de atividades físicas.  

 

 Academias a Céu aberto – Tem o objetivo de incentivar a prática de 
atividades físicas ao ar livre instalando equipamentos de ginástica em 
praças e outros locais da cidade. Em seu primeiro ano de funcionamento 
três praças da cidade foram equipadas com aparelhos de ginástica. 

 

 BH Descobrindo Talentos no Futebol: Parceria da Prefeitura com a 
Associação de Garantia ao Atleta Profissional – AGAP/MG que tem 
como propósito contribuir para o desenvolvimento do esporte de 
rendimento no município.  

 
 

 
Academias a Céu Aberto - Parque Guilherme Lage 
Fonte: Acervo do CEMEL 
 
 



 
BH em Férias - Atividades Núcleo Novo Aarão Reis 
Fonte: Acervo CEMEL 

 

 
I Copa BH Descobrindo Talentos no Futebol -2011 
Fonte: Acervo CEMEL 

 
 



Eventos realizados: 
Copa Centenário de Futebol Amador ”Wadson Lima”; Corrida Rústica para 
Pessoas com Deficiência; Torneio Esporte Esperança/Segundo Tempo/BH 
Cidadania; BH em Férias; Caminhada do Envelhecimento Saudável; Encontro 
Vida Ativa – EVA; Recreio nas Férias; Projeto Caça-talentos no Tênis; 
Conferência Municipal de Esportes – CONFES  e Copa Society de Futebol do 
Servidor Municipal. 
 
Apoio a eventos:  
Corrida BH 10 KM; Volta Internacional da Pampulha; Corrida dos Garçons; 
Corrida dos Garis; Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu; Copa da República de 
ciclismo.  
 
 
 

 
Conferência Municipal de Esportes-2002   
Fonte: Acervo CEMEL 

 

Fontes:  
 
 Relatórios apresentados pelos prefeitos de Belo Horizonte à Câmara Municipal 
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http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=arquivopublico 

 Relatórios anuais de prestação de contas e ações governamentais da 

Prefeitura de Belo Horizonte. Período 2006/2010. Disponível em : 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTax

onomiaMenuPortal&app=estatisticaseindicadores&tax=20441&lang=pt_BR&pg=774

2&taxp=0&. 

 Leis e Decretos referentes à políticas de esporte e lazer. Disponíveis em: 

http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa. 

 Fotografias e documentos do acervo do Centro de Memória do Esporte e Lazer – 

CEMEL/SMEL/PBH. 
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