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 Uma cidade onde a qualidade de vida seja 

realidade em todos os aspectos e para todas as 

pessoas. Esse é o nosso grande propósito na 

administração de Belo Horizonte. Quando mais 

uma vez apresento, para essa Câmara Munici-

pal e para toda a população belo-horizontina, a 

prestação de contas de mais uma etapa na ad-

ministração do Município, posso dizer que de-

mos grandes passos na direção desse objetivo.

 O ano de 2013 foi de grandes dificuldades 

na área da economia. Estados e municípios, en-

tre eles Belo Horizonte, naturalmente, viveram 

momentos difíceis em função da redução da 

atividade econômica no país. Portanto, isso sig-

nificou que os desafios na condução da cidade 

aumentaram, em vários setores, e foi necessário 

um grande esforço para que as nossas princi-

pais metas não sofressem prejuízo.

 Ainda assim, felizmente, conseguimos 

avançar em diversos setores, aproximando-nos, 

a cada dia, da cidade que idealizamos no nosso 

planejamento e que sonhamos para nós e para 

as futuras gerações.

 Antes de mais nada, é necessário salientar 

que isso foi possível porque, como sempre, con-

tamos com a colaboração, parceria, comprome-

timento de todos os que amam Belo Horizonte. 

Os nossos moradores, o Legislativo municipal, 

a sociedade civil organizada, a iniciativa priva-

da, os movimentos populares, toda a equipe da 

Prefeitura e o apoio imprescindível do Governo 

do Estado e do Governo Federal. Sem esse tra-

balho conjunto, não teríamos progredido tanto.

 Dessa forma, todos poderão constatar, nes-

ta prestação de contas, que a cidade melhorou 

em vários setores. Uma das áreas de destaque, 

o que especialmente me deixa muito satisfeito, 

é a educação.

 Conseguimos ampliar ainda mais o número 

de vagas para a educação infantil, com a entre-

ga de mais nove Umeis, aproximando-nos do 

objetivo de garantir vagas para todas as crian-

ças que precisam. Ao final de 2013, contávamos 

com 76 unidades e capacidade para atender a 

mais de 29 mil crianças. Incluindo as entidades 

conveniadas, esse número ultrapassa 50 mil 

crianças de até seis anos.

 Para alcançar esse objetivo, concretizamos 

uma iniciativa pioneira com a primeira Parceria 

Público-Privada na área da Educação. Além de 

ter sido reconhecida internacionalmente justa-

mente por esse pioneirismo, possibilitou a en-

aPresentação
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trega de três novas Umeis e a reconstrução de 

uma Escola Municipal de Educação Infantil.

 O projeto prevê, no total, a construção de 

30 Umeis, a reconstrução de duas instituições 

de atendimento à Educação Infantil e cinco uni-

dades de ensino fundamental. O modelo PPP 

vai permitir que implantemos uma maior quan-

tidade de unidades em curto espaço de tempo, 

minimizando o déficit histórico de vagas na 

rede pública. Isso sem prejuízo para a área edu-

cacional, totalmente conduzida pela Prefeitura.

 Ampliamos também o ensino fundamen-

tal, com mais duas escolas, e mantivemos o 

ritmo na Escola Integrada, que já atende mais 

de 66 mil alunos em todas as unidades de ensi-

no fundamental. A qualidade do nosso ensino 

continua sendo bem avaliada. No Programa de 

Avaliação da Alfabetização, o Proalfa, consta-

tamos um aumento de 85,4% no número de 

escolas com alunos no nível recomendável, em 

comparação com o ano anterior.

 Resultados como esses, na área da Educa-

ção, se somaram a outros também positivos 

na Saúde, por exemplo, em que foi concluída 

a primeira etapa do Hospital Metropolitano do 

Barreiro e continuamos ampliando o programa 

Academia da Cidade, que passou a contar com 

63 unidades (eram oito no início do mandato).

 E, dentro das ações preventivas, em que o es-

porte e o lazer são fundamentais, chegamos a 140 

Academias a Céu Aberto implantadas em todas 

as regiões da cidade, mais do que duplicando a 

quantidade de equipamentos instalados.

 Na área social, a cidade alcançou a marca de 

7.978 habitações entregues desde 2009, em uma 

área que representa um grande desafio que nos 

propusemos a enfrentar com o BH Morar. Por 

meio desse programa, a meta é viabilizar mais de 

80 mil moradias para enfrentar o déficit habitacio-

nal na cidade, sendo 23 mil até 2016.

 A participação cidadã se fortaleceu com a 

realização de mais uma edição do Orçamento 

Participativo Digital e a consolidação de pro-

gramas como o Cidadão Auditor, em que mais 

de 60 mil moradores contribuem para melhorar 

a limpeza urbana em Belo Horizonte.

 Crescemos, da mesma forma, enquanto 

cidade sustentável. As obras de despoluição e 

desassoreamento da Lagoa da Pampulha, ini-

ciadas em 2013, vão permitir que a Lagoa fique 

livre de 95% dos lançamentos de esgoto e do 

mau cheiro. A ação vai contribuir com todas as 

intervenções que preparam o Complexo Arqui-

tetônico da Pampulha para conquistar o título 

de Patrimônio Cultural da Humanidade.

 Com o BH mais Verde, maior programa de 

arborização da história de Belo Horizonte, serão 

plantadas 54 mil árvores em todas as nove regi-

ões da capital mineira. Até 2013, foram 39 mil já 

plantadas. 

 Por todo o investimento na melhoria da qua-

lidade de vida, comemoramos reconhecimentos 

como a divulgação de estudo da ONU (julho de 

2013) em que Belo Horizonte aparece como a ci-
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dade com melhor Índice de Desenvolvimento Hu-

mano (IDH) entre as metrópoles brasileiras com 

mais de dois milhões de habitantes.

 Outro ponto positivo a ser destacado foi o 

estudo da empresa Urban Systems, divulgado 

em 2013, que aponta a nossa capital como a 

melhor, entre as cidades também com mais de 

dois milhões de habitantes, para viver depois 

da aposentadoria. E foi ainda considerada, em 

levantamento da Unicef, como a cidade melhor 

posicionada na oferta de um ambiente adequa-

do para crianças e adolescentes.

 Na mesma linha, prêmios como o Sasakawa 

2013, da Organização das Nações Unidas (ONU), 

concedido pelo conjunto de ações conduzido 

pela Prefeitura para reduzir riscos de desastres 

naturais, apontam o acerto dos investimentos 

no cuidado com a vida das pessoas e na realiza-

ção das obras necessárias de infraestrutura.

 Nesse aspecto, a cidade também avançou. 

Belo Horizonte terminou o ano de 2013 pronta 

para receber o BRT, que começa a mudar o perfil 

da mobilidade na cidade, ao lado da conclusão de 

obras como o Boulevard Arrudas V e a recupera-

ção do Viaduto B – Complexo da Lagoinha.

 Obras que representam a continuidade do 

maior conjunto de obras viárias da história da ca-

pital mineira, em andamento na cidade, e que 

contribuem não só para preparar a cidade para o 

Mundial de futebol, que receberemos em 2014, 

mas também, e principalmente, serão um legado 

importante e definitivo para os nossos moradores.

 Recebemos, em 2013, a Copa das Confede-

rações, assim como uma série de outros eventos 

em que a cidade se consolidou na capacidade 

de receber bem, assistindo também ao cresci-

mento da produção e do consumo cultural. Ini-

ciativas como a Virada Cultural levaram mais de 

200 mil pessoas para as ruas da cidade e mais 

de 1,4 milhão de participantes prestigiaram os 

eventos culturais realizados pela Prefeitura.

 Portanto, conforme todos poderão constatar 

com a leitura deste documento, 2013 foi um ano 

em que Belo Horizonte continuou o seu proces-

so de transformação para garantir a qualidade de 

vida que todos os nossos cidadãos merecem.

 Temos grandes desafios a enfrentar, mas 

entregamos esta prestação de contas fortaleci-

dos pela certeza de que o trabalho sério, com-

prometido e com sensibilidade social sempre 

será bem recompensado e alcançaremos, em 

um futuro próximo, a Belo Horizonte que todos 

nós sonhamos.

Marcio a. lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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 Uma cidade saudável depende diretamente 

da prevenção e do cuidado com a saúde física, 

mental e social dos seus moradores. A Prefeitu-

ra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMSA), atua para garantir aos cidadãos o acesso 

qualificado e universal a esses serviços. O grande 

desafio é o aprofundamento das práticas do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte, para 

que seja oferecido à população um atendimento 

de saúde resolutivo, humanizado, integral, contí-

nuo, de qualidade e em tempo oportuno. 

 As ações dessa Área de Resultado são organi-

zadas nos seguintes Programas Sustentadores:

          Programa Hospital Metropolitano

          Programa saúde da Família

           Programa Melhoria do atendimento  

Hospitalar e especializado

           Programa Gestão e regionalização  

da saúde

           Programa recomeço

 ProGraMa sUstentador 
HosPital MetroPolitano

 O Hospital Metropolitano Doutor Célio de 

Castro, conhecido como Hospital do Barreiro, teve 

a primeira etapa das obras concluída em 2013. A 

segunda etapa, iniciada em janeiro de 2014, conta 

com investimentos de R$ 180 milhões. 

 A inauguração parcial do HMCC ocorrerá 

em 15 meses, a contar de janeiro de 2014. Es-

tarão disponíveis o setor de urgência e 70 leitos 

de retaguarda, sendo 10 do Centro de Trata-

mento Intensivo (CTI), 20 da Unidade de Cuida-

dos Intermediários (UCI) e 40 para internação.

 Além dos moradores do Barreiro, o hospital 

irá beneficiar cidades vizinhas, como Ibirité, Nova 

Lima e Contagem, e contribuirá para desafogar o 

atendimento dos hospitais da rede Fhemig e do 

Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB). 

 Esse hospital será referência em urgência e 

emergência na região, com nova reordenação 

ao atendimento em Belo Horizonte. Inclui obras 

de acabamento e instalações especiais, como a 

do heliponto, além dos trabalhos de alvenaria 

e revestimento, colocação de esquadrias, inter-

venções elétricas e hidráulicas, pintura, coloca-

ção do sistema de ar condicionado, de mobili-

ário e equipamentos hospitalares. Vai ocupar 

uma área de 42 mil metros quadrados, com 13 

andares e 439 leitos. Terá 80 vagas no CTI, 40 

na UCI, 12 salas de cirurgia, equipamentos de 

diagnóstico por imagem, como tomografia, 

ressonância magnética e ultrassom, salas mul-

tiuso, biblioteca, geradores auxiliares e um sis-

tema que permitirá o reaproveitamento de 50% 

da água utilizada. 

cidade saUdável
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ProGraMa sUstentador
saÚde da FaMília

 A Atenção Primária à Saúde no SUS-BH tem 

como estratégia o Programa Saúde da Família, 

que envolve a promoção, prevenção, vigilância da 

saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

 O objetivo do Programa Sustentador Saúde 

da Família é aumentar a qualidade dos serviços da 

Atenção Primária à Saúde prestados à população, 

a partir da estratificação das condições de risco, 

intensificando e expandindo as ações de assistên-

cia, promoção e vigilância à saúde e prevenção 

de agravos. O público-alvo é a população de Belo 

Horizonte usuária do Sistema Único de Saúde.

 As Equipes de Saúde da Família realizam ações 

para o acolhimento dos usuários nos Centros de 

Saúde e desenvolvem ações de pré-natal, puericul-

tura, prevenção de doenças, além do atendimento 

da demanda espontânea e programada aos ado-

lescentes, adultos e idosos. Em dezembro de 2013 

eram 583 equipes, com cobertura de cerca de 84% 

da população. Ao longo do ano foram realizadas 

quase quatro milhões de visitas domiciliares pelas 

Equipes de Saúde da Família.

 Em 2013 foram realizados em média 27 mil 

atendimentos/dia em todos os 147 Centros de 

Saúde.

Unidades de saúde

 Em 2013 foram concluídas as obras da nova 

sede do Centro de Saúde Dom Cabral, aprova-

das no Orçamento Participativo 2007/2008, e a 

reforma do Centro de Saúde Santos Anjos, am-

bos na regional Noroeste.

 Outros sete Centros de Saúde estavam em 

obras em 2013: 

1 –  CS Nossa Senhora Aparecida (Centro-Sul) – 

nova sede

2 –  CS São Miguel Arcanjo (Centro-Sul) – refor-

ma/ampliação (2ª etapa)

3 –  CS Camargo (Noroeste) – OP 09/10 – nova sede

4 – CS São Francisco (Pampulha) – nova sede

5 –  CS Santa Terezinha (Pampulha) – OP 09/10 – 

reforma/ampliação

6 –  CS Itamarati (Pampulha) – OP 09/10 – refor-

ma/ampliação

7 – CS São José (Pampulha) – nova sede

 Está prevista a celebração de Contrato de 

Concessão Administrativa, em regime de Parce-

ria Público-Privada, para prestação de serviços de 

apoio à operação dos Centros de Saúde. O contrato 

será precedido de obras de construção e reforma 

de unidades de saúde (60 Centros de Saúde para 

substituição dos atuais, 20 novos Centros de Saúde, 

um Centro de Especialidades Médicas e um Labo-

ratório), além da construção da Central de Material 

Esterilizado e de um Laboratório. Em 2012 foi pu-

blicada uma consulta pública do novo modelo. O 

processo encontra-se em fase de finalização dos 

aspectos legais do edital da segunda licitação. 

 As unidades de saúde do Município passa-

ram de 237 em 2008 para 308 em 2013, confor-

me quadro a seguir: 
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centros de referência em reabilitação 

(creaB)

 Destina-se ao atendimento de pacientes nos 

programas de ostomia, órtese e prótese, conce-

dendo próteses e cadeiras de rodas para ampu-

tados e pessoas com paralisia cerebral. Além de 

atender pessoas em processo de reabilitação, o 

CREAB atende crianças com deficiência.

 A Prefeitura oferece três centros de reabili-

tação: o CREAB Padre Eustáquio (rua Padre Eus-

táquio, 1.951, bairro Padre Eustáquio), o CREAB 

Centro-Sul (rua Domingos Vieira, 463, bairro 

Santa Efigênia) e o CREAB Leste (rua Bicas, 58, 

bairro Sagrada Família).

 Duas novas unidades estão em obras:

	 •		CREAB Barreiro: localizado no Complexo 

de Saúde Barreiro de Cima, na avenida 

Menelick de Carvalho esquina com ave-

nida Ximango;

	 •		CREAB Venda Nova: localizado na rua Elce 

rede sUs-BH

tipo de unidade 2013

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 147

Academias da Cidade 63

Centros de Especialidades Médicas (CEM) 9

Centro de Convivência (CV) 9

Farmácia Distrital 9

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 8

Central de Esterilização 8

Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) 7

Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas 3

Centro de Referência em Saúde Mental Infantil 1

Laboratório de UPA 7

Laboratório Municipal de Análises Clínicas 1

Unidades de Referência Secundária (URS) 5

Laboratórios Distritais 5

Centro de Especialidades Odontológicas 3

Central de Esterilização de Cão e Gato 3

Demais Unidades 20

total 308
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Ribeiro com rua Mariana Amélia de Aze-

vedo, no bairro São João Batista.

equipes de saúde Bucal (esB)

 Em 2013, foram 307 Equipes de Saúde  

Bucal realizando tratamentos odontológicos. 

As próteses dentárias são ofertadas em 144 

Centros de Saúde.

tratamento do tabagismo

 O tabagismo é considerado pela Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS) como a maior cau-

sa 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. Em 2013, 51 novos Centros 

de Saúde passaram a ofertar tratamento para 

o tabagismo, totalizando 99 Centros de Saúde 

com este serviço disponível.

disque saúde da criança

 Programa de aconselhamento pediátrico, 

24 horas por dia, visando prestar informações 

sobre os problemas de saúde mais comuns, 

esclarecer dúvidas quanto a medicamentos, 

orientar quanto a medidas de prevenção de do-

enças e cuidados clínicos necessários, encami-

nhar ao Centro de Saúde mais próximo e infor-

mar o serviço disponível no sistema de saúde 

para atender à situação apresentada (serviços 

de emergência, pronto atendimento, interna-

ção, entre outros).

 Em 2013 foi elaborado o Projeto Disque 

Saúde da Criança.

transporte em saúde

 O transporte em saúde atende usuários 

eletivos e aqueles que entram na rota intrar-

rede (UPAs, hospitais e Centros de Saúde), em 

situações que impedem ou dificultam a deam-

bulação ou limitam a mobilidade do usuário.

 Em 2013, foram realizados 96.071 atendi-

mentos.

academias da cidade

 O Projeto Academias da Cidade tem como 

objetivo melhorar a qualidade de vida das pes-

soas, incentivando as atividades físicas e pro-

movendo a saúde. Em 2013, foram entregues 

mais 10 unidades à população, totalizando 63 

Academias da Cidade em funcionamento na ca-

pital. O número de unidades passou de oito em 

2008 para 63 em 2013. 

Programa Posso ajudar? amigos da saúde

 Iniciado em 2009, o Programa Posso Ajudar? 

Amigos da Saúde está implantado em todos os  

Centros de Saúde da capital, contribuindo para 

melhorar o atendimento e o acolhimento dos usu-

ários. Neste programa, estudantes universitários 

da área de saúde fazem a recepção dos pacientes, 

esclarecendo dúvidas e orientando sobre outros 

serviços ofertados na rede, o que facilita a procura 

pela assistência mais adequada a cada caso.
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ProGraMa sUstentador 
MelHoria do atendiMento HosPitalar 

e esPecializado

 O objetivo deste programa é ampliar e oti-

mizar a rede de atenção hospitalar, ambulato-

rial especializada e de urgência do Município, 

para assegurar o acesso, o atendimento eficien-

te e humanizado, com redução do tempo de 

espera de consultas e exames especializados 

aos usuários do SUS-BH, e o monitoramento e 

ajustes do projeto de cirurgias eletivas.

serviço de atenção domiciliar (sad)

 Tem objetivo de potencializar o atendi-

mento em saúde no domicílio com casos que 

não requeiram tecnologia hospitalar, evitando 

o risco de infecção hospitalar e proporcionando 

maior integração do paciente com sua família. 

 A PBH aumentou o número de equipes para 

12* em 2013, permitindo aumentar o número de 

vidas acompanhadas de 9.942 para 9.972.

*Até 2012 eram contabilizadas equipes de 20h/semana. A partir 

de 2013 passaram a ser contabilizadas equipes de 40h/semana.

Unidades de Pronto atendimento – UPas 

 São unidades de urgência e emergência 

que funcionam 24 horas por dia e atendem 

aos usuários com problemas de saúde que 

começaram há pouco tempo (chamadas situ-

ações agudas) ou que tenham uma doença 

já conhecida e diagnosticada (como pressão 

alta, diabetes) e apresentem alguma piora ou 

que estejam com algum sofrimento (dores for-

tes, febre alta, desmaios, etc.) que coloque em 

risco a vida da pessoa.

 Já existem oito UPAs em Belo Horizonte 

e sete novas serão construídas, sendo quatro 

para substituir as UPAs nas regionais Leste, 

Nordeste, Norte e Pampulha, e três unidades 

novas, sendo duas na Regional Noroeste e 

uma na Norte.

	 •		UPA Leste – avenida dos Andradas esqui-

na com rua Caravelas, no bairro Vera Cruz 

– obra iniciada em abril de 2013;

	 •		UPA Noroeste II – rua Saldanha Marinho, 

na esquina com a rua Dr. João Carvalhaes 

de Paiva, no bairro São Cristóvão – obra 

iniciada em março de 2013;

	 •		UPA Norte I – avenida Risoleta Neves (Via 

240), em terreno ao lado do Espaço BH 

Cidadania Brasilina Maria de Oliveira, no 

bairro Aarão Reis – obra iniciada em abril 

de 2013;

	 •		UPA Nordeste – rua Princesa Leopoldina, 

na esquina das ruas José Clemente Perei-

ra e Dr. Furtado de Menezes, no bairro Ipi-

ranga – obra iniciada em agosto de 2013.

Maternidade Hospital odilon Behrens

 Uma nova maternidade será construída, 

visando melhorar ainda mais o atendimento a 

gestantes e a recém-nascidos.  Projeto iniciado 

em julho de 2013.
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cirurgias eletivas

 A fila de espera para a realização de ci-

rurgias eletivas, que era de 56 mil pessoas em 

junho de 2009, foi reduzida, em dezembro de 

2013, para 17.628 usuários de Belo Horizon-

te. Isso foi possível graças à política de incre-

mento dos valores pagos aos médicos e hos-

pitais conveniados ao SUS/BH. A Prefeitura 

paga um valor adicional ao definido e repas-

sado pelo Sistema Único de Saúde. Para rece-

ber os incentivos, os hospitais aumentaram 

a capacidade de atendimento, ampliando a 

oferta de cirurgias. Em 2013, foram realizadas 

mais de 42,7 mil cirurgias eletivas no âmbito 

do SUS-BH, o maior número desde o início do 

projeto, em 2009.

novos leitos

 Visando à redução do tempo de espe-

ra dos pacientes que necessitam de terapia 

hospitalar, cerca de 80 novos leitos foram 

ativados em 2013 devido a incentivo finan-

ceiro aos prestadores de serviços. Dessa 

forma, no período de 2009 a 2013, foram 

mais de 950 novos leitos contratados na 

rede conveniada SUS-BH, o equivalente a 

três grandes hospitais.

ProGraMa sUstentador Gestão
e reGionalização da saÚde

 O objetivo deste programa é aumentar a 

efetividade das ações de saúde no Município de 

BH, considerando as desigualdades locais e os 

diferentes riscos de saúde como instrumentos 

de priorização da atuação.

Unidades Básicas de saúde (UBs)

 A Rede Básica de Saúde conta com 147 

Centros de Saúde, distribuídos nos nove Dis-

tritos Sanitários: Barreiro, Centro-Sul, Leste, 

Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampu-

lha e Venda Nova. As Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) são responsáveis pelas ações 

voltadas para a população da área de abran-

gência, funcionam de segunda a sexta-feira 

e devem ser os primeiros locais a serem pro-

curados no caso de alguma necessidade de 

tratamento, informações ou cuidados bási-

cos de saúde.

 Em 2013 estavam operando 147 UBS na ló-

gica dos territórios da saúde.

disponibilização dos medicamentos  

da remume (relação Municipal de Medi-

camentos), com contrato de fornecimento 

vigente nos centros de saúde

 A distribuição dos medicamentos é ge-

renciada pelas nove farmácias distritais. Além 

dos 170 itens essenciais disponibilizados à 

Atenção Primária, a PBH recebe do Ministé-

rio da Saúde medicamentos dos programas 

estratégicos para o tratamento da leishma-

niose, DST/Aids, esquistossomose, hansení-

ase, tuberculose e meningite, entre outros. 
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Também é disponibilizada a insulina glargina 

(insulina de ação rápida), medicamento da 

Secretaria de Estado de Saúde fornecido se-

guindo critérios estabelecidos no Programa 

Estadual de Tratamento da Diabetes. 

 Em 2013 foram disponibilizados 85% dos 

medicamentos da Remume nos Centros de 

Saúde de Belo Horizonte.

controle da dengue

 O trabalho de combate à dengue rea-

lizado pela Prefeitura de Belo Horizonte é 

referência em todo o País. Cerca de 1.200 

Agentes de Combate a Endemias (ACEs) 

fazem o monitoramento constante da pre-

sença de focos do mosquito Aedes aegypti 

nos imóveis da capital.

 A cada dois meses, os agentes visitam apro-

ximadamente 800 mil residências e estabeleci-

mentos na cidade, atividade que é chamada de 

tratamento focal. Os locais considerados estra-

tégicos, tais como floriculturas, ferros-velhos e 

borracharias, recebem a vistoria de 15 em 15 

dias. Os ACEs informam e orientam a população 

sobre os cuidados para 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 pri-

meiros são uma união de esforços entre a Secre-

taria de Saúde, Superintendência de Limpeza  

Urbana e secretarias de administração regio-

nais. 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 2013 foram feitas 4.567.048 visitas do-

miciliares nos imóveis incluídos no mapa de ris-

co para dengue.

ProGraMa sUstentador recoMeço

 O objetivo do programa é construir res-

postas intersetoriais que proponham solu-

ções interdisciplinares ao enfrentamento do 

uso de drogas por meio de ações estruturan-

tes, de tratamento, de prevenção, de reinser-

ção social, em consonância com a atual polí-

tica sobre drogas.

 É um programa multidisciplinar que envol-

ve as secretarias municipais de Políticas Sociais,  

Saúde e  Governo.

 cersam-ad (Centro de Referência em 

Saúde Mental Álcool e Outras Drogas): Tem 

como objetivo oferecer um espaço de cuida-

do aos usuários abusivos de álcool e droga, 

além de promover a articulação dos diversos 

atores e instituições envolvidos com o cuida-

do específico do paciente. No Cersam-AD os 

pacientes recebem atendimento psicoterá-

pico, psiquiátrico e orientação familiar. Além 

disso, participam de oficinas e de atendimen-

tos individuais e de grupo.
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	 •		cersam-ad Barreiro: localizado na ave-

nida Barão de Monte Alto, 211 – Cardoso. 

Implantado em abril de 2013;

	 •		cersam-ad nordeste: localizado  

na Praça Muqui, 191 – Renascença. 

Implantado em junho de 2013;

	 •		cersam-ad nordeste: localizado na  

rua Joaquim Gouvêa esquina com a rua  

Manoel Alexandrino – bairro São Paulo.   

Obra iniciada em junho de 2013;

	 •		cersam-ad noroeste: localizado  

na avenida João XVIII, bairro Manacás. 

Obra iniciada em junho de 2013.

equipes de consultórios de rua (cr)

 Oferecem cuidados no próprio espaço da 

rua, preservando o respeito ao contexto socio-

cultural dos que nela se encontram bem como 

o diálogo intersetorial com a Rede, servindo de 

ponte facilitadora ao acesso dos usuários a ou-

tros serviços.

 As equipes de CR são compostas por Edu-

cador Social/Assistente Social, Enfermeiro, Psi-

cólogo e Redutor de Danos.  Belo Horizonte 

possui quatro Consultórios de Rua implantados 

desde 2012.

leitos hospitalares para quadros 

de intoxicação e síndrome de abstinência 

moderada e grave

 Em 2013, foram criados oito leitos no Hos-

pital Nossa Senhora Aparecida.

i conferência Municipal Política Pública 

sobre drogas

 Realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2013, 

com o tema “Desafios e Perspectivas na Constru-

ção da Política Municipal sobre Drogas”, promo-

veu a participação da sociedade na formulação 

e no controle das políticas públicas sobre o tema, 

baseada em quatro eixos temáticos (Tratamento, 

Prevenção, Redes Locais e Marcos Regulatórios).

Fundo Municipal sobre drogas – FUMsd

 Criado pela Lei 10.625 de 05/07/2013 e 

regulamentado pelo Decreto nº 15.386 de 

14/11/2013. Tem a finalidade de captar e admi-

nistrar recursos financeiros destinados ao de-

senvolvimento das ações de prevenção, trata-

mento, reinserção social e redução de danos da 

Política Municipal sobre Drogas executada pelo 

Município de Belo Horizonte. O FUMSD terá o 

seu controle financeiro e contábil exercido pela 

Secretaria Municipal de Governo.

conselho Municipal de Políticas sobre 

drogas

 Reestruturado em 2011, é o Conselho 

Gestor do Fundo Municipal sobre Drogas e 

tem a missão de propor a execução de ativi-

dades de prevenção do uso e abuso de dro-

gas, de tratamento e de reinserção social do 

dependente químico e de seus familiares.  

É formado por membros do Poder Público e 

de instituições da sociedade civil. Tem como 
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principais funções fomentar pesquisas e levan-

tamentos que propiciem uma análise capaz de 

nortear as políticas públicas sobre drogas. Além 

disso, visa estimular e promover junto aos ór-

gãos competentes a capacitação profissional 

necessária para o desenvolvimento da política 

municipal sobre drogas, sempre com base em 

princípios científicos, éticos e humanísticos.

atividades População-alvo

Imunização de 26.187 crianças com dose da vacina tetravalente Crianças menores de 1 ano

Realização de 4.862.946 vistorias para controle de dengue  
e leishmaniose visceral pela Vigilância em Zoonoses 

População de Belo Horizonte

Vigilância Sanitária: 48.727 vistorias realizadas População de Belo Horizonte

Controle ético da população de cães e gatos: 15.945 cirurgias  
de esterilização animal

População de cães e gatos

Doações de animais realizadas nas feiras de adoção  
e no Centro de Controle de Zoonoses: 755 atos de adoção

População de Belo Horizonte

Controle da Raiva – vacinação antirrábica de cães e gatos: 
197.041 animais vacinados (rotina e campanha)

População de cães e gatos

atividades População-alvo

Ações de Saúde Bucal: 107.963 tratamentos completos.  
Total de 307 Equipes de Saúde Bucal

População de Belo Horizonte 
usuária do SUS

Total de 4 consultórios de rua com 5.668 atendimentos
População de Belo Horizonte 
moradora de rua

505.239 atendimentos em ações de Saúde Mental População de Belo Horizonte

Capacitação de 35 novos instrutores de Lian Gong,  
10.000 alunos inscritos

Usuários do SUS-BH

506.338 atendimentos em Ações de Saúde ao Idoso
População acima de 60 anos 
de idade

102.395 vagas ofertadas ao Programa Saúde na Escola
Alunos das escolas públicas 
da rede municipal de ensino

saúde Mental 2013

Número de equipes 147

Equipe Consultório de Rua 4

Atendimentos de Saúde 
Mental (Centros de Saúde e 
CERSAMS)

505.239

saúde da Mulher 2013

Internações, gravidez, parto 
e puerpério SUS (residentes 
em BH)

16.852

Exames preventivos do 
Câncer do Colo do útero

99.271

Mamografias 124.795

oUtros ProGraMas

vigilância à saúde - 2013

atenção Primária à saúde - 2013
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investimento em tecnologia

 Em 2013, a Prefeitura de Belo Horizonte fez 

diversos investimentos na área de tecnologia 

da informação na saúde, tais como: 

           Completou a implantação do Prontuário 

Eletrônico nos 147 Centros de Saúde;

           Ampliação do link de 1 mega para 207 

unidades.

ProGraMa atendiMento aMBUlatorial, 
eMerGencial e HosPitalar

 O principal objetivo deste programa, exe-

cutado pelo Hospital Municipal Odilon Behrens 

(HOB), é propiciar serviço qualificado na assis-

tência médico-hospitalar aos pacientes do SUS 

(Sistema Único de Saúde) e suas diretrizes são 

as ações de humanização da assistência, recu-

peração das áreas descritas e incorporação tec-

nológica. O HOB é referência para o atendimen-

to de pacientes graves trazidos pelo SAMU ou 

por demanda direta e, também, um dos centros 

de ensino e de especialidades ambulatoriais 

de Belo Horizonte. Seu atendimento diário na 

emergência é de 450 pacientes por dia em mé-

dia e de 350 pacientes por dia em seu ambula-

tório. Em 2013 foram 1.423.323 atendimentos. 

vários foram os avanços, com destaque para:

         ✓  A abertura do ambulatório na Unida-

de Hospitalar Nossa Senhora Aparecida 

com três especialidades (Ortopedia, Ge-

riatria e Pneumologia); o Pronto Socorro 

do HOB se tornou referência para todos 

os casos ortopédicos cirúrgicos oriun-

dos das UPAs Leste, Norte e Oeste; 

         ✓  Unidade de AVE-Acidente Vascular Ence-

fálico com 20 leitos para tratamento do 

AVE agudo com trombólise e reabilita-

ção do mesmo; 

         ✓  Capacitação e treinamento no plano de 

contingência para atendimento de múl-

tiplas vítimas.

atividades do HoB no exercício de 2013:

atividade 2013

Internações 24.475

Cirurgias 7.133

Partos 3.112

Consultas de Urgência/
Emergência

166.262
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edUcação

 A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal 

de Educação, vem desenvolvendo suas ações para 

garantir a todos os estudantes o acesso à educa-

ção de qualidade. Além dos investimentos na in-

fraestrutura dos prédios escolares e na formação 

continuada dos profissionais da educação, a Se-

cretaria incrementou a oferta de serviços aos estu-

dantes da educação infantil, ensino fundamental 

e educação de jovens e adultos. Isso foi feito, por 

exemplo, com a implementação do seguro estu-

dantil para todos os estudantes; ampliação do 

transporte acessível para aqueles com dificulda-

des motoras; e a oferta de vagas para o ensino de 

música no âmbito do Programa Escola Integrada.

 Buscou-se ainda a permanente integração 

com as famílias dos estudantes da Rede, em uma 

ação transparente do acompanhamento do de-

sempenho dos estudantes e da frequência escolar. 

 As ações foram desenvolvidas por meio 

dos seguintes Programas Sustentadores:

          expansão da educação infantil

          expansão da escola integrada

           Melhoria da Qualidade da educação

 Em 2013, a maioria das ações decorrentes 

desta estrutura de Programas Sustentadores foi 

efetivada, demonstrando o esforço da Secreta-

ria e da Rede Municipal de Educação em avançar 

na gestão do processo educacional:

         ✓  O número de Unidades Municipais de 

Educação Infantil em funcionamento 

passou para 76, com nove novas Uni-

dades entregues em 2013, propiciando 

ampliação do número de vagas oferta-

das em 4.129;

         ✓  O Programa Escola Integrada atendeu 

cerca de 66.000 estudantes. 

rede Municipal 
de educação – 2013

Quantidade

escolas de ensino 
Fundamental

172

Unidades Municipais de 
educação infantil – Umeis

76

escolas de educação infantil 13

escolas de ensino especial 3

escola de educação de Jovens 
e adultos

1

ProGraMa sUstentador eXPansão 
da edUcação inFantil

 A Expansão da Educação Infantil visa ao 

aumento da oferta de vagas nesta etapa da 

educação básica, por meio da implantação, re-

forma e ampliação de Unidades Municipais de 

Educação Infantil – Umeis, além da garantia da 

infraestrutura material necessária para o aten-

dimento educacional.

 O público-alvo deste programa são crian-

ças de até cinco anos e seis meses, situados 

prioritariamente em áreas com alto Índice de 



20

Vulnerabilidade Social (IVS) em todas as regiões 

de Belo Horizonte. O objetivo geral é ampliar o 

número de vagas para o atendimento a crian-

ças de até seis anos na Rede Municipal de Edu-

cação e rede conveniada.

 Em 2013, foram entregues nove Umeis e 

cinco foram ampliadas, aumentando o número 

de vagas em 4.129. Estas obras foram realizadas 

no âmbito do Programa de Aceleração do Cres-

cimento – PAC II, conjunto de ações do Governo 

Federal direcionadas à Educação, sobretudo à 

expansão do atendimento à educação infantil, 

e por meio da Parceria Público-Privada adotada 

pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

Parceira Público-Privada e a expansão  

da educação infantil

 No final de 2010 e durante todo o exercí-

cio de 2011 a PBH, numa iniciativa pioneira, 

promoveu a primeira Parceria Público-Priva-

da (PPP) na área da Educação, objetivando a 

construção de 30 novas unidades e recons-

trução de duas instituições de atendimento à 

Educação Infantil, além de cinco unidades de 

Ensino Fundamental. 

 A parceria procura replicar, dentro do con-

texto jurídico de implementação de Parcerias 

Público-Privadas no Brasil, algumas das experiên-

cias semelhantes bem-sucedidas de participação 

privada e PPPs realizadas em outros países, dos 

quais merecem destaque algumas experiências 

em países como Reino Unido, Canadá e Austrália.

 A adoção do modelo de PPP objetivou im-

plementar 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 inova-

dores, minimizando o déficit histórico na oferta 

de vagas na rede pública municipal.

 O pioneirismo da iniciativa fez com que a 

Prefeitura de Belo Horizonte fosse selecionada 

como finalista regional para a América Latina 

do prêmio 2013 Financial Times/Citi Ingenuity 

Awards. Além disso, o projeto de PPP na área 

da Educação de Belo Horizonte foi relacionado 

pela publicação “Infrastructure 100” como um 

dos cem projetos de infraestrutura urbana mais 

inovadores e inspiradores do mundo.  

Umeis entregues novas e ampliadas em 2013

 Por meio das Parcerias Público-Privadas – PPPs 

foram entregues, em 2013, as seguintes Umeis: 

         •  Umei Belmonte (NE), capacidade para 

410 crianças, concluída em 26/08/13,  

em funcionamento a partir de 23/09/13;

         •  Umei Minaslândia (N), capacidade para 

410 crianças, concluída em 09/10/13,  

em funcionamento a partir de 23/10/13;

         •  Umei Palmeiras (O): concluída em  

11/12/13, capacidade para 410 crianças, 

em funcionamento a partir de 04/02/14.

 Além das Umeis, foi executada também, 

por meio de PPP, a reconstrução da Escola  

Municipal de Educação Infantil (EMEI) Elos, con-

cluída em 13/11/2013, em funcionamento a 
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partir de 20/11/13. Foram ampliadas 110 novas 

vagas, sendo a capacidade total de 410 crianças.

 Essas Umeis representaram 1.340 vagas a 

mais para a Educação Infantil em 2013. 

 Por meio da Sudecap, foram entregues, em 

2013, as seguintes Umeis: 

novas

         •  Umei Califórnia (NO), 280 vagas

         •  Umei Curumins (N), 410 vagas

         •  Umei Venda Nova (VN), 410 vagas

         •  Umei Vila Clóris (N), 410 vagas

         •  Umei Solar Urucuia (B), 410 vagas

         •  Umei Petrópolis (B), 410 vagas

ampliações/reconstruções

         •  Umei Jardim Leblon (VN), 54 novas vagas

         •  Umei Vila Mariquinhas (N), 180 novas vagas

         •  Umei Jatobá IV(B), 220 novas vagas

         •  Umei Grajaú (O), cinco novas vagas

 Essas Umeis representaram 2.789 novas va-

gas em 2013.

 reGional UMeis eM oBras intervenção
1 Barreiro Aires da Mata Machado Nova
2 Barreiro Solar Rubi Nova
3 Barreiro Diamante – PPP Nova
4 Barreiro Lucas Monteiro Machado – PPP Nova
5 Barreiro Maldonado (Ex Olaria) – PPP Nova
6 Centro-Sul Cafezal (Rua F) Nova
7 Centro-Sul Vila Estrela Nova
8 Centro-Sul Vila Santa Rita (Profª Marta Nair Monteiro) Ampliação
9 Leste Alto Vera Cruz – PPP Nova

10 Leste Baleia Nova
11 Norte Monte Azul Nova
12 Norte Floramar – PPP Nova
13 Norte Guarani – PPP Nova
14 Norte Jaqueline – PPP Nova
15 Norte Planalto – PPP Nova
16 Nordeste Goiânia Nova
17 Nordeste Paulo VI Nova
18 Nordeste Ribeiro de Abreu (Pérsio Ribeiro Pinto) Ampliação
19 Nordeste Pacajá (ex Santa Cruz) – OP 09/10 – PPP Nova
20 Nordeste Jardim Vitória 2 (PPP) Nova
21 Noroeste Coqueiros Nova
22 Noroeste Jardim Montanhês Nova
23 Oeste Vila Leonina Nova
24 Oeste Cinquentenário – PPP Nova
25 Pampulha Novo Ouro Preto Nova
26 Pampulha Manacás – PPP Nova
27 Pampulha Santa Branca – PPP Nova
28 Pampulha Santa Rosa – PPP Nova
29 Pampulha Urca-Confisco – PPP Nova
30 Venda Nova Céu Azul Ampliação
31 Venda Nova Navegantes – OP 09/10 Nova
32 Venda Nova São João Batista – OP 09/10 – PPP Nova
33 Venda Nova Serra Verde – OP 09/10 – PPP Nova

expansão

 Outras 33 Umeis estão com as obras em andamento:
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atendimento em rede própria 

 A rede própria, que inclui as 76 Umeis (Unida-

des Municipais de Educação Infantil), as 13 Esco-

las de Educação Infantil (EI) e as Escolas de Ensino 

Fundamental com 26 salas de Educação Infantil, 

ofertou vagas para 29.594 crianças em 2013.

rede conveniada de educação infantil

 Com objetivo de ampliar a oferta de vagas da 

educação infantil e melhorar a qualidade da educa-

ção, a Prefeitura mantém convênio com entidades 

mantenedoras de instituições educacionais pri-

vadas, comunitárias, filantrópicas e confessionais, 

sem fins lucrativos, para atendimento de crianças 

de até seis anos, por meio de parceria com o Mi-

nistério de Educação e Cultura/Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (MEC/FNDE).

 Em 2013, o atendimento de mais de 23 mil 

crianças nas 193 creches conveniadas foi am-

pliado com mais três novas creches, passando 

o total para 196:

         •  Lar de Antônio Tereza: 88 novas vagas de 

até 6 anos;

         •  Conselho Particular de São João Bosco: 76 

novas vagas de até seis anos;

         •  Ação Social Padre Eustáquio: 66 novas 

vagas de até seis anos.

 Além disso, a Creche Recanto Feliz recebeu 

adequação do seu espaço físico, com a criação 

de duas salas, ampliando mais 25 vagas. 

 Total de vagas novas em 2013 nas creches 

conveniadas: 255.

 Em 2013 foram repassados para as creches 

conveniadas mais de R$ 65 milhões, além do 

fornecimento de alimentação integral, kits es-

colares e uniformes para crianças de 3 a 6 anos.

ProGraMa sUstentador eXPansão 
da escola inteGrada

 A Expansão da Escola Integrada caracteri-

za-se por ser uma política pública de extensão 

do tempo educacional e das oportunidades de 

aprendizagem para crianças e adolescentes do 

ensino fundamental.

 O programa baseia-se no conceito de Cida-

de Educadora, integrando os diversos projetos 

sociais existentes na Rede Municipal com os 

projetos desenvolvidos por Organizações Não 

Governamentais – ONGs e outros parceiros da 

sociedade civil. Os estudantes, no turno alter-

nativo às aulas, se apropriam dos equipamen-

tos urbanos disponíveis, extrapolando os limi-

tes das salas de aula e do prédio escolar.

 Estas oportunidades são implementadas 

com o apoio e a contribuição de entidades de en-

sino superior, empresas, organizações sociais, gru-

pos comunitários e pessoas físicas, em inúmeras 

parcerias desenvolvidas em prol da Educação.

 As atividades que ocorrem em cada escola 

têm a coordenação de um professor munici-

pal, denominado professor comunitário, e as 

ações desenvolvidas em outros espaços con-

tam com monitores.

 Esta importante política educacional do 

Município é implementada em harmonia com as 
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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.

 Em 2013, 171 Escolas Municipais e uma EM 

Polo de Educação Integrada atenderam ao Pro-

grama Escola Integrada, com cerca de 66.000 

alunos participantes.

 A matriz do Programa Expansão da Escola 

Integrada inclui as seguintes ações:

construção, ampliação e reforma de Unidades 

escolares: para possibilitar a extensão da jornada 

educacional dos estudantes, no âmbito do Pro-

grama Escola Integrada, é essencial que sejam re-

alizadas nas escolas, obras de ampliações físicas e 

reformas, sobretudo nas Unidades de Alimentação 

e Nutrição – UANs (que contemplam as cozinhas, 

refeitórios e depósitos de merenda) e nos vestiá-

rios, banheiros, quadras e outros espaços multiuso.

 Estas intervenções físicas correspondem às 

adequações necessárias nos diversos espaços das 

escolas, como forma de viabilizar o atendimento 

aos estudantes de forma ampla, ofertando ativi-

dades pedagógicas, esportivas e culturais, além de 

refeições ao longo da jornada escolar e banhos.

 Em 2013 foram concluídas dez obras de 

reforma/ampliação de escolas e duas novas es-

colas foram concluídas, sendo que várias outras 

estão com obras em andamento. Escolas que 

passaram por reformas em 2013:

novas

         •  EM Presidente Itamar Franco (Indepen-

dência) – Barreiro – Nova

         •  EM Tupi Mirante – Norte – Nova

reforma/ampliação

1 -  escola Municipal Helena antipoff: Ade-

quações de acessibilidade nas áreas de in-

tervenção; 

2 -  escola Municipal Professor edson Pisani: 

Adequações de acessibilidade nas áreas de 

intervenção; 

3 -  escola Municipal George ricardo salum: 

Construção de auditório com acessibilidade 

total conforme exigências da NBR 9050;

4 -  escola Municipal santos dumont: Ade-

quações gerais para atendimento à acessi-

bilidade;

5 -  escola Municipal Wladimir de Paula  

Gomes: Adequações gerais para atendi-

mento à acessibilidade;

6 -  escola Municipal Professor Milton lage: 

Adequações gerais para atendimento à 

acessibilidade;

7 -  escola Municipal Francisco campos: Adequa-

ções gerais para atendimento à acessibilidade;

8 -  escola Municipal Professor daniel alva-

renga: Adequações gerais para atendimen-

to à acessibilidade;

9 -  escola Municipal João do Patrocínio: Ade-

quações gerais para atendimento à acessibi-

lidade;
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10 -  escola Municipal Moysés Kalil: Adequações 

gerais para atendimento à acessibilidade.

 No escopo da Parceria Público-Privada, 

objeto do contrato assinado em julho de 2012, 

estão contempladas cinco novas escolas de en-

sino fundamental, que irão compor a matriz de 

atendimento do Programa Escola Integrada, e 

que se encontram em fase de obras.

 Está prevista ainda nesta ação, a aquisição 

de mobiliários e equipamentos destinados às 

unidades escolares construídas e/ou reforma-

das. Além disso, dentro das possibilidades de 

oferta do atendimento aos estudantes, outros 

espaços físicos são oportunizados, por meio de 

contratos de locação, realizados diretamente 

pelas caixas escolares das escolas municipais.

Programa escola aberta: conjunto de ações di-

recionadas à comunidade em que as escolas da 

Rede Municipal estão inseridas, ofertando, além 

de atividades de lazer, esporte e cultura, oportu-

nidades de qualificação profissional, por meio de 

oficinas e cursos. Em 2013, 170 escolas oferece-

ram o Programa Escola Aberta, que contou com 

2.051.923 participações da comunidade.

Programa escola em Férias: Destina-se a ofer-

tar atividades pedagógicas, esportivas e culturais 

para crianças e adolescentes durante as férias es-

colares, fazendo da escola um espaço de convívio 

social também nestes períodos do ano: janeiro e 

julho. Em 2013, 91.359 estudantes participaram 

das atividades do Programa, apresentando um 

aumento de 14.431 atendimentos no ano.

Programa BH para crianças: Oferece transporte 

aos alunos e professores para visitar museus, tea-

tros, cinemas, fábricas, galerias de arte, emissoras 

de rádio, TV, jornais, parques, equipamentos pú-

blicos 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, sabe-

res e culturas. O programa conta uma frota de 21 

ônibus e atende a cerca de 350 mil usuários por 

ano, entre alunos, professores e profissionais da 

educação. A frota é constituída por 10 ônibus ro-

doviários próprios para saídas dentro do Municí-

pio e em outros municípios e estados; 10 ônibus 

urbanos com equipamentos e acessórios de aces-

sibilidade como elevador e espaço para cadeiran-

te, com atendimento dentro de Belo Horizonte e 

a região metropolitana; e um micro-ônibus para 

atendimento preferencial à educação infantil. Em 

2013 foram 749.866 participações.

Fórum Mineiro de educação integral: O even-

to compõe o calendário de atividades educacio-

nais da Rede Municipal e contou em 2013 com 

um público total estimado de 30.000 partici-

pantes. Os principais objetivos do Fórum são a 

integração, formação e socialização dos atores 

envolvidos nos Programas Escola Aberta e Escola 

Integrada, uma vez que esses Programas se des-

tacam pela significativa mobilização social no 
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campo educativo. O Fórum reúne ainda as ativi-

dades que ocorrem no Parque Municipal Améri-

co René Gianetti e no Parque das Mangabeiras, 

e referem-se a exposições, oficinas, espetáculos 

de dança e outras apresentações artísticas de-

senvolvidas pelos estudantes da Rede Municipal.

Manutenção de convênios com instituições: 

Foram atendidos aproximadamente 9.000 estu-

dantes, em instituições conveniadas com a Se-

cretaria Municipal de Educação, no âmbito do 

Programa Escola Integrada. Estes atendimentos 

compõem a matriz global do Programa.

Programa rede pela Paz: O Programa tem como 

foco principal a função de formar, elaborar e exe-

cutar políticas públicas 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 violência escolar. Por meio de articulação com 

diferentes órgãos governamentais e da sociedade 

civil, o Programa investe em ações de atuação em 

rede, intensificando a relação escola-comunida-

de. Monitora permanentemente 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 obje-

tivos do Programa são os seguintes:

         •  Elaborar, executar e acompanhar progra-

mas, projetos e ações de aprimoramento 

do clima escolar, por meio da promoção 

da cultura de paz, prevenção e combate à 

violência escolar;

         •  Articular e promover formação para profis-

sionais da Educação, estudantes e comu-

nidade escolar sobre temáticas relaciona-

das à cultura de paz nas escolas;

         •  Investir em ações que contribuam para 

a integração escola e comunidade, por 

meio de ações, projetos e programas que 

incidem sobre o clima escolar;

         •  Manter diálogo e parceria com órgãos go-

vernamentais e instituições da sociedade 

civil que trabalham na área de segurança 

urbana e pública, ordenadores do direito e 

órgãos e instituições que atuam na constru-

ção de uma cultura de paz e não violência;

         •  Monitorar, de forma permanente, as ocor-

rências e eventos que coloquem em risco 

o clima escolar.

oferta de ensino de Música: Foram ofertadas 

2.700 vagas para Ensino de Música para os alu-

nos da Rede Municipal de Educação, em esco-

las de música contratadas por credenciamento 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

oficinas de Musicalização: Ofertadas aos alu-

nos das escolas municipais matriculados no en-

sino fundamental e participantes do Programa 

Escola Integrada, utilizando a música como fer-

ramenta de aprendizagem. Permite que crian-

ças e adolescentes desenvolvam novas habili-

dades. Em 2013 foram oferecidas 114 oficinas 

aos alunos da Escola Integrada.
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ProGraMa sUstentador MelHoria da 
QUalidade da edUcação MUniciPal

 O objetivo deste programa é aumentar a 

qualidade do ensino público municipal, garan-

tindo a todos os estudantes acesso, permanên-

cia, a habilidade de ler aos 8 anos, as competên-

cias básicas dos cálculos matemáticos e resolu-

ção de problemas até os 10 anos com equidade 

de gênero, raça e classe social.

 Em 2013, os resultados do Programa de 

Avaliação da Alfabetização (Proalfa) demons-

traram os avanços no aumento da qualidade do 

ensino municipal. A avaliação de 2013 apontou 

um aumento de 85,4% no número de escolas 

com alunos no nível recomendável, em compa-

ração ao ano anterior. 

Programa de Monitoramento 

da aprendizagem

 O Programa de Monitoramento da Apren-

dizagem foi implantado em todas as escolas de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal para es-

tudantes retidos ou que apresentaram baixo de-

sempenho nas avaliações diagnósticas. 

 O acompanhamento realizado por meio do 

Programa de Monitoramento da Aprendizagem 

visa sanar dificuldades específicas de aprendiza-

gem em Língua Portuguesa e Matemática, além 

de refletir impacto positivo no aumento do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: 

taxa de rendimento escolar (aprovação e fluxo 

escolar) e médias de desempenho na Prova Brasil 

(exame padronizado aplicado pelo Instituto Na-

cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP).

 Além do acompanhamento/reforço escolar 

são desenvolvidas ações como: formação docen-

te, ampliação do monitoramento da frequência 

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 inclusão para estu-

dantes com deficiência, ações a respeito da diver-

sidade de raça e gênero, entre outras.

  

sistemas de avaliações

 

1. avalia BH

 O Avalia BH – Ensino Fundamental avalia o 

desempenho educacional de todos os estudantes 

do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Educação nas disciplinas 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 me-

lhor compreensão do desempenho dos alunos e 

das escolas. Em 2013 participaram aproximada-

mente 95.912 alunos do Ensino Fundamental.

 O Avalia BH Educação de Jovens e Adultos – 

EJA avalia o desempenho educacional de todos 

os alunos em processo de alfabetização – EPA e 
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todos os alunos em processo de certificação – 

APC em Língua Portuguesa e Matemática. Fize-

ram parte do quadro da Educação de Jovens e 

Adultos em 2013 14.678 alunos. 

 O acompanhamento da trajetória e os 

resultados acadêmicos dos alunos em todas 

as edições do Avalia BH é feito por meio do 

Portal da Avaliação. 

etapa edição Proficiência 
Média

desvio 
Padrão

Padrão de 
desempenho

abaixo do 
Básico Básico satisfatório avançado alunos 

Previstos
alunos 

efetivos

Percentual 
de 

Participação

2ª 
Série/3º 
Ano EF

2013 189,0 44,4 Satisfatório 2,4 16,7 40,0 40,8 12.627 11.511 91,2

3ª 
Série/4º 
Ano EF

2013 201,4 42,0 Satisfatório 3,4 7,2 61,7 27,8 13.688 12.248 89,5

4ª 
Série/5º 
Ano EF

2013 216,2 44,7 Satisfatório 7,3 30,3 38,3 24,2 12.840 11.408 88,9

5ª 
Série/6º 
Ano EF

2013 225,8 44,8 Satisfatório 4,7 23,7 57,6 14,0 16.705 14.738 88,2

6ª 
Série/7º 
Ano EF

2013 231,5 44,3 Satisfatório 11,0 32,5 39,5 16,9 15.206 13.099 86,1

7ª 
Série/8º 
Ano EF

2013 237,3 45,4 Básico 21,2 37,8 33,0 8,0 13.746 11.863 86,3

8ª 
Série/9º 
Ano EF

2013 251,7 45,6 Básico 13,6 54,3 27,6 4,5 10.849 9.421 86,8

etapa edição alunos 
Floração

Proficiência 
Média

desvio 
Padrão

Padrão de 
desempenho

abaixo 
do 

Básico
Básico satisfatório avançado alunos 

Previstos
alunos 

efetivos

Percentual 
de 

Participação

2ª 
Série/
3º Ano 

EF

2013 Não 166,0 49,8 Satisfatório 10,7 26,0 51,7 11,6 12.616 11.201 88,8

3ª 
Série/
4º Ano 

EF

2013 Não 194,8 46,4 Satisfatório 7,6 25,2 56,2 11,1 13.671 11.891 87,0

4ª 
Série/
5º Ano 

EF

2013 Não 214,0 50,0 Básico 21,6 35,4 39,4 3,7 12.822 11.022 86,0

5ª 
Série/
6º Ano 

EF

2013 Não 226,0 48,1 Satisfatório 14,7 33,4 46,1 5,8 16.678 14.386 86,3

6ª 
Série/
7º Ano 

EF

2013 Não 234,7 45,8 Básico 21,8 40,5 36,0 1,8 15.195 12.735 83,8

7ª 
Série/
8º Ano 

EF

2013 Não 251,0 44,2 Básico 26,2 44,8 28,0 1,1 13.723 11.487 83,7

8ª 
Série/
9º Ano 

EF

2013 Não 264,8 47,7 Básico 37,4 39,5 22,0 1,1 10.850 9.051 83,4

língua Portuguesa

resultados do avalia BH/2013

Matemática
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2. Prova Brasil

 Tem como objetivo avaliar a qualidade dos 

sistemas educacionais a partir do desempenho 

dos alunos nas provas. A partir dos dados coleta-

dos, o Ministério da Educação (MEC) e as Secreta-

rias Estaduais e Municipais de Educação definem 

ações voltadas à correção de distorções identifica-

das. Para os professores, os resultados permitem 

verificar, nas áreas de Língua Portuguesa e Mate-

mática, as habilidades que foram desenvolvidas e 

quais ainda precisam de um esforço adicional. 

 Desta forma, os educadores contam com 

informações 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. Aproximadamente 24.112 

alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental rea-

lizaram a Prova Brasil, sem ônus para o Município.

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 2013, os resultados do Proalfa apontaram 

um aumento de 85,4% no número de escolas com 

etapa edição alunos 
Floração

Proficiência 
Média

desvio 
Padrão

Padrão de 
desempenho

abaixo 
do 

Básico
Básico satisfatório avançado alunos 

Previstos
alunos 

efetivos

Percentual 
de 

Participação

2ª 
Série/
3º Ano 

EF

2013 Não 197,5 48,6 Satisfatório 8,4 24,3 52,6 14,7 12.619 11.652 92,3

3ª 
Série/
4º Ano 

EF

2013 Não 218,2 43,7 Satisfatório 6,7 26,6 57,2 9,5 13.699 12.492 91,2

4ª 
Série/
5º Ano 

EF

2013 Não 229,4 43,8 Satisfatório 4,8 38,8 52,3 4,2 12.835 11.540 89,9

5ª 
Série/
6º Ano 

EF

2013 Não 237,4 45,2 Satisfatório 9,1 29,2 53,7 8,1 16.726 14.932 89,3

6ª 
Série/
7º Ano 

EF

2013 Não 243,1 44,2 Básico 7,6 45,6 44,4 2,4 15.183 13.232 87,2

7ª 
Série/
8º Ano 

EF

2013 Não 246,4 45,7 Básico 19,0 33,0 44,4 3,7 13.782 11.958 86,8

8ª 
Série/
9º Ano 

EF

2013 Não 256,6 45,6 Básico 12,4 52,6 33,1 1,9 10.876 9.448 86,9

ciências da natureza



29

alunos no nível recomendável, em comparação 

ao ano anterior. Em 2012, 41 escolas municipais 

da capital encontravam-se nesta condição. Em 

2013, esse número subiu para 76, indicando que 

77% das escolas municipais de Belo Horizonte 

têm mais de 60% de alunos no nível recomendá-

vel, ou seja, sabendo ler e escrever. Foram avalia-

das 153 escolas e 10.982 estudantes participaram.

 Em relação ao desempenho dos estudantes, 

69% dos que se encontram na faixa etária de oito 

anos no final do primeiro ciclo das escolas da Pre-

feitura estão no nível recomendável para a leitu-

ra e a escrita. Isso representa um avanço de nove 

pontos percentuais, considerando os 60% do ano 

anterior. Esse aumento no nível recomendável 

representa também queda nos níveis baixo e in-

termediário. Em 2012, eram 20% os estudantes 

avaliados no nível baixo, número que, em 2013, 

caiu para 14,4%. No nível intermediário, em 2012, 

eram 19% e agora são 16,5%.

 Esses resultados são um reflexo da política 

educacional que está sendo desenvolvida pela 

Prefeitura por meio de ações como o acompa-

nhamento escolar focado na alfabetização, o 

Projeto de Intervenção Pedagógica, o monito-

ramento da aprendizagem e da frequência, a 

rede de formação continuada de professores e 

as proposições curriculares para todos os ciclos, 

além de programas como Escola Integrada, 

Saúde na Escola e Família-Escola.

reforço escolar em língua Portuguesa e Ma-

temática – Projeto de intervenção Pedagógica 

(PiP): Trata-se de projeto institucional cujo objeti-

vo é reduzir a defasagem dos alunos com dificul-

dade de aprendizagem em leitura/escrita e mate-

mática (1º, 2º e 3º ciclos), com aulas específicas no 

turno e contraturno escolares.

 O Projeto de Intervenção Pedagógica pre-

vê, ainda, a formação continuada dos professo-

res, focando a construção de estratégias meto-

dológicas que permitam aos estudantes a res-

significação de suas aprendizagens. Para tanto, 

propõe aos professores material de apoio, sub-

sídios teóricos e orientações para a organização 

do trabalho. Média anual de alunos atendidos 

em 2013 no PIP: Língua Portuguesa: 10.499 alu-

nos; Matemática: 6.495 alunos.

Programa alfabetização na idade certa (aos 

8 anos de idade): Com o objetivo de alfabetizar 

todos os estudantes até no máximo oito anos de 

idade (Plano Nacional de Educação), foram de-

senvolvidos Encontros Centralizados de Coorde-

nadores e Formações em Cursos/Oficinas especí-

total de 
alUnos 

avaliados

avalia BH Prova Brasil ProalFa ProeB

3º ao 9º ano 5º ano 9º ano 3º ano 5º ano 9º ano

95.912 13.032 11.080 10.982 13.032 11.080

avaliações sistêmicas do ensino Fundamental - 2013

Fonte: Censo Escolar 2013
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ficas para cumprimento das metas de avanço nas 

políticas de alfabetização, com 1.445 professores 

formados, a saber:  

         •  Formação de Professores do 1º Ciclo da 

Rede Municipal de Educação – Pacto Na-

cional pela Alfabetização na Idade Certa;

         •  Projeto de Leitura “Trilhas” visa orientar e 

instrumentalizar os professores para o tra-

balho com os estudantes do 1º ciclo, com 

foco no desenvolvimento de competências 

e habilidades de leitura, escrita e oralidade. 

 

Formação docente: Em 2013, foram desenvolvi-

das diversas atividades que objetivam capacitar 

professores interventores para o trabalho de refor-

ço escolar e para atuação em sala de aula, além de 

diretores, para a gestão das unidades de ensino; e 

atendimento a alunos com deficiência no cotidiano 

escolar, num total de aproximadamente 7.000 pro-

fissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 

Equipes de Apoio à Inclusão das Gerências Regio-

nais de Educação e Auxiliares de Apoio à Inclusão. 

ações a respeito da diversidade de raça e Gê-

nero: Na história recente da Educação no Brasil, a 

busca pela equidade vem norteando a legislação 

educacional, os programas e projetos desenvolvi-

dos nos sistemas de ensino e instituições escolares. 

Na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, 

as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 provocaram um 

investimento específico na formação docente e nos 

recursos materiais e didático-pedagógicos especial-

mente relacionados à História e Cultura Africanas, 

Afro-Brasileiras e Indígenas por meio de políticas vol-

tadas para implementação e para o enfrentamento 

das práticas discriminatórias e preconceituosas. 

 Entre 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. 

      

Programa Família-escola 

 O Programa Família-Escola é uma importan-

te iniciativa que mantém a diretriz da Secretaria 

Municipal de Educação de reconhecer e valorizar 

a importância da família no desenvolvimento 

escolar dos filhos. Tem como objetivo criar uma 

rede de diálogo e parceria entre a família, escola 

e comunidade para assegurar a permanência e 

a aprendizagem das crianças, adolescentes e jo-

vens, constituindo assim as comunidades educa-

doras. Principais ações contempladas: 

Monitoramento e acompanhamento da Fre-

quência: Acompanhamento e monitoramento 

da frequência escolar com o objetivo de assegu-

rar a presença dos estudantes em sala de aula. 

Mobilização social e Formação: Difusão de 

temas importantes para o desenvolvimento 
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dos estudantes na escola e na sociedade por 

meio de: Formação de Colegiados Escolares 

com ênfase nas questões relacionadas à gestão 

democrática da Educação; Formação das equi-

pes de trabalho do Programa Família-Escola;  

Ciclos de Debate.

integração e articulação intersetorial: Diálo-

go com os demais serviços públicos e progra-

mas sociais de maneira a estabelecer redes so-

ciais, locais de apoio às famílias dos estudantes 

por meio de: Articulação com a rede de prote-

ção social; Participação no Comitê de Mobiliza-

ção Social pela Educação, onde diversos atores 

sociais propõem a mobilização da sociedade 

em prol da melhoria da qualidade da Educação.

Fórum Família-escola: Encontros periódicos, 

para os quais são convidados os pais (e demais 

responsáveis legais pelos estudantes) a partici-

parem de encontro com a Secretária Municipal 

de Educação, para expor suas dúvidas, queixas 

e sugestões em relação às escolas de seus filhos 

numa interlocução direta. Em 2013 foram reali-

zados dois Fóruns Família-Escola.

Jornal Família-escola: O jornal Família-Escola 

apresenta e discute temas de interesse das 

famílias em relação à Educação. É enviado tri-

mestralmente às famílias dos estudantes da 

Rede Municipal de Educação. Três publicações 

do Jornal Família-Escola foram produzidas em 

2013, com tiragem de 257.000 exemplares.

Programa saúde na escola: O Programa Saú-

de na Escola – PSE é uma política intersetorial 

entre as Secretarias 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 desenvolvimento e a aprendizagem dos es-

tudantes. Participam do PSE todos os estudan-

tes do Ensino Fundamental diurno das escolas 

municipais de Belo Horizonte, autorizados por 

suas famílias. Em 2013, foram atendidos pelo 

PSE 102.395 alunos. 

Projeto arte na escola: Tem objetivo de levar 

às escolas municipais espetáculos de dança, te-

atro infantil e teatro jovem. Em julho de 2013 

foi constituída a “Comissão Técnica de Trabalho 

Intersetorial”, com representantes da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) e da Fundação 

Municipal de Cultura (FMC), para a elaboração e 

implantação do Projeto.

outros resultados alcançados em 2013

alunos com deficiência: Avançar no aten-

dimento educacional dos alunos com defi-

ciência, ampliando a formação profissional 

especializada e de apoio, garantindo tam-

bém espaços e equipamentos adequados 

para atendimento em atividades específicas, 

como o desenvolvimento de habilidades mo-

toras finas. Em 2013, foram atendidos 1.188 

alunos com deficiência.
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transporte escolar acessível: Em 2013, a SMED 

aumentou a oferta do serviço, contratando mais 

seis veículos acessíveis, passando de 27 em 2012, 

para 33 em 2013. Foram atendidos cerca de 400 

alunos com deficiência física, usuários de cadeira 

de rodas ou com mobilidade reduzida, 70% da 

demanda levantada.

atendimento educacional especializado: Ofer-

ta de atendimento especializado a estudantes da 

Rede Municipal, em seis escolas de ensino espe-

cial na RME, totalizando 42 salas. Foram atendi-

dos, em 2013, 1.188 estudantes, os quais possu-

íam deficiência física, visual, auditiva, intelectual, 

transtorno do espectro do autismo e altas habili-

dades/superdotação, contando com 66 professo-

res atuando em tempo integral. Além disso, foram 

adquiridos diversos equipamentos e materiais di-

dáticos específicos para esses estudantes.

Plano Municipal de segurança escolar e ob-

servatório do clima escolar: Foi instituída, em 

junho de 2013, a Comissão Interdisciplinar e In-

tersetorial, visando à elaboração do Plano. Foi re-

alizado o Fórum Interdisciplinar e Intersetorial de 

Violência e Clima Escolar em julho de 2013.

revista educa BH: Publicação contendo os tra-

balhos realizados por educadores da Rede Mu-

nicipal de Educação, estimulando a realização 

de pesquisas voltadas para o benefício da Rede. 

Em 2013 foi lançada a primeira edição da Revis-

ta, com tiragem de 2.500 exemplares.

Gestor administrativo e Financeiro escolar: 

Em 2013 foi realizada a nomeação de servidores 

nos cargos comissionados de Gestor Adminis-

trativo e Financeiro Escolar. Tal cargo objetiva a 

melhoria da gestão administrativa e financeira 

das escolas com a alocação de recurso humano, 

essencial para maior envolvimento da Direção 

Escolar nas atividades-fins relacionadas à qua-

lidade da educação e ao desenvolvimento dos 

programas e projetos institucionais. Foi inicia-

da, ainda, a fase de capacitação destes profis-

sionais, com o apoio do SEBRAE/MG, com ativi-

dades previstas ao longo de 2014.

Kit escolar: Em 2013 foram distribuídos 

209.745 mil kits escolares compostos de lá-

pis, caneta, borracha, régua, esquadro, cola, 

tesoura, caderno, agenda, livro de literatura 

e mochilas. Foram distribuídos ainda unifor-

mes para estudantes do ensino fundamental 

e da educação infantil.

Projeto trajetórias adolescentes: Projeto vol-

tado para a melhoria do desempenho escolar 

dos estudantes a partir dos 13 anos, por meio 

de atividades que possibilitem a aplicação do 

conhecimento das disciplinas escolares em si-

tuações concretas de produção de bens e ser-

viços, de modo a ressignificar a aprendizagem 

e a relação com a escola, bem como introduzir 

habilidades necessárias para o mundo do tra-

balho. Em 2013 foram ofertadas 150 vagas do 

Projeto Trajetórias Adolescentes.
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 Garantir a mobilidade e a acessibilidade em 

todo o espaço metropolitano é um dos princi-

pais componentes da Estratégia de Longo Pra-

zo de Belo Horizonte. A integração das redes, o 

gerenciamento da demanda e a qualidade dos 

serviços de transporte público são indicados 

como os principais caminhos para essa conquis-

ta. Para atingir esses objetivos, foram estabele-

cidos os seguintes Programas Sustentadores, 

que envolvem ações da Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestrutura, da Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e da 

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Hori-

zonte (BHTrans):

           Gestão inteligente da Mobilidade 

           Prioridade ao transporte coletivo

           conclusão da duplicação da avenida 

Pedro i

           implantação do corta caminho

           expansão do Metrô

          transporte seguro e sustentável

ProGraMa sUstentador Gestão
 inteliGente da MoBilidade

 O objetivo geral do programa é implantar 

mecanismos de controle operacional com dis-

ponibilização 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 Transporte por Ônibus – SITBus;

         •  Melhoria das informações sobre o  

transporte coletivo nos abrigos de ôni-

bus.

disponibilização de informações sobre o 

transporte coletivo e trânsito via internet, 

por telefone e dispositivos Móveis

 O serviço consiste no fornecimento de in-

formações de serviços de mobilidade, como 

quadro de horários, itinerários, localização de 

pontos de ônibus, consultas da situação do 

trânsito com acesso às câmeras do sistema de 

gestão de operação de trânsito, além de todos 

os serviços eletrônicos disponíveis no Portal. 

Em setembro de 2013 foi inaugurada a nova 

versão do Portal BHTrans que, além de um novo 

cidade coM MoBilidade
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layout, teve sua estrutura totalmente renovada 

com o objetivo de melhorar a navegação, fa-

cilitando o acesso ao conteúdo e aos serviços 

disponibilizados. Os operadores de transportes 

de táxi, escolar e suplementares também foram 

contemplados com a disponibilização de uma 

área exclusiva para consultas de pendências e 

marcação de vistorias. Em 2013, a BHTrans in-

tensificou sua presença nas redes sociais con-

solidando o Twitter com 33.450 seguidores, que 

acompanham entre 6h30 e 23h nos dias úteis  

informações oficiais e atualizadas sobre o trân-

sito e transporte. O monitoramento das redes 

sociais foi reestruturado, permitindo a coleta 

diária de informações sobre a opinião do cida-

dão relativa aos projetos e ações operacionais 

executadas pela BHTrans.

expansão do centro de controle  

operacional da BHtrans

 A ação contempla a construção do Centro 

de Controle de Operações da BHTrans – CCO. 

Em 2013, o conceito foi ampliado para Centro 

de Operações da PBH – COP, com a implanta-

ção de novos sistemas e equipamentos no COP, 

assim como nos principais corredores da cida-

de (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-

porte coletivo, melhorar o uso do sistema viário 

e preparar a cidade para sediar a Copa do Mun-

do de Futebol em 2014.

 A ação Expansão do Centro de Controle 

Operacional teve início em outubro de 2010 

(1º contrato assinado) e a previsão é que esteja 

completamente concluída no primeiro semes-

tre de 2014. Até o final de 2013, foram instala-

dos 95 km de rede de fibra óptica permitindo a 

integração dos sistemas de Circuito Fechado de 

Televisão – CFTV. Foram instaladas 62 câmeras 

do CFTV, sendo que 46 já estão em operação no 

CCO. Foram instalados nove Painéis de Mensa-

gens Variáveis, sendo sete interligados ao CCO. 

Mapa Operacional Gráfico: Implantados e em 

operação todos os módulos contratados para 

utilização no CCO. O módulo de contagem de 

tráfego foi implantado e está disponível para 

uso da gerência de pesquisas. Dispositivos Mó-

veis para a Agilização das Ações - (Personal Di-

gital Assistant – PDA): Desenvolvido e implan-

tado. 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. A finalização das 

obras do novo prédio do CCO/COP está prevista 

para o primeiro semestre de 2014. A edificação 

abrigará o novo Centro de Operações da PBH 

– COP, na avenida Engenheiro Carlos Goulart, 

900, Buritis.
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implantação de sistema inteligente  

no transporte por Ônibus – sitBus

 Contempla a implantação de sistema inte-

grado de gestão, monitoramento e informação 

do transporte coletivo municipal, que utilizará 

uma lógica de automatização e sistematização 

de processos e sistemas computacionais, possi-

bilitando uma gestão mais eficaz do sistema de 

transporte coletivo e a prestação de informa-

ções on-line para os usuários. 

 Além disso, ainda em 2013, todos os 3.041  

veículos da frota tiveram instalados equipamen-

tos tais como: sistema de GPS e GPRS; câmeras 

de segurança; sistema 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. Foram instalados painéis de 

informação de próxima chegada em 140 pontos 

de embarque e desembarque dos ônibus dos prin-

cipais corredores e da área central.

 

Melhoria das informações sobre o  

transporte coletivo nos abrigos de ônibus

 Essa ação consiste na instalação de pai-

néis de informação de linhas, itinerários e 

horários em abrigos em pontos de ônibus da 

cidade. Além de conforto e segurança, 1.430 

abrigos contam com informações úteis aos 

passageiros de ônibus em 2013, com painéis 

mostrando mapa esquemático com os prin-

cipais pontos de interesse a partir do ponto 

de parada, um quadro de frequência por faixa 

horária e o itinerário resumido da linha.

ProGraMa sUstentador Prioridade 
ao transPorte coletivo

 O objetivo geral do programa é o de ofe-

recer ao cidadão um serviço de transporte 

coletivo público de qualidade, reduzindo 

tempos de viagem, aumentando conforto, se-

gurança e confiabilidade nos deslocamentos 

dos usuários. 

 Para isso, a Prefeitura está investindo apro-

ximadamente R$ 1,4 bilhão no Programa de 

Mobilidade Urbana, o maior pacote de inter-

venções no sistema de transporte e trânsito de 

Belo Horizonte dos últimos 20 anos. 

 Em 2013, foi dada continuidade à implan-

tação do projeto do BRT – Bus Rapid Transit, 

que beneficiará diretamente cerca de 700.000 

usuários/dia e, indiretamente, toda a popula-

ção de Belo Horizonte usuária do transporte co-

letivo público. O sistema BRT recebeu, em 2013, 

o nome MOVE, termo que remete ao sentido de 

deslocar, movimentar e progredir. Em novem-

bro foi criada uma área para o MOVE no portal 

da BHTrans, que explica o que é BRT, os benefí-

cios do MOVE, a utilização do MOVE, a integra-

ção tarifária e o mapa do sistema.

 Foi também elaborado o treinamento 

para os motoristas e agentes do sistema, con-

templando os seguintes módulos: comporta-

mental, segurança na operação, conhecendo 
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o ônibus e o sistema BRT, prática de direção, 

cumprimento aos procedimentos operacionais 

e contingências.

 Os recursos necessários à implementa-

ção das ações referentes ao MOVE do projeto 

Prioridade ao Transporte Coletivo estão sendo 

financiados pela Caixa Econômica Federal por 

meio do PAC COPA, conforme apresentado no 

quadro a seguir. 

conclusão da implantação do Brt  

antônio carlos

 Em 2013 foram iniciadas as obras da Esta-

ção de Integração Pampulha e a reforma da Es-

tação de Integração Vilarinho. No final do ano, 

as estações de transferência e a obra viária do 

corredor Antônio Carlos estavam com obras em 

execução, com conclusão prevista para o pri-

meiro semestre de 2014. A conexão da avenida 

Dom Pedro I com a MG-10 foi concluída. 

conclusão da implantação do Brt  

cristiano Machado

 Foram concluídas em 2013 obras das estações 

de transferência do MOVE, do Corredor Cristiano 

Machado e do Projeto de Paisagismo e Irrigação. Foi 

iniciada a obra do entorno da Estação São Gabriel. 

A Estação São Gabriel, as estações de transferência 

do corredor Cristiano Machado e as passarelas esta-

vam com obras em execução, com conclusão pre-

vista para o primeiro semestre de 2014.

conclusão da implantação do Brt área central

 As estações de transferência e a obra vi-

ária da Área Central estavam em andamento, 

com previsão de conclusão no primeiro se-

mestre de 2014.

implantação do corredor de transporte  

da av. Pedro ii

 Com o corredor exclusivo para ônibus na 

avenida Pedro II, haverá uma melhoria signifi-

cativa no transporte coletivo da área, com a im-

plantação de faixas exclusivas para ônibus en-

tre a estação São José, na região Noroeste, e o 

Viaduto B, na região Centro-Sul, além de novos 

abrigos de ônibus.

	 •		Projeto Executivo do Corredor de Trans-

porte da avenida Pedro II concluído em 

abril de 2013.

ação Financiamento Pac Mobilidade

BRT Antônio Carlos 427.930.674,46

BRT Cristiano Machado 128.482.292,03

BRT Área Central 55.000.000,00

Tratamento Preferencial av. Pedro II 21.837.033,51

total 633.250.000,00

Fonte: BHTrans
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	 •		Alargamento do Viaduto B, no complexo 

da Lagoinha, concluído em maio de 2013.

avenida amazonas

 Em janeiro de 2014 foi anunciado pelo  

Governo Federal que serão liberados recursos 

para o Expresso Amazonas (obras de melhoria 

nas Avenidas Amazonas e Tereza Cristina).

Brt – anel rodoviário

 Prevê a elaboração dos estudos do BRT do 

Anel Rodoviário, com faixas exclusivas e esta-

ções de transferência entre a Estação de BRT 

São Gabriel e o bairro Olhos D’água (24,2km), 

de acordo com as necessidades do entorno. Em 

janeiro de 2014 foi anunciado pelo Governo Fe-

deral que serão liberados recursos para elabo-

ração dos estudos do BRT do Anel Rodoviário.

Priorização ao transporte coletivo com im-

plantação de faixas prioritárias e tratamen-

to de pontos de embarque e desembarque

 Em janeiro de 2014 foi anunciado pelo  

Governo Federal que serão liberados recursos 

para 90 km de vias exclusivas.

Gestão do transporte coletivo por Ônibus

           linhas de ônibus executivas: Os ônibus 

possuem assentos estofados, ar-condicio-

nado, TV e internet sem fio para atrair os 

usuários do automóvel particular para o 

transporte coletivo. Estão em operação 

duas linhas:

  •	Buritis - Savassi

  •	Savassi - Cidade Administrativa

           transporte coletivo suplementar: Em 

2013, o transporte coletivo suplemen-

tar transportou 36.827.877 passageiros, 

com uma média mensal de 3.068.989 

passageiros, incluindo gratuidades. O 

número de viagens realizadas no perí-

odo foi de 623.384, com média mensal 

de 51.948 viagens. O transporte suple-

mentar avançou na implantação dos 

equipamentos que permitirão a fiscali-

zação eletrônica do serviço. Em dezem-

bro, dos 283 carros alocados no servi-

ço, 269 estavam com equipamentos, 

totalizando 95%, e 81% da frota estava 

atendida por veículos acessíveis, clima-

tizados e de duas portas.

serviço de táxi 

 A principal ação foi a convocação de 

133 novos licitantes da Concorrência Pública 

02/2012, em substituição aos permissionários 

falecidos de permissões outorgadas antes da 

Constituição de 1988. Esta ação foi possível 

considerando a decisão da 4ª Câmara Cível 

do TJMG nos autos da Ação Civil Pública nº 

1.0224.01.577094-4/07 que proibiu a transfe-

rência das permissões de Táxi do município de 
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Belo Horizonte e preservou a vitaliciedade de 

quem a possuía. O sistema de Táxi, com a con-

vocação dos adjudicatários da CP 02/2012, 

recebeu o reforço de 711 novas permissões, 

sendo 651 destinadas ao serviço convencio-

nal e 60 ao serviço de táxi acessível.

abrigos de Passageiros de Ônibus

 Durante o ano de 2013, foram implantados 

227 novos abrigos de passageiros nos pontos 

de embarque e desembarque do sistema de 

transporte coletivo, incluindo acessibilidade e 

piso tátil. O atual número de abrigos na cidade 

é de 2.294 unidades.  

nova rodoviária

 A nova rodoviária terá 35.500 m² de área 

construída, 41 plataformas, com expansão pre-

vista para 56 plataformas, área de estocagem 

para 23 ônibus, 400 vagas cobertas de estacio-

namento para automóveis. Toda sua operação 

acontecerá em um único nível, desde o embar-

que e desembarque até as áreas de bilheteria, 

salões de espera e praças de alimentação, o 

que facilita o deslocamento dos usuários. Outro 

ponto importante a ser destacado é a flexibili-

dade de utilização das plataformas, que esta-

rão dispostas de forma que, de acordo com a 

necessidade, o maior número delas pode estar 

disponível para o embarque, por exemplo, em 

vésperas de feriados ou vice-versa, em dias de 

grandes chegadas. A nova rodoviária será liga-

da por passarela à estação do metrô e ao siste-

ma BRT (Transporte Rápido por Ônibus) da ave-

nida Cristiano Machado. Os investimentos são 

da ordem de R$ 50 milhões para a construção 

do prédio da rodoviária e R$ 6,5 milhões para 

implantação do sistema viário do entorno. 

 Em 2013 foram realizadas 180 desapropria-

ções e remoções para liberação da área para iní-

cio das obras da nova rodoviária.

ProGraMa sUstentador conclUsão 
da dUPlicação da Pedro i

 O objetivo do programa é melhorar as con-

dições gerais do trânsito e transporte nas regio-

nais Noroeste, Norte, Venda Nova, Pampulha e 

Nordeste de Belo Horizonte, com a redução dos 

tempos de viagem e aumento da segurança ao 

longo das vias, e permitir a travessia de pedes-

tres e o acesso às áreas de embarque e desem-

barque no transporte coletivo com segurança.

duplicação da avenida Pedro i: Compreende 

o trecho entre a Barragem da Pampulha e ave-

nida Vilarinho, visando a melhoria das condições 

gerais do trânsito e tráfego. Serão 4,7 mil metros 

de duplicação entre as avenidas Portugal e Vilari-

nho, com largura de 52 metros. A obra conta com 

recursos do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC), do Governo Federal. As obras têm 

previsão de conclusão no primeiro semestre de 

2014, devido a atrasos nos processos de desapro-

priações e na remoção/remanejamento das redes 
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das concessionárias de serviços públicos, como os 

de energia elétrica e abastecimento de água.

interseção da avenida vilarinho com a avenida 

Pedro i: A execução dos serviços e obras de im-

plantação do Complexo Vilarinho compreende:

         •  Alargamento da avenida Pedro I, nos  

350 m finais;

         •  Construção de viaduto entre os existentes, 

destinado exclusivamente ao BRT;

         •  Alargamento do viaduto da direita, senti-

do Belo Horizonte/Confins;

         •  Construção de passarela metálica para pe-

destres, apensa ao viaduto da esquerda;

         •  Construção de passagem em trincheira 

sob a avenida Pedro I;

         •  Construção de passagem em trincheira 

sob a MG-10;

         •  Construção de rotor e ramos de interseção 

para acesso a Venda Nova, Estação Vilarinho 

e ligação da avenida Vilarinho com a MG-10;

         •  Construção de viaduto para ligação da 

Estação Norte-Sul;

         •  Construção de passarela metálica para 

pedestres, sobre a alça do trevo.

 As obras têm previsão de conclusão no pri-

meiro semestre de 2014.

ProGraMa sUstentador iMPlantação 
do corta caMinHo

 Tem como objetivo reduzir o fluxo de veícu-

los em direção à área central, revitalizar o Anel 

Rodoviário, melhorar as ligações entre os bairros 

e melhorar as condições de mobilidade nos corre-

dores do transporte coletivo, por meio da implan-

tação das intervenções previstas no Programa de 

Estruturação Viária (Viurbs/Corta Caminho).

Boulevard arrudas v – trecho avenida Bar-

bacena até rua aquidaban 

 O empreendimento incluiu a recuperação 

estrutural da laje de fundo e paredes, recobri-

mento do canal, construção de viaduto sobre as 

linhas férreas da CBTU/FCA, ciclovia, novas pis-

tas de rolamento, com alteração na geometria, 

implantação de novo paisagismo, sinalização, 

recuperação e ampliação da drenagem pluvial. 

As obras foram finalizadas em 2013, com inves-

timentos de cerca de R$ 160 milhões. 

via 710 – andradas / cristiano Machado

 A implantação da Via 710 representa um pas-

so à frente no tocante à melhoria da mobilidade 

urbana da cidade e, ao mesmo tempo, uma reto-

mada do planejamento de transportes enquanto 

política para o Município de Belo Horizonte. O 

projeto desse trecho do corredor, quando implan-

tado, promoverá o acesso amplo e transversal en-

tre duas regiões da capital que são historicamente 

separadas pela ferrovia de carga.

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

nida dos Andradas, principal corredor radial da 

região Leste, e finda na avenida Cristiano Ma-

chado, no principal corredor da região Nordeste. 
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O custo previsto, em obras, é de cerca de R$ 80 

milhões e conta com recursos do PAC. Em 2013, 

foram beneficiadas 145 famílias com trabalho 

social da Urbel e 13 famílias reassentadas. Em 

dezembro de 2013 foi publicado edital para con-

tratação de empresa para execução das obras.

via 210 

 Consiste de uma avenida ao longo do Cór-

rego Bonsucesso, entre a Rua Úrsula Paulino e a 

Avenida Teresa Cristina, visando melhorar a liga-

ção entre as regiões Barreiro e oeste. A obra con-

ta com recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Federal. Obras 

iniciadas em agosto de 2011, com previsão de 

conclusão no primeiro semestre de 2014.

ProGraMa sUstentador 
eXPansão do MetrÔ

 Serão realizadas três grandes intervenções 

que irão representar uma transformação radical 

no sistema, que transporta 220 mil passageiros 

por dia, em 28 km de extensão, com 19 esta-

ções, 25 trens e 100 carros; para um sistema ex-

pandido 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 

expansão e modernização, que incluem a 

construção das estações Novo Eldorado, 

em Contagem, e Nova Suíça, para a cone-

xão com a linha 2, além da melhoria dos 

acessos nas estações em operação. Ao tér-

mino da obra, a linha 1 terá 30 quilômetros 

de via dupla, 20 estações e 32 trens.

         •  Linha 2: será implementado o trecho Bar-

reiro/Nova Suíça, com 10 quilômetros de 

via dupla, sete estações e sete trens.

         •  Linha 3:  será construído o trecho Savassi/

Lagoinha, que terá 4,5 quilômetros de via 

dupla, cinco estações e cinco trens.

 O metrô BH atualmente é gerenciado e 

operado pela Companhia Brasileira de Trens Ur-

banos - CBTU, Empresa Pública Federal ligada 

ao Ministério das Cidades. Após recebimento 

das fontes de recursos, aprovadas no PAC 2 Mo-

bilidade Grandes Cidades, o Metrô BH passará a 

ser gerenciado pela Metrominas, empresa pú-

blica estadual com participação das Prefeituras 

de Belo Horizonte e Contagem, e operado pelo 

Parceiro Privado da PPP.

em 2013:

         •  Consulta Pública da Parceria Público-Pri-

vada (PPP) realizada em 05/03/2013;  e as 

minutas dos documentos estão disponi-

bilizadas no site da Metrominas (www.

metrominas.mg.gov.br);

         •  Termo de Compromisso Federal para re-

passe do Orçamento Geral da União - OGU 

para projetos de engenharia assinado em 

abril/2013;

         •  100% dos Serviços de Topografia realizados;
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         •  89% dos Serviços de Geotecnia e Sonda-

gem realizados;

         •  Projetos Básicos de Engenharia das Linhas 

1, 2 e 3 contratados e em desenvolvimento.

ProGraMa sUstentador transPorte 
seGUro e sUstentável

 Tem o objetivo de promover a segurança 

no trânsito para melhoria da saúde e garantia 

da vida e contribuir para a melhoria da qualida-

de de vida urbana por meio de intervenções no 

sistema de mobilidade, com estímulo aos mo-

dos não motorizados.

Projeto de construção de estacionamentos 

subterrâneos

 Prevê a criação de cinco garagens com cro-

nograma obrigatório definido no edital e outras 

quatro cuja construção dependerá de decisão 

futura. No total, 2.280 vagas serão oferecidas 

para os belo-horizontinos e a estimativa é de 

que a primeira garagem seja entregue no se-

gundo semestre de 2015. O projeto contempla 

construção, implantação, gestão, manutenção 

e operação do serviço pelo prazo de 30 anos.

 Os locais onde serão construídos os estacio-

namentos foram definidos com base em um es-

tudo de demanda que apontou os locais mais ca-

rentes de vagas e importantes pontos de comér-

cio e serviço da capital como Savassi, Barro Preto, 

Praça Sete e região hospitalar, entre outros.

         •  Em 11/06/2013 publicado Edital de  

Consulta Pública.

         •  Em 27/08/2013 realizada Audiência Públi-

ca sobre o projeto de concessão comum 

para delegação da construção, implanta-

ção, gestão, manutenção e operação de 

serviços públicos de estacionamento e 

infraestrutura correspondentes.

Projeto Mobicentro

 Envolve o desenvolvimento de soluções 

integradas 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. 

Estão previstas intervenções nos eixos da área 

Central: Eixo Boulevard Arrudas; Eixo Afonso 

Pena; Eixo Amazonas; Eixo Área Central; Eixo 

Hospitalar.

         •  em 2013: Implantação em andamento dos 

Eixos da Área Central e da Área Hospitalar.

Projeto vida no trânsito

 Visa a redução das vítimas de acidentes no 

trânsito, com foco na prevenção de cinco fato-

res de risco: álcool e direção; velocidade exces-

siva; comportamento inadequado de jovens 

motoristas; comportamento inadequado de 

motociclistas; caminhamento de pedestres, em 

especial de idosos.

 Durante o ano de 2013, as ações de moni-

toração sistemática passaram a ser de respon-
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sabilidade total do Município. Anteriormente, o 

cruzamento das informações no banco de da-

dos de acidentes da BHTrans/Detran-MG com 

os dados do Sistema de Informação Hospitalar 

do Sistema Único de Saúde - SIH/SUS era reali-

zado pelo Ministério da Saúde.

 Em 2013 as principais ações foram a cam-

panha educativa “Pedestre. Eu respeito”; cam-

panha para motociclistas sobre os cuidados 

com o cerol; ampliação do Programa do Ensi-

no Médio - O Jovem e a Mobilidade; curso de 

formação dos agentes da Escola Integrada (472 

participantes); elaboração do Plano de Inter-

venções para a Segurança do Trânsito nas nove 

regionais; ordem de serviço para acréscimo de 

16 novos radares fixos para fiscalização de ve-

locidade e nove detectores de avanço de sinal; 

elaboração de edital de licitação de novos equi-

pamentos de fiscalização para os corredores  

do MOVE. 

         •  Implantado Projeto vida no trânsito na 

Avenida Augusto dos Anjos com Rua Érico 

Veríssimo no Bairro Rio Branco e na Aveni-

da Saramenha com Rua Joaquim Clemen-

te no Bairro Tupi, ampliando as iniciativas 

de requalificação urbanística e ambiental 

no hipercentro e em centros de bairros, 

com prioridade para o caminhamento se-

guro e confortável dos pedestres.

         •  Realizada uma campanha de seguran-

ça para Motociclista, avançando com a 

política para o setor de motociclismo de 

Belo Horizonte, focada em educação, se-

gurança e mobilidade.

         •  Realizadas duas ações de educação no 

trânsito:

  -  Programa de Educação no Trânsi-

to para o ensino médio, atendendo 

21.264 alunos.

  -  Programa de Proteção ao Pedestre

campanha “Pedestre. eu respeito”: Iniciada 

em março de 2013, a campanha tem objetivo 

de mobilizar e conscientizar pedestres, motoris-

tas e motociclistas para que aconteça uma mu-

dança definitiva de comportamento e respeito 

entre as pessoas que trafegam pela cidade. O 

programa é resultado de vários meses de plane-

jamento e estudos, que apontaram 12 áreas na 

região Centro-Sul da cidade como prioritárias 

para receber as ações educativas. A campanha 

integra o projeto Vida no Trânsito, do Ministério 

da Saúde, e tem a previsão de duração de pelo 

menos um ano.

Projeto Pedala BH

 Visa ampliar as rotas cicloviárias em Belo Hori-

zonte, criando condições para estimular, de modo 

seguro, a utilização de bicicletas e sua integração 

nos diversos modais de transportes na cidade.

 Em 2013 foram implantadas 15,83 km de 

ciclovias, totalizando 59,23 km de ciclovias/ci-

clofaixas na cidade:

 Em janeiro de 2014 anunciado pelo Gover-
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no Federal que serão liberados recursos para 

150 km de ciclofaixas/ciclovias.

 Em 2013 foram implantados 25 bicicletários/

paraciclos (dispositivos para estacionamento de 

bicicletas), sendo dez na Praça da Liberdade e 15 

na avenida Brasil com rua Sergipe.

oUtros ProGraMas

Mobilidade Urbana e trânsito

transporte coletivo por Ônibus (convencional)

         •  De janeiro a dezembro de 2013, 439.510.724 

passageiros se deslocaram em Belo Hori-

zonte usando o transporte coletivo con-

vencional, com uma média mensal de 

36.625.894 passageiros. O número de via-

gens realizadas no período foi de 8.421.465, 

média mensal de 701.789 viagens;

         •  A frota total é de 3.041 veículos (dezembro 

2013), sendo 81% deles acessíveis para 

pessoas com deficiência. A idade média 

da frota é de quatro anos e seis meses em 

dezembro/2013;

         •  O percentual de pagamento em cartão 

passou de 58% em dezembro/2011 para 

59,96% em dezembro/2013, mostrando o 

contínuo processo de migração do modo 

de pagamento para o cartão BHBus;

         •  A partir da implantação da fiscalização 

eletrônica de pontualidade, em abril de 

2009, 100% das viagens realizadas no 

transporte coletivo convencional estão 

sendo fiscalizadas diariamente e o quan-

titativo médio de viagens omitidas e atra-

sadas manteve-se constante, na ordem 

de 2,77% em 2013;

         •  Em 2013, foram emitidos 1.620 Quadros 

de Referência Operacional – QRO – objeti-

vando melhorar a oferta e o conforto das 

viagens do transporte por ônibus da cida-

de. Tal medida resultou na implantação 

de 15 novos atendimentos e alteração de 

itinerários em 131 linhas.

  

estacionamento rotativo

 Em 2013, houve um acréscimo de 22 vagas 

físicas do Estacionamento Rotativo, totalizando 

791 quarteirões regulamentados, 20.828 vagas 

físicas e 95.264 vagas rotativas. 

 Foram implantadas também 29 vagas 

reservadas a pessoas com deficiência ou mo-

bilidade reduzida, totalizando 732 vagas na 

cidade, em quarteirões com e sem Estaciona-

mento Rotativo, dentro do projeto “Creden-

cial para Estacionamento Especial: Reserva 

de Vagas para Inclusão”. Essas vagas estão dis-

tribuídas pela cidade em locais preferencial-

mente próximos a hospitais, teatros, cinemas, 

supermercados e em locais solicitados pela 

comunidade. 

 Em dezembro de 2013 encontravam-se re-

gulamentadas 176 vagas para estacionamento 

de veículos de idosos em quarteirões com e 

sem Estacionamento Rotativo, em locais so-
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licitados pela comunidade. Somente nas 109 

vagas regulamentadas em quarteirões com Es-

tacionamento Rotativo é possível o estaciona-

mento diário de 734 veículos, graças à rotativi-

dade exigida.

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 transpor a 

roleta, assegurando o acesso gratuito ao salão tra-

seiro dos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo 

de Belo Horizonte. Até dezembro de 2013 foram 

distribuídos 133.786 cartões dessa modalidade. 

 O Cartão BHBus Benefício Estudantil é 

destinado a estudantes do Ensino Médio, para 

deslocamentos entre a residência e o estabe-

lecimento 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 estu-

dantes beneficiários transpor a roleta, assegu-

rando uma gratuidade de 50% no Sistema de 

Transporte Coletivo de Belo Horizonte. Até o 

fim do ano de 2013, foram distribuídos 10.276 

cartões dessa modalidade.

vistoria e inspeção dos veículos: táxi,  

transporte escolar, transporte coletivo  

convencional e transporte suplementar

 No ano de 2013 foram realizadas 26.710 

vistorias em táxis, veículos do sistema de trans-

porte escolar, ônibus do transporte coletivo 

convencional e ônibus do sistema de transpor-

te suplementar. 

sinalização semafórica

 Em 2013, 41 novas interseções foram de-

vidamente semaforizadas. Foram instalados 64 

novos no-breaks em semáforos. Em caso de fal-

ta de energia, os semáforos com no-break con-

tinuam funcionando normalmente, evitando 

transtornos à circulação e mantendo a seguran-

ça dos motoristas e pedestres.  Foram centrali-

zados no CCO mais 37 semáforos, alcançando 

80% dos semáforos instalados com controle e 

intervenção remotamente. 

estacionamento rotativo até 2013

Quarteirões Regulamentados 791

Vagas Físicas 20.828

Vagas Rotativas 95.264

Vagas regulamentadas para veículos de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida

732

Vagas regulamentadas para veículos de idosos 176



45

responsabilidade social e Gestão democrática

Gratuidade – cartão BHBus Benefício inclusão

 A BHTrans faz a gestão do processo para a 

concessão da gratuidade a pessoas com deficiên-

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

capital e em outros 29 municípios da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte, e pessoas com insu-

ficiência 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, demandando mais tempo e mais ha-

bilidade. Em 2013 foram solicitadas 7.800 gratui-

dades no transporte coletivo, sendo 3.265 de de-

ficientes físicos, 2.769 de deficientes mentais, 706 

de deficientes auditivos, 847 de deficientes visuais 

e 213 de doentes renais crônicos. 

credenciais de estacionamento especial

 Em 2013, foram emitidas pela BHTrans 415 

credenciais de estacionamento especial para pes-

soas com deficiência, sendo 407 para deficientes 

físicos e oito para deficientes visuais.

 Essas credenciais destinam-se ao uso, no 

sistema 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 3.409 credenciais em 2013.

Programa Permanente de educação para o 

trânsito – transitando legal

 O programa Transitando Legal atende alunos 

do Ensino Fundamental das escolas das redes mu-

nicipal, estadual e privada do Município de Belo 

Horizonte. Utiliza a Arte-Educação para promover a 

socialização e a construção do conhecimento, pos-

sibilitando aos estudantes estabelecerem relações 

com o mundo e a visão crítica que se deve ter des-

de a infância em relação ao trânsito, à segurança, 

à qualidade de vida na nossa cidade, à mobilidade 

urbana sustentável, à utilização racional do trans-

porte particular e ao estímulo ao uso de meios de 

transporte menos poluentes, como o transporte 

coletivo e a bicicleta. Em 2013 foram atendidas 471 

escolas de Ensino Fundamental com um total de 

55.196 alunos participantes e 168 escolas de Ensi-

no Médio, com 21.264 alunos. Foram realizados 23 

cursos de Formação de Professores, para 506 pro-

fessores em 23 escolas.
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 A qualidade de vida de uma sociedade 

é influenciada por uma série de fatores e a 

segurança pública é um dos pilares centrais 

para a melhoria dessas condições, garantin-

do a proteção dos direitos individuais e as-

segurando o exercício da cidadania. Quan-

to 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 Pre-

feitura, prover formas de enfrentamento e 

prevenção da criminalidade. A Prefeitura de 

Belo Horizonte vem atuando positivamente 

para desenvolver um ambiente mais tran-

quilo na cidade, seja por meio de parcerias 

com os governos estadual e federal, com 

entidades de classe e com representantes 

da sociedade civil, seja pelo desenvolvi-

mento de políticas públicas, cujas ações 

são realizadas por meio do seguinte Progra-

ma Sustentador: 

           Prevenção da violência

ProGraMa sUstentador 
Prevenção da violÊncia

 Tem como objetivo criar uma rede muni-

cipal de prevenção social da violência, imple-

mentando atividades e disciplinas que desen-

volvam a cultura de paz e da não violência, 

conjugadas com ações sociais e de segurança 

urbana, visando minimizar a criminalidade e 

a violência no Município de Belo Horizonte.

Principais ações realizadas em 2013

implementação da cultura de Paz, não 

violência, Ética e de solidariedade entre 

a Juventude: Em 2013 foram realizadas 175 

oficinas nas Escolas Municipais, focando na 

cultura da paz e da não violência, com dura-

ção de 3 horas cada, alcançando 3.689 estu-

dantes de 15 a 19 anos.

reestruturação da secretaria Municipal de 

segurança Urbana e Patrimonial: Passará a 

ser chamada de Secretaria de Prevenção So-

cial da Violência e Segurança e será responsá-

vel pela coordenação das diversas ferramen-

tas de que dispõe, como a Guarda Municipal, 

os mecanismos de vigilância eletrônica e os 

programas de prevenção da violência que se 

encontram dispersos em outras secretarias, 

atuando de forma articulada e integrada com 

outros órgãos estaduais em programas como 

o Fica Vivo e Integração e Gestão da Seguran-

cidade seGUra 
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ça Pública (IGESP). Em 2013 foi elaborada a 

proposta para a criação da nova Secretaria.

Programa construindo o Futuro de nossos 

Jovens: Implementar uma rede de proteção 

social para adolescentes e jovens de Belo 

Horizonte, monitorada pelo Observatório de 

Prevenção Social. Em 2013 iniciou-se a elabo-

ração do Programa.

Projeto conselheiros comunitários: Im-

plantar o Projeto com o objetivo de monito-

rar as famílias de jovens em situações de risco 

de envolvimento com a violência: Comissões 

Locais do Programa BH Cidadania fortaleci-

das, como espaço de articulação das políticas 

intersetoriais e participação da comunidade 

com vistas ao enfrentamento da violência 

contra a infância e a juventude.

 Duas campanhas foram desenvolvidas em 

2013:

 •  Campanha pela Paz – Etapa Oficina de 

Grafite – de 15 a 30/11/2013;

 •  Tudo de Cor nos Trilhos da Leste – um 

Evento pela Paz – 07/12/2013.

Programa de dissuasão da Participação de 

Jovens em Gangues

 Em 2013 foram realizadas quatro ativi-

dades de prevenção ao envolvimento com 

gangues nas escolas municipais, em conjunto 

com a Guarda Municipal e com a Polícia Mili-

tar, por meio de atividades educacionais.

Projeto agentes de suporte Familiar: Im-

plantado em 2013 por meio da criação de 

agentes familiares da paz, encarregados de 

visitar famílias de vítimas e de envolvidos 

com delinquência sociais, orientados para as 

atividades relacionadas à violência domésti-

ca, que também se encarregarão de montar 

uma agenda de discussões nas escolas mu-

nicipais e espaços comunitários acerca dos 

problemas relacionados à violência. Foram 

atendidos 123 jovens, vítimas e envolvidos 

com delinquência em 2013.

Prevenção à violência nas escolas – Plano 

Municipal de segurança escolar: Tem o ob-

jetivo de planejar, de forma propositiva, so-

bre a segurança escolar, indicando procedi-

mentos preventivos e reativos frente a even-

tos que possam interferir no clima escolar de 

maneira negativa e/ou violenta. Em 2013 foi 

constituída uma comissão, com representan-

tes da Secretaria Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana e 

Patrimonial, com o objetivo de elaborar e im-

plantar o Plano de Segurança Escolar.

Programa rede pela Paz: Tem como obje-

tivo possibilitar uma intervenção de caráter 

político-pedagógico sobre o problema da 
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violência na escola e no seu entorno, partici-

pando da construção de uma cultura de paz 

e tolerância. Nesse contexto, são trabalhados 

desde a formação de profissionais da Rede 

Municipal de Educação (RME) até o desenvol-

vimento de ações efetivas para a prevenção e 

enfrentamento da violência escolar. Integram 

o Rede pela Paz: o Programa Escola Aberta e o 

Projeto Segundo Tempo, entre outros.

ações para Fortalecer o Programa rede pela 

Paz:

 •  Qualificação de Diretores de Escolas e 

outros profissionais da Rede Municipal 

de educação, integrantes da Guarda Mu-

nicipal de Belo Horizonte que atuam nas 

escolas e os Conselheiros Tutelares para 

ações de prevenção ao uso de drogas.

 Em 2013 foram qualificados 417 profissio-

nais da educação nos temas relacionados a vio-

lência, indisciplina e cultura de paz.

 •  Implantação do Projeto de Justiça Res-

taurativa em parceria com o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Em 

agosto/2013 foi firmado Termo de Coo-

peração com o TJMG.

iluminação e videomonitoramento da cida-

de: A identificação das deficiências de ilumina-

ção e monitoramento é realizada com base nas 

manchas de criminalidade, com o objetivo de 

desenvolver e implantar um plano priorizado 

de instalação e modernização de câmeras de 

alta definição e infraestrutura de iluminação. 

Para isso, será modernizada e ampliada a infra-

estrutura de iluminação e videomonitoramento 

de Belo Horizonte em mais 600 câmeras.

Em 2013:

 •  Conclusão do processo licitatório e cele-

bração de contrato para instalação de 153 

pontos de captura de imagens e três salas 

de videomonitoramento com investimen-

tos totais de R$ 10.398.645,56 – as instala-

ções iniciaram em 2013:

regional Bairro
Quantidade 

de câmeras

Barreiro Barreiro 54 em andamento

Leste Floresta 22 instaladas

Nordeste Cidade Nova 23 instaladas

Venda Nova Venda Nova 54 em andamento
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 •  183 câmeras de videomonitoramento, vo-

tadas no OP Digital 2011, serão instaladas 

na cidade. Em 2013 foi realizada licitação 

para compra das câmeras.

escolas com a Presença da Guarda Municipal 

em todos os turnos: Em 2013, a Guarda Muni-

cipal de Belo Horizonte esteve presente em es-

colas e Unidades Municipais de Educação Infantil 

(Umei) com o objetivo de aumentar a segurança 

dos alunos, dos servidores e da comunidade. A 

Guarda Municipal esteve presente em 253 insti-

tuições com cobertura em todos os turnos e ainda 

15 instituições com cobertura parcial.

Próprios Municipais atendidos com Presen-

ça fixa da Guarda Municipal: Em 2013, a Guar-

da Municipal de Belo Horizonte atendeu 347 

próprios com o objetivo de aumentar a segu-

rança dos servidores e do público. 

outros Programas

capacitação e reciclagem da Guarda Mu-

nicipal – Capacitação de 2.944 Guardas Mu-

nicipais com a finalidade de atualizar seus 

conhecimentos teóricos, técnicas de abor-

dagens, preparo físico e outros cursos. A re-

ciclagem aconteceu com todos os Guardas 

Municipais e o número excedente é corres-

pondente à capacitação em demais cursos 

de forma individualizada.

escotismo na GMBH – Implantar a filosofia 

escoteira entre crianças e adolescentes mora-

dores de áreas de alto risco social. Em 2013, 

participaram das atividades 409 crianças 

e adolescentes, abrindo oportunidades de 

identificar paradigmas positivos de cidadania 

e de liderança. 

defesa civil – A Coordenadoria Municipal de De-

fesa Civil (Comdec), parte integrante da Secreta-

ria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 

de Belo Horizonte, através do Grupo Executivo 

de Área de Risco (GEAR) e do Centro de Monito-

ramento e Alerta de Risco (CMAR) executa ações 

de prevenção de desastres, eliminação de riscos 

e análise de eventos, com o uso de ferramentas 

digitais e na divulgação de alertas à população.

Belo Horizonte foi reconhecida 

mundialmente como exemplo em 

defesa civil recebendo o prêmio 

sasakawa 2013, da organização 

das nações Unidas (onU), pelo 

conjunto de ações conduzido pela 

Prefeitura para reduzir riscos de 

desastres naturais. 

 O Grupo Executivo de Área de Risco 

(GEAR), ao longo do período chuvoso de 

2013, realizou 4.170 atendimentos. O Cen-

tro de Monitoramento e Alerta de Risco 

(CMAR), além das informações sobre riscos e  
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desastres relacionados à chuva, faz o moni-

toramento ininterrupto (24 horas) de even-

tos adversos na cidade, utilizando a rede de 

estações hidrometeorológicas e o banco de 

dados da PBH, além de outras fontes de in-

formações.

Principais atividades desenvolvidas pelo 

cMar:

         •  Monitoramento das condições de tem-

po e clima em BH, de 10 em 10 minutos, 

utilizando os sites dos institutos e cen-

tros nacionais e regionais de meteorolo-

gia, e os sites específicos desenvolvidos 

para a PBH;

         •  Prover com informações de volume de 

chuva e nível de rio as equipes de moni-

toramento visual para que estes possam 

proporcionar medidas preventivas de 

bloqueio, evacuação e interdição de áreas 

inundáveis;

         •  Elaboração e emissão de alertas preven-

tivos e de monitoramento (chuva forte, 

temporais, granizo, ar seco, entre outros)  

sete dias por semana, inclusive aos sába-

dos, domingos e feriados, visando mini-

mizar os efeitos dos fenômenos meteoro-

lógicos adversos;

         •  Disponibilização nas redes sociais (Face-

bok e Twitter) dos alertas de eventos ex-

tremos, riscos de inundação e orientações 

preventivas para a população;

         •  Elaboração de resenha diária com in-

formações sobre análise sinótica do dia, 

previsão de tempo, eventos extremos, 

ações da COMDEC e notícias relaciona-

da à Defesa Civil;

         •  Informação via telefone em caso de emis-

são de alertas à população em acentuada 

vulnerabilidade ao risco e demais pessoas 

cadastradas;

         •  Suporte às regionais, ao Núcleo de Alerta 

de Chuva – NAC e aos Núcleos Comunitá-

rios de Defesa Civil – NUDEC para adoção 

de medidas preventivas para enfrenta-

mento dos desastres naturais;

         •  Manutenção do Banco de Imagens de 

satélite, do Banco de Imagens do Radar 

Meteorológico e do Banco de dados hi-

drometeorológicos da rede de estações 

da PBH;

         •  Orientação à população para adoção de 

medidas preventivas para enfrentamento 

dos desastres naturais, por meio de capa-

citação, elaboração de folders, cartilhas, 

palestras, dentre outros.

 No ano de 2013, conforme gráfico seguinte, 

o CMAR elaborou e emitiu 111 alertas preventi-

vos e de monitoramento, totalizando 206 dias 

em estado de alerta contra eventos extremos 

meteorológicos. Destaca-se o mês de agosto, 

que dos 31 dias, 26 dias ficaram em alerta em 

função dos baixos índices de umidade relativa 
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do ar, e o mês de janeiro, que apresentou 24 

dias em alerta devido a temporais. Além desses 

meses, o mês de junho foi atípico na Capital, 

pois não apresentou nenhum fenômeno me-

teorológico extremo que pudesse motivar a 

emissão de um alerta. 

Número de dias em Alerta Número de Alertas

alertas do centro de Monitoramento e alerta de risco e desastres – 
cMar em 2013
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ProsPeridade

 Os principais desafios para uma Belo Hori-

zonte mais próspera incluem a simplificação e a 

desburocratização do ambiente para a criação 

e o desenvolvimento de negócios, a promoção 

de investimentos produtivos privados e o estí-

mulo ao setor de turismo, ações que serão in-

crementadas, inclusive, com o fato de a capital 

mineira ser uma das cidades-sede da Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA, que será realizada 

no Brasil em 2014. 

 Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura 

desenvolve ações por meio dos seguintes Pro-

gramas Sustentadores:

           desburocratização e Melhoria  

do ambiente de negócios

           Promoção e atração de investimentos

           copa 2014 e olimpíada 2016

           turismo em BH

           Qualificação, Profissionalização  

e emprego

ProGraMa sUstentador 
desBUrocratização e MelHoria 

do aMBiente de neGÓcios

 O programa tem por objetivo melhorar 

o ambiente de negócios de Belo Horizonte, 

com a redução dos prazos para abertura, am-

pliação e baixa de empresas, com foco na oti-

mização dos processos de licenciamento e re-

gularização. Várias ações são desenvolvidas:

otimização do Processo de licenciamento 

ambiental e Urbanístico: Tem o objetivo de 

simplificar a tarefa do cidadão no processo de 

concessão do Alvará de Construção, Alvará de 

Localização e Funcionamento e Baixa dos em-

preendimentos caracterizados como de impacto 

ambiental e urbanístico nas áreas de infraestru-

tura, indústria, comércio e prestação de serviços, 

por meio da centralização da responsabilidade da 

coordenação das manifestações e pareceres dos 

vários órgãos da Prefeitura e a tomada de decisão 

sobre as divergências. Em 2013, foram protoco-

ladas 1.061 solicitações de OLEI – Orientação de 

Licenciamento de Empreendimento de Impacto; 

foram emitidas 715 Orientações, 111 empreendi-

mentos foram dispensados do licenciamento, 231 

não foram acatados e quatro estão em análise.

ampliação da automatização do licencia-

mento de atividades econômicas: Tem o ob-

jetivo de disponibilizar para o maior número de 

empresas a emissão de Alvarás de Localização e 

Funcionamento pela Internet. Encontra-se dis-

ponível para consulta na internet um sistema 
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que permite ao cidadão belo-horizontino verifi-

car se determinado estabelecimento comercial 

está devidamente licenciado com o Alvará de 

Localização e Funcionamento e qual a sua  

situação – ativo ou inativo. 

 Para as atividades classificadas como de 

baixo risco, o alvará é emitido de imediato. Nos 

demais casos, é gerado automaticamente o re-

querimento para abertura de processo no BH 

Resolve. Nos últimos dois anos foram emitidos 

57 mil alvarás, dos quais 41,9 mil foram pela in-

ternet e o restante mediante requerimento.

reestruturação dos Processos de licenciamen-

to e Fiscalização sanitária: Objetiva simplificar o 

processo de liberação do Alvará de Autorização 

Sanitária; ampliar as possibilidades de penaliza-

ção do infrator, reduzindo riscos para a população, 

e racionalizar o processo de fiscalização sanitária a 

partir da implementação dos novos procedimen-

tos no Sistema de Vigilância Sanitária.

desburocratização e simplificação do licencia-

mento urbanístico e ambiental: Tem o objetivo 

de reduzir a burocracia na obtenção das licenças 

urbanísticas e ambientais e agilizar as atividades 

relacionadas à análise dos processos.

Em 2013:

 •   78% das Licenças de Implantação Am-

biental (LI) foram concedidas no prazo 

máximo de 60 dias, para todos os pro-

cessos protocolados com OLEI – Orien-

tação de Licenciamento de Empreendi-

mento de Impacto Ambiental aprovada;

 •   74% das Licenças de Operação Ambien-

tal (LO) foram concedidas no prazo má-

ximo de 60 dias, para todos os proces-

sos protocolados com OLEI – Orientação 

de Licenciamento de Empreendimento 

de Impacto Ambiental aprovada;

 •   68% das Orientações de Licenciamentos 

de Empreendimentos de Impacto (OLEI) 

foram concedidas no prazo máximo de 

10 dias, após o protocolo na PBH;

 •   37% dos Pareceres de Licenciamento Urba-

nístico (PLU) foram concedidos no prazo má-

ximo de 85 dias, após o protocolo na PBH.

ProGraMa sUstentador ProMoção 
e atração de investiMentos

 Tem como objetivo estimular o desenvolvi-

mento econômico de BH e apoiar os empreen-

dimentos da RMBH, oferecendo um ambiente 

favorável ao negócio de alto valor agregado e às 

indústrias do conhecimento, atuando de forma 

estruturada e articulada com os diversos agentes 

econômicos nacionais e internacionais para con-

solidar a cidade de Belo Horizonte como um cen-

tro de excelência em empreendedorismo.

Principais atividades de 2013

 Com a meta de atrair novas empresas, de-

senvolver o mercado local e tornar a cidade 
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um centro de excelência em empreendedo-

rismo, a Prefeitura de Belo Horizonte desen-

volve diversas ações de incentivo e promoção 

de investimentos, para assegurar um ambien-

te favorável ao negócio de alto valor agrega-

do e às indústrias do conhecimento, atuando 

de forma estruturada e articulada com os di-

versos agentes econômicos nacionais e inter-

nacionais.

“Projeto Goal Belo!”: Lançado em 09/05/2013, 

com o intuito de divulgar internacionalmen-

te Belo Horizonte e atrair investimentos para 

a cidade. O “Projeto Goal Belo!” é uma iniciati-

va de promoção da cidade durante as Copas 

das Confederações e do Mundo, promovendo 

ações de negócios entre empresas nacionais e 

internacionais e agendas relacionadas às com-

petições que vão evidenciar outros segmentos 

de mercado.

seminário “intercâmbio de agronegócios 

Minas Gerais – Holanda / a experiência 

Food valley”: Realizado em 11/06/2013 na 

sede da PBH, contou com a presença de re-

presentantes da Agência Holandesa de In-

vestimentos Estrangeiros (NFIA) que buscam 

atrair empresas brasileiras para investir na 

Holanda e tratam, também, de assuntos re-

lacionados ao investimento de empresas ho-

landesas no país.

conselho de desenvolvimento econômico 

Mundial (codecom): Formado por câmaras 

temáticas, o conselho visa consolidar Belo Ho-

rizonte como uma cidade favorável ao desen-

volvimento de negócios, fomentando a implan-

tação, revitalização ou expansão de projetos de 

desenvolvimento econômico. Com economia 

voltada para a prestação de serviços, fazem 

parte do Codecom as Câmaras de Tecnologia 

da Informação, Saúde e Biotecnologia e Moda.

apoio ao cooperativismo

 Foi criada, em 2013, a Câmara de Coopera-

tivismo no âmbito do Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico – CODECOM e publicada a 

Lei 10.719 de 21/01/2014, que trata da Política 

Municipal de Apoio ao Cooperativismo e reúne 

o conjunto de diretrizes que incentivam a ativi-

dade em Belo Horizonte.

apoio às pequenas e microempresas

lei 10.640/13 do Microempreendedor indi-

vidual: Publicada em 18/07/13, dispõe sobre 

tratamento favorecido e diferenciado à Micro-

empresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Mi-

croempreendedor Individual. Traz novas medi-

das que beneficiam o setor, como fiscalização 

orientadora, canais facilitadores de crédito e 

um marco regulador que permite maior espa-

ço para que as microempresas participem das 

concorrências públicas.



56

 A lei prevê ainda a criação de uma câmara 

temática específica no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (Codecom), com 

o objetivo de estreitar o diálogo com os seto-

res da economia local de forma segmentada. 

O texto também regulamenta a atividade do 

agente de desenvolvimento do Município, ci-

dadão capacitado para detectar as demandas 

dos comerciantes de uma determinada região. 

Outra iniciativa listada é que as microempresas 

poderão atuar em sociedade de propósito es-

pecífico, modelo de organização que possibilita 

a parceria entre pequenas empresas diferentes, 

mas que possuem um objetivo comum.

Programa BH negócios/Microcrédito: Volta-

do para estimular o desenvolvimento de micro 

e pequenas empresas, em parceria com Sebrae, 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Caixa  

Econômica Federal (CEF), o programa orienta o 

microempreendedor e faz um diagnóstico de 

sua atividade comercial. Para cada caso, o pro-

grama indica algumas medidas, seja a capacita-

ção ou a indicação sobre como obter acesso aos 

microcréditos, com taxa de juros de 0,41% ao 

mês, visando ao crescimento e sustentabilida-

de da atividade econômica, a fim de integrá-los 

de forma mais competitiva ao mercado.

 O projeto, que já estava funcionando no 

Barreiro e em Venda Nova, foi expandido em 

2013 para o Aglomerado da Serra (Centro-Sul) e 

o Taquaril (Leste). Em2013 foram 4.536 contra-

tos assinados nos quatro locais.

 Também em julho/2013 foi assinado con-

vênio entre a Prefeitura e a Caixa Econômica 

Federal para aumentar o crédito aos pequenos 

empreendedores. O acordo consiste em ofertar 

aos microempresários, inclusive os informais, 

um microcrédito produtivo e orientado, que va-

ria de R$ 300 a R$ 15 mil.

Formalização de micro e pequenas empre-

sas: 186 empresas foram formalizadas em 2013.

capacitação de empreendedores: 680 em-

preendedores foram capacitados em 2013.

isenção de taxas: Em junho de 2013 foi publi-

cada a lei nº 10.626, que concede isenção da 

Taxa de Fiscalização de Localização e Funcio-

namento (R$ 81,73) e da Taxa de Fiscalização 

Sanitária (R$ 60,19) ao microempreendedor in-

dividual. Ainda nesta lei, o imóvel de tipo cons-

trutivo, casa, apartamento ou barracão, utiliza-

do por este empresário como imóvel comercial, 

tem o Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) cobrado como IPTU re-

sidencial, que possui o valor mais baixo do que 

o comercial. 

ProGraMa sUstentador coPa 2014 
e oliMPíada 2016

 O objetivo deste programa é garantir a in-

fraestrutura necessária para que a cidade possa 
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sediar jogos e eventos da Copa das Confedera-

ções 2013 e da Copa 2014, bem como articular 

com instituições e demais entes federados com 

vistas ao compartilhamento de esforços para a 

execução do projeto e da Olimpíada 2016.

copa do Mundo da FiFa Brasil 2014

 Além de mobilizar milhões de pessoas em 

todo o país apaixonadas pelo futebol, a Copa 

do Mundo da FIFA Brasil 2014 representa uma 

grande oportunidade para antecipar e incenti-

var empreendimentos estratégicos, capazes de 

estimular o desenvolvimento local, regional e 

nacional. Belo Horizonte reconheceu e abraçou 

essa oportunidade, mostrando a magnitude de 

sua capacidade empreendedora.

 Um dos investimentos públicos mais im-

portantes é a implantação do MOVE, sistema de 

transporte rápido por ônibus (BRT – Bus Rapid 

Transport, em inglês), já em fase inicial de opera-

ção. Nos corredores do MOVE nas avenidas Cris-

tiano Machado, Antônio Carlos–Pedro I e Região 

Central, ônibus articulados com capacidade para 

140 passageiros vão circular em pistas e faixas 

exclusivas, sem congestionamentos. 

 Para incentivar o setor privado a inves-

tir na ampliação da capacidade hoteleira, a 

Prefeitura de Belo Horizonte instituiu a Ope-

ração Urbana de Estímulo ao Desenvolvi-

mento da Infraestrutura de Saúde, Turismo 

e de Negócios, por meio da Lei nº 9.952/10. 

A iniciativa teve entre seus objetivos atender 

às demandas de infraestrutura da capital mi-

neira imprescindíveis à realização da Copa 

do Mundo de 2014, por meio de incentivos 

aos potenciais investidores, particularmente 

no setor hoteleiro, por meio da flexibilização 

de parâmetros urbanísticos, como a amplia-

ção do potencial construtivo. O resultado foi 

o aumento do número de empreendimentos 

hoteleiros na capital, de forma a suprir uma 

demanda existente em relação à quantidade 

e à qualidade da oferta de acomodações.

 Devido a sua infraestrutura, localização e 

clima, entre outros atrativos, Belo Horizonte e 

Minas Gerais foram escolhidos por três sele-

ções estrangeiras com muita tradição no fu-

tebol para sediar suas bases de treinamento 

durante a Copa 2014. A equipe do Chile trei-

nará em Belo Horizonte, na sede do Cruzeiro; 

o time da Argentina terá como base o centro 

de treinamento do Atlético, em Vespasiano; e 

a seleção do Uruguai se hospedará em Sete 

Lagoas, treinando na Arena do Jacaré. Essas 

escolhas são resultado do trabalho de Atra-

ção de Seleções, um dos projetos desenvolvi-

dos pela PBH, por meio da SMCOPA.

olimpíada 2016

 Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016 serão um evento multiesportivo realiza-

do no segundo semestre de 2016, no Rio de 

Janeiro. É o evento com maior audiência em 

todo o planeta.
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 Estima-se que durante as competições o 

país receberá mais de 200 delegações, cerca 

de 11 mil atletas olímpicos, 4,5 mil paralím-

picos, 40 mil jornalistas e 70 mil voluntários. 

Belo Horizonte é uma das subsedes do tor-

neio de futebol da Rio 2016. Durante os dias 

de jogos no Estádio Mineirão, parte desse flu-

xo de pessoas se instalará na capital mineira.

 Belo Horizonte já está na rota das equipes 

olímpicas. A British Olympic Association (BOA) 

firmou em outubro/2013 um acordo de parce-

ria com o Estado de Minas Gerais e o Município 

de Belo Horizonte para estabelecer sua base na 

capital mineira, para treinamento prévio aos Jo-

gos Olímpicos Rio 2016. O objetivo é promover 

a troca de experiências e conhecimentos, de 

forma a criar um legado para a população mi-

neira e belo-horizontina. Firmou também con-

trato com o Minas Tênis Clube para utilizar suas 

dependências durante o treinamento.

 A British Paralympic Association (BPA), des-

de 2012, está em entendimentos com o Estado 

e o Município para firmar acordo semelhante e 

fazer de Belo Horizonte sua base na pré-tempo-

rada aos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A Prefei-

tura, por meio da SMCOPA e da SMARI, participa 

do grupo de trabalho que colabora com a BPA 

no sentido de prover fornecedores adequados 

de transporte e acomodação adaptados a ne-

cessidades especiais, bem como a desenvolver 

as bases do acordo de parceria. A BPA também 

está em negociações com o Minas Tênis Clube e 

a UFMG para firmar contratos que possibilitem 

a utilização daquelas infraestruturas esportivas.

Promoção internacional

 A Copa do Mundo é o segundo maior 

evento esportivo do planeta, e os Jogos Olím-

picos e Paralímpicos ocupam o primeiro lugar. 

São oportunidades únicas e singulares – que 

provavelmente não se repetirão neste século 

– para promover a cidade em âmbito nacio-

nal e internacional e atrair turistas de todo o 

mundo, se tornando assim porta de entrada 

para que a cidade amplie o seu potencial tu-

rístico. Com este segmento aquecido, toda a 

cidade tem a ganhar, desde a rede hoteleira, 

até o comércio, bares e restaurantes. Tais de-

mandas impulsionam a geração de emprego 

e o desenvolvimento econômico da cidade.

 Por isso, o projeto de Promoção Interna-

cional tem o objetivo de potencializar a visibi-

lidade de Belo Horizonte em âmbito nacional 

e internacional, ressaltando seus diferenciais, 

como a proximidade das cidades históricas, 

a riqueza de sua arte, cultura, gastronomia e 

potencial econômico. Esta imagem positiva 

de Belo Horizonte – principalmente com re-

lação a sua infraestrutura e capacidade para 

receber um evento internacional como a 

Copa do Mundo – será um dos grandes ga-

nhos para a cidade, pois poderá potencializar 

a atração de futuros eventos, o que contribui 

para o desenvolvimento local.
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turismo e rede Hoteleira: O setor hoteleiro 

de Belo Horizonte continua se fortalecendo e 

mantendo boas médias de ocupação com re-

gistros de 63,82% na média geral e 68,86% na 

média de ocupação relativa aos dias úteis até 

novembro de 2013, de acordo com dados da 

Cesta Competitiva da Associação Brasileira de 

Indústria de Hotéis – ABIH/MG. Para atrair no-

vos investimentos e atender à demanda por ho-

téis, a Prefeitura sancionou, em julho de 2010, a 

Lei nº 9.952 de Operação Urbana de Estímulo 

ao Desenvolvimento da Infraestrutura de Saú-

de, de Turismo Cultural e de Negócios, visando 

atender às necessidades atuais e às demandas 

da Copa do Mundo 2014. Por meio dessa lei, 52 

hotéis receberam alvará de construção. Destes, 

quatro já foram inaugurados e outros 39 estão 

em obras. Antes da lei, BH tinha 107 meios de 

hospedagem, com 17.921 leitos. Para a Copa do 

Mundo, serão 151 hotéis e cerca de 31.000 lei-

tos (somando os novos e os atuais).

Programa BH Hospitaleira: Foram realiza-

dos cinco encontros técnicos com entidades 

do trade turístico, profissionais da rede hote-

leira, promotores e organizadores de even-

tos, agências receptivas e representantes de 

órgãos da Prefeitura, visando solucionar en-

traves ao desenvolvimento do turismo e à 

percepção da cidade como receptiva. O Pro-

grama conta ainda com ações de capacitação 

e qualificação de setores diversos do turismo, 

ações de relacionamento com agências e 

operadores turísticos para fortalecimento da 

oferta do destino Belo Horizonte.

Mobilidade: Belo Horizonte vai ganhar, até a 

Copa de 2014 (início do funcionamento em 

março de 2014) o Sistema MOVE, composto 

por três corredores exclusivos para ônibus arti-

culados, os chamados Bus Rapid Transit (BRT), 

que transportarão mais de 700 mil pessoas. A 

implantação do BRT nas avenidas Cristiano Ma-

chado, Antônio Carlos/Pedro I e região central 

garante não só a melhoria da mobilidade para 

os jogos da Copa do Mundo 2014, mas princi-

palmente deixa um legado importante para a 

cidade, que passa a contar com um novo siste-

ma de transporte, com tempo de deslocamen-

to menor que o atual e mais qualidade para os 

usuários.

 Além disso, para realizar as ações operacio-

nais da área de mobilidade urbana, a BHTrans 

elaborou um Plano de Operação de Mobilidade 

com foco para as áreas de interesse do evento, 

em especial para a região da Pampulha, nos dias 

de jogos, aliada com os demais órgão das esfe-

ras de governo. Durante a Copa das Confedera-

ções 2013, esse Plano Operacional contemplou 

ações para o transporte público (implantação de 

cinco linhas de ônibus – serviço especial – para 

o Mineirão e implantação de cinco terminais de 

passageiros, reforço no quadro de horários de 38 

linhas do sistema convencional), para o trânsito 
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(com disponibilização de 400 agentes e 62 viatu-

ras e outros equipamentos), para a comunicação 

das ações operacionais, implantação de um pla-

no de contingência para o transporte e trânsito, 

treinamento dos agentes de transportes e trân-

sito e ações para o Centro de Controle Opera-

cional – CCO. Os Terminais Copa transportaram 

59.242 passageiros durante os jogos no Mineirão 

da Copa das Confederações 2013. 

Portal da transparência coPa 2014: O obje-

tivo do portal é informar o cidadão e permitir 

que ele acompanhe as ações desenvolvidas 

pela Prefeitura para a realização da Copa do 

Mundo de 2014, trazendo dados, fotos, tabe-

las, cópias de documentos em uma linguagem 

simples e acessível ao cidadão comum. 

Belo Horizonte foi avaliada, em es-

tudo realizado pelo instituto ethos, 

como uma das três cidades-sede da 

copa do Mundo de 2014 com nível 

de transparência acima da média, 

ao lado de Brasília e Porto alegre. 

do último estudo divulgado pelo 

instituto, em 2012, a capital mineira 

subiu mais de 20 pontos na avalia-

ção, passando de 49,86 para 70,33. 

 Entre algumas ações realizadas para melho-

ria do portal Transparência Copa 2014 estão a 

mudança de layout para facilitar a navegação e 

a disponibilização de dados cada vez mais deta-

lhados. As alterações foram feitas com base nos 

portais da Controladoria Geral da União (CGU) 

e do Senado, que são referências no Brasil. Em 

2013 houve 7.638 visualizações ao Portal.

Principais eventos

Projeto de Promoção internacional para a 

copa: Goal to Brasil – é um programa de promo-

ção internacional do Brasil e está sendo realizado 

em 14 países na América do Sul, América do Norte 

e na Europa. Em cada edição do evento, uma das 

cidades-sede é destacada como anfitriã do even-

to e tem a oportunidade de apresentar uma pro-

gramação cultural. O evento tem como objetivo 

mostrar os principais atrativos das 12 cidades-se-

de da Copa do Mundo para operadores, agentes 

de viagem, imprensa especializada e integrantes 

da cadeia produtiva do turismo nos principais paí-

ses emissores de visitantes ao Brasil. Belo Horizon-

te foi a cidade em destaque, sendo apresentados 

atrativos culturais e turísticos da capital mineira, 

como o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, 

além da gastronomia local, nos eventos “Madrid 

Fusión” e “Feira Internacional de Turismo – FITUR”.

Fórum Football for Hope: Belo Horizonte sediou 

em 2013 o Fórum realizado pela Fifa, em parceria 

com o Comitê Organizador Local (COL) e a Prefei-

tura de Belo Horizonte. O evento é destinado a 

representantes de organizações de formação de 

atletas, entidades governamentais ligadas ao es-
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porte, empresas globais e instituições de desen-

volvimento. O intuito do projeto é disponibilizar 

recursos financeiros, equipamentos e treinamen-

tos, usando o poder do futebol para efetuar mu-

danças. No Brasil, desde 2007 o programa ajuda 

cinco projetos nas áreas de educação, direitos da 

criança, integração social e contra a discrimina-

ção em cidades do Maranhão, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Bahia e São Paulo. 

captação de recursos para a promoção inter-

nacional: Elaboração de projeto para captação 

de recursos para a promoção internacional de 

Belo Horizonte na Argentina e nos Estados Uni-

dos, por meio da realização de workshop, press-

trip, famtrip, material promocional e publicitário. 

O projeto tem como objetivo divulgar Belo Ho-

rizonte em mercados internacionais prioritários, 

através de ações promocionais realizadas nesses 

países e no Brasil, conforme diretrizes do Plano 

Aquarela Brasil 2020 do Instituto Brasileiro de Tu-

rismo – EMBRATUR/Ministério do Turismo.

copa das confederações 2013

Mobilidade: Um dos destaques do Plano de Mo-

bilidade em Belo Horizonte foi a oferta gratuita de 

transporte aos torcedores portadores do ingresso 

da partida. Ao todo, 300 veículos foram disponi-

bilizados para os torcedores. Guia de Mobilidade: 

distribuição de 200 mil exemplares do Guia de 

Mobilidade, com informações sobre o acesso ao 

Mineirão. Material com conteúdo exclusivo para 

moradores da Pampulha também foi produzido e 

entregue nas residências. Toda a frota de ônibus da 

capital circulou com o “Informativo Copa”, nos mol-

des do Jornal do Ônibus, com orientações sobre 

mudanças de itinerários de linhas e reforço nos ho-

rários de funcionamento do metrô. Nos coletivos 

das linhas convencionais que passam na região do 

Mineirão foram colados adesivos alusivos ao está-

dio, facilitando a identificação para o usuário. 

aeroporto de confins: O serviço atendeu à 

demanda dos torcedores que vieram a Belo 

Horizonte, sem grandes transtornos. Cerca de 

quatro mil turistas estrangeiros vieram a Belo 

Horizonte nos três jogos, além de jornalistas e 

integrantes da Federação Internacional de Fu-

tebol Associado – FIFA. Foram vendidos mais de 

22 mil ingressos a torcedores de outros estados.

estádio: Número de torcedores em Belo Hori-

zonte nos três dias: 130.360.

rede Hoteleira: Segundo o Sindicato dos Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte 

(Sindhorb), a ocupação média dos hotéis da cidade 

ficou entre 80% e 90%, bastante superior aos 65% a 

75% normalmente verificados nesta época do ano. 

Entre os hotéis com categoria superior a três estre-

las, a ocupação era de praticamente 100%.

voluntários: Além dos 800 voluntários FIFA 

que atuaram no Mineirão, Belo Horizonte con-
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tou com mais de 600 voluntários do programa 

Brasil Voluntário, do Ministério do Esporte. Eles 

trabalharam no entorno do Mineirão e regiões 

de maior fluxo de pessoas, como aeroporto, 

Pampulha, região central e pontos turísticos.

saúde: Foram realizadas ações de fiscalização 

de Vigilância Sanitária no Mineirão e nos lo-

cais oficiais de eventos da Prefeitura de Belo 

Horizonte, como a festa Concentra na Praça da 

Estação. Os hospitais João XXIII, Risoleta T. Ne-

ves, Odilon Behrens e o Eduardo de Menezes 

que funciona de retaguarda (este último seria 

acionado em caso de epidemias e acidentes 

biológicos com múltiplas vítimas) estiveram de 

prontidão e atenderam aos casos de Urgência e 

Emergência. No país, durante as 16 partidas da 

Copa das Confederações de 2013 foram reali-

zados 1.483 atendimentos médicos no entorno 

e dentro das seis arenas da competição. Deste 

total, 97% dos casos foram resolvidos no local e 

menos de 3%, ou 49 pacientes, necessitaram de 

remoção para alguma unidade de saúde.

segurança: Pela primeira vez, um evento brasilei-

ro contou com o trabalho de 54.734 agentes de 

segurança, em seis estados. Em Belo Horizonte 

houve planejamento integrado entre as forças de 

segurança do Município, Estado e Governo Federal 

e essa foi uma ação inédita no país. A Polícia Militar 

deu coletivas diárias sobre o movimento das ruas.

centro integrado de comando e controle 

(cicc): Reúne órgãos públicos das administra-

ções municipal, estadual e federal, como Polí-

cia Militar, Guarda Municipal, BHTrans, Exército, 

Detran, SAMU e os Bombeiros. O CICC reuniu 27 

instituições de segurança e todas as decisões 

foram tomadas rapidamente. Os monitores do 

CICC exibiram imagens das mais de 400 câmeras 

espalhadas pela cidade e Aeroporto Internacio-

nal Tancredo Neves. Tanto as delegações quanto 

as manifestações foram monitoradas a partir do 

CICC. Maior controle das situações e agilidade/

integração na resposta, com gerenciamento efe-

tivo de possíveis crises de segurança. 

concentra BH (Praça da estação): O público 

total nos 10 dias foi de cerca de 45 mil pessoas.

centro de atendimento ao turista (cat): O 

CAT forneceu material impresso sobre progra-

mação cultural e atrativos turísticos da cidade 

e guia de mobilidade da Copa das Confedera-

ções, além de contar com atendentes bilíngues, 

funcionando como suporte para os visitantes 

que passaram pela Rodoviária, pela região da 

Pampulha e Aeroporto de Confins. 

    
ProGraMa sUstentador tUrisMo eM BH

 Belo Horizonte apresenta atualmente 

uma nova configuração socioeconômica, em 

rápida evolução, com repercussões concretas 
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nas demandas por atividades turísticas e cul-

turais, em especial no segmento de eventos, 

lazer e entretenimento. Simultaneamente, 

com um amplo conjunto de obras públicas, 

promove maciços investimentos em mobili-

dade urbana e recebe novos equipamentos 

apoiadores de eventos. 

 Destaca-se em Belo Horizonte o comércio 

sofisticado, os polos emergentes da Moda, o 

Moveleiro, o Gastronômico, de Educação e Me-

dicina, a forte expansão das atividades artísti-

cas e culturais, da Biotecnologia, da Tecnologia 

da Informação, e outros que têm na inovação, 

na criatividade e no conhecimento fatores bási-

cos de sua produção ativa. 

 A cadeia econômica do turismo insere-se 

neste novo perfil da cidade criativa, ampliando 

atividades e mercados, em especial no segmen-

to do Turismo de Eventos e Negócios, vocação 

forte e preponderante. 

 Belo Horizonte consolida-se como uma ci-

dade de eventos culturais, turísticos, empresa-

riais, congressuais, técnico-científicos, classistas 

e outros de lazer e entretenimento, alguns de 

porte e expressão internacionais, com visibili-

dade ampliada por sua condição de cidade-se-

de da Copa das Confederações 2013 e da Copa 

do Mundo de Futebol de 2014.

 O Estudo de Competitividade elaborado pelo 

Ministério do Turismo e divulgado em dezembro 

de 2013, realizado pela Fundação Getúlio Vargas 

– FGV, revela que Belo Horizonte cresceu de 75,5 

para 77 pontos e ficou acima da média das demais 

capitais brasileiras (66,9) e da média Brasil (58,8) na 

avaliação do Índice de Competitividade do Turis-

mo Nacional. A capital mineira recebeu pontuação 

acima da média nos aspectos capacidade empre-

sarial, economia local, marketing e promoção do 

destino, infraestrutura geral, acesso e serviços e 

equipamentos turísticos. Em número de eventos 

internacionais, Belo Horizonte registrou aumento 

de 117%, saltando da 13ª posição, com seis even-

tos em 2011, para a 6ª colocação, com 13 eventos, 

em 2012, segundo dados oficiais da International 

Congress & Convention Association (ICCA).

Principais ações realizadas para o fomento 

do turismo, lazer, eventos e negócios / 2013 

coordenadas pela Belotur

centros de eventos: Para incentivar o turismo 

de negócios em Belo Horizonte, a PBH irá viabi-

lizar novos Centros de Eventos:

 •   Centro Empresarial de Eventos na Game-

leira - abrange a reestruturação do Parque 

de Exposições associada à construção e 

operação de um novo Centro de Conven-

ções funcionalmente integrado ao Expo-

minas. Em janeiro de 2014 foi publicada 

a Lei 10.703 de 13/01/2014 que institui a 

Operação Urbana Simplificada do Parque 

de Exposição da Gameleira.

observatório do turismo de BH: É uma mo-

derna ferramenta de gestão e divulgação das 
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atividades, iniciativas, estatísticas, indicadores, 

opiniões, tendências e análises do setor turís-

tico de Belo Horizonte e ramos correlatos, per-

mitindo melhor avaliação e acompanhamento 

destes segmentos que adquirem crescente 

participação e inserção na economia regional. 

Permite acompanhar e realizar análises socio-

métricas, possibilitando não só superar infor-

malidades, mas dimensionar ações, programas 

e fluxos, produzindo conhecimentos essenciais 

ao planejamento e ao conhecimento de mer-

cados e mais seguras elaborações de diagnós-

ticos e visões do futuro. Os Indicadores de Tu-

rismo de Belo Horizonte estão disponibilizados 

e publicados mensalmente no site da Belotur: 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/nego-

cios/indicadores-do-turismo-em-bh

 Em 2013 foi implantado o Observatório do 

Turismo em Belo Horizonte.

Programa de estímulo ao turismo de negó-

cios e eventos: Firmado o Termo de Coopera-

ção Técnica entre a Belotur, Secretaria de Es-

tado de Turismo de Minas Gerais – SETUR/MG 

e Instituto Euvaldo Lodi – IEL/Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG 

para estruturação e operação do Programa. O 

objetivo é promover o desenvolvimento eco-

nômico-empresarial e consolidar a posição de 

Belo Horizonte e Região Metropolitana como 

um destino de turismo de negócios e even-

tos, baseado na infraestrutura e nos produtos 

e serviços de apoio à realização de eventos e 

congressos, em um contexto de valorização do 

patrimônio histórico e cultural.

edital de apoio a eventos turísticos: Edital 

de apoio à realização de eventos relacionados à 

música, teatro, gastronomia, cinema, artesana-

to, esporte, folclore, carnaval, saúde, moda, ar-

tes plásticas, comunicação, comércio, literatura, 

Natal, fotografia e negócios que contribuem 

para fortalecer a imagem turística de Belo Ho-

rizonte, valorizando as características de produ-

ção cultural e cidade de negócios e eventos. A 

Belotur apoiou, em 2013, 83 eventos turísticos, 

culturais, de negócios e gastronômicos.

Polos econômicos: Lançada publicação sobre 

os polos econômicos de Belo Horizonte, que já 

a classificam como referência nos segmentos 

de moda, arquitetura, gastronomia, artes, ar-

tes cênicas, biotecnologia, design, expressões 

culturais, artesanato, turismo de eventos, fil-

me & vídeo, mercado editorial, medicina, mú-

sica, educação, pesquisa e desenvolvimento 

e as tecnologias de informação e comunica-

ção (TICs) que envolvam desenvolvimento de  

software, computação e Telecom.

consolidação da cidade de BH como “desti-

no turístico”

 Entre as ações desenvolvidas em 2013 des-

tacamos:
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roteiros turísticos: Foram criados seis novos 

roteiros turísticos em 2013, com objetivo de ex-

pandir 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 

tradição da cidade de Ouro Preto, a mo-

dernidade de Belo Horizonte e a arte con-

temporânea oferecida pelo Inhotim;

 •   “As Três Capitais de Minas”: Contempla as 

Três Capitais de Minas Gerais – Mariana, 

Ouro Preto e Belo Horizonte – com obser-

vância dos aspectos históricos e culturais.

 •   “Oferta Gastronômica”: Apresenta a oferta 

gastronômica de Belo Horizonte, da comi-

da de boteco à alta gastronomia;

 •   “Pampulha – O início de Niemeyer”: Apre-

senta a obra de Niemeyer, que, pela sua 

singularidade e importância, é uma inte-

gração benéfica entre turismo, história e 

geografia, em função da arquitetura servir 

de defesa para que essas três áreas de co-

nhecimento possam se fortalecer de for-

ma simultânea;

 •   “Roteiro da Liberdade”: Apresenta a diver-

sidade de estilos arquitetônicos, que vão 

do eclético com influência neoclássica ao 

pós-moderno – a Praça da Liberdade é 

uma referência na arquitetura da cidade;

 •   “Síntese de Minas – Mercado Central e en-

torno”: Está embasado no fato de que Belo 

Horizonte representa a multiplicidade cul-

tural do Estado e o Mercado Central é a sín-

tese desta diversidade na capital mineira.

indicadores do turismo: O Caderno de Indica-

dores e Pesquisas do Turismo em Belo Horizon-

te é um dos principais instrumentos e iniciati-

vas por meio dos quais a Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte (Belotur) pretende 

criar uma nova cultura na promoção do setor, 

a partir de uma base de dados gerenciais que 

deixa evidente a grande potencialidade e o vi-

gor de toda a cadeia produtiva do turismo na 

capital de Minas Gerais. A pesquisa é realizada 

mensalmente e disponibilizada para consulta 

através do Portal da Belotur.

Plano de Marketing turístico: Instrumento 

para estabelecer sequências de ações que a 

Belotur realizará dentro de um processo orde-

nado e coerente, focado na sustentabilidade 

das ações após o período da Copa do Mundo. 

Foi contratado em 2012 e duas ações foram 

concluídas em 2013: Pesquisas necessárias ao 

diagnóstico da situação atual da marca e do tu-

rismo em Belo Horizonte e seus produtos, com 

pesquisas primárias de demanda e oferta; per-

cepções e necessidades acerca do Marketing 

Turístico de Belo Horizonte com a entrega de 

relatórios dos grupos focais, trade turístico, en-

tidades governamentais e do ensino superior.
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reforma dos centros de atendimento ao 

turista: Projeto executivo de arquitetura e en-

genharia para reforma, revitalização e implan-

tação de Centros de Atendimento ao Turista. 

Aprovação junto à Caixa Econômica Federal 

para reforma dos Centros de Atendimento ao 

Turista do Mercado das Flores, Praça Dino Bar-

bieri, Rodoviária e Aeroporto Internacional Tan-

credo Neves. Atendimentos no CAT móvel (Van) 

na Igrejinha da Pampulha e no CAT montado 

para a Copa no Aeroporto de Confins.  

Ônibus turístico: Criação e implantação de 

duas rotas turísticas em Belo Horizonte – Cen-

tro-Sul e Pampulha. Os veículos serão equipa-

dos com câmeras de segurança, sistema de 

som para transmitir aos passageiros informa-

ções em português, inglês e espanhol sobre 

os pontos turísticos da cidade. O ônibus tu-

rístico de Belo Horizonte caracteriza-se pelo 

transporte regular de passageiros, com o ob-

jetivo de agregar valor ao destino, auxiliando 

na diversificação da oferta e contribuindo 

para a satisfação dos turistas.

calendário anual de eventos de Belo Hori-

zonte: É uma publicação da Belotur com to-

dos os eventos de entretenimento, técnico-

-científicos, congressos e feiras, entre outros, 

realizados em Belo Horizonte. Em novembro 

de 2013 o Calendário de Eventos foi disponi-

bilizado no site da Belotur: http://www.be-

lohorizonte.mg.gov.br/negocios/calendario-

-de-eventos

implantação de sinalização turística em 

Belo Horizonte: placas indicativas e sinaliza-

ção interpretativa nos principais corredores 

da cidade. Em 2013 foram instaladas placas 

na avenida Barão de Melo, avenida Raja Ga-

baglia e na Área Central. Em 2013 também foi 

publicada licitação para instalação nas aveni-

das Antônio Carlos, Pedro I, Afonso Pena e na 

Lagoa da Pampulha.

eventos de turismo

 •   arraial de Belô: A maior festa junina do 

Sudeste do país reuniu cerca de 10 mil 

pessoas por dia. Para isso, contou com 

uma estrutura de quatro telões, dois 

palcos, arquibancadas com capacida-

de para 1,7 mil pessoas, 100 banheiros 

químicos e 40 bares, além de equipe de 

300 seguranças e brigadistas e centro 

de atendimento à imprensa. O evento 

gratuito transformou a Praça da Esta-

ção em uma grande arena junina e, em 

2013, incluiu a Copa das Confederações. 

Durante todo o campeonato, de 15 a 

30 de junho, o local exibiu os jogos do 

torneio no telão e recebeu diversas atra-

ções musicais. A tradicional disputa de 

quadrilhas levou, principalmente aos 

turistas internacionais, todo o imagi-
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nário das festas de São João. Em 2013, 

participaram do Arraial de Belô 29.000 

pessoas.

 •   carnaval: A Prefeitura de Belo Horizon-

te tem avançado nas ações de promo-

ção do carnaval por meio do incentivo 

dos blocos caricatos, escolas de samba 

e movimentos de bairros da cidade. A 

programação oficial do Carnaval BH 

2013 teve a participação de homens, 

mulheres, jovens e crianças que, com 

uma marchinha na ponta da língua, fi-

zeram o diferencial.  As tradicionais ma-

nifestações culturais foram expressas 

em todas as regiões da cidade durante 

o período carnavalesco. Ruas e avenidas 

ficaram repletas de alegria e de muitos 

foliões, que abusaram da criatividade 

em suas fantasias. Mais de 500 mil foli-

ões foram às ruas participar da progra-

mação carnavalesca em todas as regiões 

da cidade; 50 mil pessoas comparece-

ram à Estação do Samba e nos desfiles 

das escolas de samba e blocos caricatos 

realizados na Praça da Estação; e mais 

de 70 blocos de rua desfilaram (alguns 

deles por duas vezes) pelas ruas e pra-

ças da capital.

oUtros ProGraMas

Guia turístico: Uma das mais tradicionais 

publicações do setor, o Guia Turístico de Belo 

Horizonte é produzido mensalmente e distri-

buído gratuitamente em pontos estratégicos 

da cidade (400 destinos). Por meio dele o tu-

rista obtém informações sobre a história da 

cidade, atrativos e roteiros turísticos, progra-

mação cultural, relação de hotéis, restauran-

tes e bares, além de serviços úteis para quem 

visita a capital. Durante o ano de 2013 foram 

distribuídos 360 mil guias. 

Portal turístico: Foram divulgados no por-

tal 1.044 eventos técnico-científicos e 12.313 

eventos culturais. 

Participação em feiras e eventos locais, 

nacionais e internacionais: Participação 

em 42 eventos turísticos nacionais e inter-

nacionais, eventos técnico-científicos, con-

gressos, seminários e workshops. Distribui-

ção de aproximadamente 45 mil unidades 

de materiais promocionais – Guia turístico, 

material de combate, postais, Guia religioso, 

Guia gastronômico, CDs, e material de insti-

tuições parceiras.
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internacionalização da cidade

redes de cooperação internacional: Visam 

promover a relação do Município com ou-

tras cidades do mundo, buscando aprimorar 

o corpo técnico da Prefeitura e, portanto, as 

Políticas Públicas do Município, projetando-o 

internacionalmente como referência em boas 

práticas públicas e permitindo o aprendizado 

constante. Principais instituições às quais a 

PBH está filiada:

 •   ICLEI – Conselho Internacional dos Gover-

nos Locais pela Sustentabilidade;

 •  Rede Mercocidades;

 •  CIDEU – Centro Ibero-americano de De-

senvolvimento Estratégico Urbano;

 •  Rede Metropolis;

 •  CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos;

 •  AICE – Associação Internacional das Cida-

des Educadoras.

Fórum nacional de secretários e Gesto-

res Municipais de relações internacionais 

(Fonari): É uma associação, constituída por 

secretários, assessores e coordenadores de 

Relações Internacionais de 25 municípios do 

Brasil, que se concentram na promoção do 

desenvolvimento local, da solidariedade in-

ternacional, da integração latino-americana 

e do fortalecimento da cooperação entre 

países em desenvolvimento. O FONARI tem 

como objetivo reunir Secretários e Gestores 

Municipais de Relações Internacionais re-

presentando os interesses e qualificando as 

ações dos municípios brasileiros no que diz 

respeito à sua articulação internacional.

Projeto Municipia: Sistematização e difusão 

de boas práticas de implementação de políticas 

públicas dos governos locais da América Latina 

baseadas na cooperação descentralizada e nos 

princípios da eficácia da ajuda; almeja fortale-

cer as capacidades institucionais locais através 

do intercâmbio das boas práticas baseadas na 

Eficácia da Ajuda. Cinco governos da América 

Latina aplicam políticas públicas locais e pro-

movem discussões sobre efeitos e interven-

ções que podem ser realizados a fim de obter o 

maior êxito possível. Em 2013 houve duas mis-

sões internacionais.

 Em 2013 foram firmadas 3 parcerias inter-

nacionais:

 •   BH & lille: Estreitamento das relações e 

projeção da cidade de Belo Horizonte com 

resultados positivos na área de atração de 

investimentos com a participação de cin-

co empresas da cidade de Lille (França) no 

programa Goal Belo! 

 •   BH & Medellín: Consolidação da Prefei-

tura de Belo Horizonte como referência 

em boas práticas públicas e cooperante 

internacional com duas participações de 

Medellín (Colômbia) como sócia nas ativi-

dades dos projetos Municipia e Al-Las. 
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 •   BH & Maputo: O Plano de Urbanização e 

Regularização em Assentamento Informal 

de Maputo propiciou o estreitamento de 

laços entre as duas cidades por meio da 

colaboração dos técnicos brasileiros para 

com os moçambicanos na elaboração de 

um plano de urbanização para Maputo 

(Moçambique), nos moldes dos projetos 

executados em Belo Horizonte, dando 

início assim a um projeto de cooperação 

descentralizada.

Prêmios internacionais: No ano de 2013, fo-

ram concedidos ao Município prêmios interna-

cionais como forma de reconhecimento às boas 

práticas públicas que podem ser replicadas em 

outras partes do mundo, consolidando Belo 

Horizonte como um centro internacional de 

excelência em política pública. Postulação em 

quatro prêmios:

Prêmio sasakawa da onU: Política apresenta-

da: Ações de prevenção a inundações, enchen-

tes, entre outros. Prêmio recebido pela Defesa 

Civil de BH.

cidades resilientes: Fundação Rockfeller – Po-

lítica apresentada: Ações de prevenção a inun-

dações, enchentes, entre outros.

Ft/citi award: Política apresentada: Educação 

Infantil e PPP da Educação – Projeto Finalista.

lee Kuan Yew award: Política apresentada: 

Pampulha Patrimônio Histórico da Humani-

dade.

ProGraMa sUstentador QUaliFicação, 
ProFissionalização e eMPreGo

 Tem como objetivo fomentar a abertu-

ra de escolas profissionalizantes na cidade, 

bem como ofertar cursos de qualificação e 

monitoramento de egressos dos cursos, au-

mentando a possibilidade de inserção do 

público-alvo no mercado de trabalho formal 

e em oportunidades de geração de trabalho 

e renda.

Melhor emprego: O Programa Melhor Em-

prego tem como objetivo democratizar o 

acesso à qualificação social e profissional 

e consequentemente às vagas de emprego 

ofertadas no Município, promover o traba-

lho, a educação e o desenvolvimento me-

diante 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 trabalhadores 

em busca de emprego e dos empregadores 

em busca de profissionais qualificados. Já 

foram disponibilizadas mais de 160 mil va-

gas de qualificação para jovens e adultos por 

meio dessas ações. 



70

Modalidade de Qualificação Órgão responsável
Quantidade 

de vagas 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 
Ações Formativas de Apoio para o 
público do Programa Escola Aberta 
Programa Projovem Urbano 
Programa Pão Escola

SMED 
Secretaria Municipal de Educação

4.425

Qualificação Inicial Básica 
Atualização Profissional 
Ações Formativas de Apoio

SMAAS 
Secretaria Municipal Adjunta de 
Assistência Social

3.167

Atualização Profissional 
Qualificação Inicial Básica 
Cursos Técnicos 
Requalificação Profissional 
Cursos do PlanTeQ

SMATE  
Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e 
Emprego

75

Qualificação Inicial Básica 
Atualização Profissional

SMASAN 
Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional

1.750

Qualificação Inicial Básica 
Atualização Profissional 
Ação Formativa de Apoio

SMADC  
Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da 
Cidadania

596

Qualificação Inicial Básica 
Atualização Profissional 
Ação Formativa de Apoio

PRODABEL 
Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte

404

Qualificação Inicial Básica na área de 
Artesanato 
Atualização Profissional na área de 
Artesanato 
Ação Formativa de Apoio na área de 
Artesanato

SMATE 
Programa Municipal de Qualificação, 
Emprego e Renda – Centro Municipal de 
Referência do Artesanato CMRA e Centro 
Público de Economia Solidária – CPES

248

Formação Inicial Continuada – 
Pronatec SD 
Formação Inicial Continuada – 
Pronatec BSM

PRONATEC 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – SMATE

6.820

Programa “Voluntários da Cidadania” VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA 250

total de vaGas disPoniBilizadas  17.735

Principais ações e resultados de 2013

vagas para a qualificação profissional: Ten-

do como principal objetivo o acesso de jovens 

e adultos ao mercado de trabalho formal, a Pre-

feitura de Belo Horizonte disponibiliza vagas 

em diversas modalidades de qualificação.

 Em 2013 foram disponibilizadas 17.735 

vagas para a qualificação profissional. 
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Programa “voluntários da cidadania”: Tem 

como objetivo o resgate de valores sociais e de 

cidadania de jovens, moradores de Belo Hori-

zonte, de 18 a 21 anos, com histórico de confli-

to com a lei ou com risco de recrutamento pelo 

mundo do crime, tais como residentes em áreas 

de baixa qualidade de vida urbana e de alta vul-

nerabilidade social. O programa é fruto da par-

ceria entre a PBH, o Corpo de Bombeiros Militar, 

a Fundação Guimarães Rosa, a Vara Infracional 

da Infância e Adolescência do TJMG e a Secreta-

ria de Estado de Defesa Social, que o enxergam 

como uma oportunidade de absorção desse 

público no mercado formal de trabalho, contri-

buindo para sua inserção social produtiva.

 O Programa foi criado, por iniciativa da Pre-

feitura, em 2011. O curso tem uma carga horária 

de 240 horas e não há qualquer custo para os 

jovens, que ainda recebem bolsa-auxílio, e visa 

a qualificação de 1.000 jovens no ofício de Bom-

beiro Profissional Civil (Brigadista Particular).

 Em 2013 foram inseridos no programa 250 

jovens.

Programa de Promoção ao adolescente traba-

lhador: Visa a criação de maiores oportunidades 

de geração de trabalho e renda, principalmente 

em meio a grupos socialmente vulneráveis, pos-

sibilitando seu ingresso no mercado de trabalho 

e fomentando a formalização de empregos na ci-

dade.  Em 2013 foram inseridos no Programa de 

Promoção ao Adolescente 240 jovens.

Programa de intermediação de Mão de obra 

para Pessoa com deficiência – Prometi: Dis-

ponibiliza cursos de qualificação profissional 

e encaminhamento para o mercado formal 

de trabalho para pessoas com deficiência. Em 

2013 foram disponibilizadas para o programa 

2.676 vagas.

Programa nacional de acesso ao ensino téc-

nico e emprego – Pronatec 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 matrícu-

las de educação profissionalizante, de forma a 

aumentar suas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho. Em 2013 foram captadas 

10.000 vagas gratuitas de qualificação social e 

profissional junto ao Senai, Senac e institutos 

federais, sendo preenchidas 5.847 vagas.

Programa de elevação de escolaridade: For-

talecimento do Programa de Elevação de Es-

colaridade em articulação com a qualificação 

profissional, com foco nos estudantes da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte. Em 

2013 foram disponibilizadas 3.725 vagas para 

Elevação de Escolaridade com Qualificação 

para os alunos do EJA – Floração.

Programa Pão escola: Voltado ao ensino de 

panificação aos alunos do Projeto EJA e do  
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Programa Municipal de Qualificação, Emprego 

e Renda, que oferece cursos profissionalizantes 

na área de culinária para os quais os interessa-

dos se inscrevem por meio do Sistema Nacional 

de Emprego (Sine). Em 2013 foram disponibili-

zadas para o programa Pão Escola 575 vagas.

Monitoramento da Gestão de aprendiza-

gem na eJa – educação de Jovens e adultos: 

A PBH está avançando no processo de certifica-

ção educacional dos alunos da EJA.

Em 2013:

 •   Foi implantado o monitoramento da Ges-

tão de Aprendizagem na EJA;

 •   100% dos alunos em cursos da EJA com 

frequência acompanhada;

 •   40% dos alunos na etapa de certificação 

aprovados.

interMediação de Mão de oBra

descrição do Projeto:

A Intermediação de Mão de Obra é responsável por quatro 
Postos Municipais do Sistema Nacional de Emprego: SINE 
Barreiro, SINE BH Resolve, SINE Centro NIAT, SINE Venda Nova.
Nos Postos Municipais são realizadas diversas atividades, entre 
elas: cadastramento de trabalhadores, encaminhamento para 
vagas de emprego, matrícula em cursos profissionalizantes, 
execução de treinamentos sobre o mercado de trabalho, 
captação de vagas de emprego e habilitação ao seguro-
desemprego.

Público Beneficiado: 
Cidadãos com idade mínima de 16 anos, que possuem a 
documentação obrigatória para cadastro.

resultado Quantitativo: 

Taxa de aproveitamento dos encaminhados ao mercado de 
trabalho: 10%
Novos inscritos no SINE: 37.210
Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho: 3.725
Vagas de emprego captadas: 24.432
Habilitação ao seguro-desemprego: 24.132

resultado Qualitativo: 
Atendimento de qualidade ao cidadão, inserção dos atendidos 
no mercado de trabalho e em oportunidades de qualificação 
profissional.
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 Investir na modernidade significa aumen-

tar a eficiência da gestão administrativa, re-

duzindo custos operacionais e aumentando o 

controle sobre os processos. Na área de servi-

ços, as inovações tecnológicas podem consistir 

em poderoso instrumento em favor da desbu-

rocratização, agilizando e reduzindo os prazos 

de atendimento à população. No âmbito so-

cial, um dos ganhos centrais que a tecnologia 

também pode proporcionar aos cidadãos é a 

inclusão digital, universalizando o uso da inter-

net. Para alcançar esses objetivos, a Prefeitura 

desenvolve ações por meio dos seguintes Pro-

gramas Sustentadores:

           Gestão estratégica de Pessoas

           BH digital

           desburocratização e Melhoria do 

 atendimento ao cidadão

           Modernização da receita  

e captação de recursos

ProGraMa sUstentador Gestão 
estratÉGica de Pessoas

 Este programa objetiva valorizar e aprimo-

rar o desempenho profissional dos servidores 

e empregados públicos municipais, nas diver-

sas funções da PBH, por meio de melhorias nas 

condições de trabalho, qualificação/capacita-

ção e ampliação da Bonificação por Resulta-

dos com foco na gestão por competências. Em 

2013, inúmeras atividades foram executadas 

com o objetivo de criar um cenário propício ao 

desenvolvimento e valorização do servidor e ao 

exercício de suas atribuições.

Política remuneratória em decorrência do 

Processo de negociação Permanente

 •   recomposição salarial para os Guardas 

Municipais – lei 10.624 de 04 de julho 

de 2013: estendeu à categoria o reajuste 

concedido nos dois últimos anos à maioria 

das carreiras da administração municipal, 

aplicando o percentual de 13,92% sobre 

o vencimento-base antes da implantação 

do Plano de Carreira, com pagamento re-

troativo a janeiro de 2013;

 •   negociação salarial 2013 – lei 10.671 

de 25 de outubro de 2013: contemplou 

tanto a Administração Direta como as 

Fundações e Autarquias da Administra-

ção Indireta, considerando os servidores 

ativos, inativos e pensionistas:

Modernidade
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 •   Concedeu o reajuste sobre o vencimento-

-base de todos os servidores da adminis-

tração municipal de 6,2%, sendo 2% em 

outubro e 4,2% em novembro/2013, ga-

rantindo o pagamento integral do reajus-

te dos servidores ainda em 2013;

 •   Contemplou reajuste de 13,33% do vale-

-refeição a partir de dezembro/2013, que 

passou de R$ 15,00 para R$ 17,00, represen-

tando um aumento de 250% em relação ao 

valor praticado em 2008, que era de R$ 5,00;

 •   Concedeu abono de R$ 200,00, pago após 

a aprovação do projeto de lei, para cerca 

de 25 mil servidores;

 •   Previu a implantação do plano de carreira 

dos agentes comunitários de saúde (ACSs) e 

dos agentes de combate a endemias (ACEs). 

Contemplou um reajuste imediato para os 

ACSs de 7,1674%, que elevou o salário-base 

da categoria para R$ 700,00 e o pagamento 

mensal do Prêmio Pró-Família para as duas 

categorias, que é de R$ 275,00 para os ACSs 

e R$ 183,00 para os ACEs, a partir de novem-

bro/2013. O ACS terá 36,5% de aumento 

em relação à remuneração anterior à Lei 

10.671/13, o ACE I 17,7%, e o ACE II 15,29%, 

o que representa um ganho significativo 

para as categorias. 

 Além das implementações já citadas, a 

SMARH atuou em 2013 em diversos estudos que 

poderão, nos próximos anos, culminar em novos 

avanços para a Política Remuneratória da PBH:

 •   Remuneração dos Procuradores Munici-

pais, conforme proposta de revisão das 

gratificações devidas ao cargo, apresenta-

da pela Associação dos Procuradores Mu-

nicipais – APROM e modificada pela PGM;

 •   Revisão da remuneração dos Auditores;

 •   Revisão da remuneração dos Auditores 

Fiscais;

 •   Proposta de um novo modelo de Plano de 

Carreira para os Médicos;

 •   Transformação do cargo de Técnico de Ní-

vel Superior e Técnico Superior de Serviço 

Público das Fundações em cargo de Enge-

nheiro e Arquiteto;

 •   Impacto financeiro sobre a devolução dos 

valores descontados x incorporação para 

fins de aposentadoria da contribuição 

previdenciária incidente sobre algumas 

gratificações, em conjunto com a Pro-

curadoria Geral do Município – PGM e a 

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Previdenciária – SMAGP; 

 •   Remuneração dos Agentes Políticos da PBH;

 •   Remuneração dos servidores da Adminis-

tração Direta que em algum momento da 

carreira optaram pelo congelamento do 

2º BM em decorrência de nomeação para 

cargo em comissão;

 •   Proposição de uma estruturação para a 

carreira de nível superior da administra-

ção pública, a partir do cargo de Analista 

de Políticas Públicas.
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Programa de Bonificação por resultados/

administração direta: Em 2013 a BCMRI foi 

concedida para 17,94% dos servidores da 

Administração Direta. Foi disponibilizada em 

sua totalidade para os cargos previstos em 

2013 – Agente Comunitário de Saúde, Agente 

de Combate a Endemias I e II, Agente Sanitá-

rio, Auditor, Guarda Municipal de 1ª e 2ª clas-

ses e Guardas contratados.

Programa de Bonificação por resultados/ 

administração indireta: Em 2013 a BCMRI foi 

concedida para os servidores da BHTrans, re-

presentando 15,49% dos servidores da Admi-

nistração Indireta.

Programa de atenção integral à saúde, 

segurança e Qualidade de vida do ser-

vidor: implantado em 2013, teve como re-

sultados: 13.025 novos beneficiários (ser-

vidores e dependentes) que aderiram ao 

plano de saúde; realização de 2.167 exames 

médicos periódicos, 25.373 servidores imu-

nizados. As ações de segurança do trabalho 

visam minimizar os acidentes de trabalho e  

doenças ocupacionais, bem como proteger 

a integridade e a capacidade de trabalho do 

servidor. Em 2013 foram realizadas 75 ava-

liações de postos de trabalho, entre outras 

ações. A ação de Saúde Vocal realizou mais 

de 3.458 atendimentos/avaliações, além de 

várias palestras e oficinas que objetivam a 

prevenção do adoecimento ou do agravo da 

saúde vocal dos servidores que utilizam a voz 

profissionalmente. No programa de Biosse-

gurança foram realizados 49 atendimentos 

com consultas de enfermagem de servidor 

vítima de acidente de trabalho com exposi-

ção ao risco biológico e 449 monitoramentos 

de exames referentes ao acompanhamento. 

assistência

 Em janeiro de 2013 o contrato com a ope-

radora Unimed-BH foi renovado pela Prefeitura 

de Belo Horizonte, garantindo a prestação dos 

serviços por mais 12 meses e permitindo ao 

servidor o acesso aos planos contratados com 

menor custo. Não obstante o reajuste de 6,96% 

aplicado desde março/2013, a PBH garantiu os 

subsídios na mesma proporção, mantendo os 

percentuais fixados em 2011. Em 2013 a car-

teira do plano de saúde da PBH foi contempla-

da com 13.025 novas adesões, perfazendo um 

total de 48.194 beneficiários. No período de 

12 meses, entre novembro de 2012 e outubro 

de 2013, foram realizados 3.270 atendimentos 

domiciliares, 65.167 atendimentos nos serviços 

ambulatoriais da Unimed-BH, 217.278 consultas 

eletivas em consultórios conveniados, 38.159 

atendimentos em clínicas especializadas, 4.309 

internações e 51.566 atendimentos de labora-

tório. Foram realizados 395 partos, sendo 291 

cesarianas e 104 partos normais. O incremento 

das adesões reflete diretamente no aumento 
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do subsídio financiado pela PBH. Somente para 

a Administração Direta, em 2013 a PBH investiu 

R$12.957.953,09 em subsídios.

Perícia Médica

 Em 2013 a sede da Perícia Médica mudou-

-se para o Centro de BH, facilitando o acesso 

dos servidores. Foram realizados 15.441 atendi-

mentos de perícias de licença médica de trata-

mento de saúde, entre outros atendimentos.

implantação de um novo modelo de atendi-

mento ao servidor municipal: Objetivando o 

desenvolvimento contínuo na busca pela exce-

lência no atendimento ao servidor municipal, a 

Central de Atendimento foi reformulada com 

base no princípio de que a oferta de informa-

ções completas e atualizadas em um único local 

reflete na economia de tempo e esforço. 

 A Central, hoje, funciona no 2º andar da 

avenida Afonso Pena, 550 e, além da localiza-

ção estratégica, conta com um espaço amplo 

e moderno, que garante conforto para os ser-

vidores e melhor organização no atendimen-

to. Além da reestruturação do atendimento 

aos servidores, estão sendo redefinidos e gra-

dativamente implantados os novos processos 

de trabalho relativos a temas dos Recursos 

Humanos. Essas práticas visam efetivar a revi-

são de procedimentos, eliminar a necessida-

de de retrabalhos e aumentar a eficiência e 

resolução do atendimento ao servidor.

 •  “catálogo de serviços Prestados ao ser-

vidor”: Contém uma descrição detalhada 

dos serviços prestados diretamente aos 

servidores, bem como informações das ge-

rências responsáveis por cada tipo de ser-

viço oferecido. O catálogo é uma ferramen-

ta 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. Publicado em 

março de 2013 e disponibilizado na página 

do servidor, dentro do portal da Prefeitura 

(www.pbh.gov.br).

Modernização do processo administrativo 

disciplinar: em parceria com a Corregedoria 

Geral do Município (CGM), o processo admi-

nistrativo disciplinar foi amplamente discutido 

e foram elaboradas as propostas de alteração 

do Estatuto – Lei nº 10.700 de 10 de janeiro de 

2014 altera a Lei nº 7.169/96, que institui o Esta-

tuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral 

de Pessoal do Município de Belo Horizonte.

dimensionamento da força de trabalho da 

PBH: O objetivo é dimensionar a força de tra-

balho da Prefeitura, de forma a identificar o pa-

norama atual do quadro de pessoal, subsidiar 

a proposição de políticas internas de provisão, 

alocação, desenvolvimento e movimentação 

de servidores.
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 •  concurso Público para área de educa-

ção: O edital do concurso 01/2013 foi pu-

blicado em janeiro de 2013, para os cargos 

públicos efetivos de auxiliar de biblioteca, 

auxiliar de secretaria, professor para a edu-

cação infantil e professor municipal de In-

glês. O objetivo do concurso é criar uma 

reserva técnica para preencher vagas que 

possam surgir dentro do prazo de validade 

do concurso, que é de dois anos.  O cadas-

tro no processo seletivo ocorreu no perío-

do de 4 de março a 2 de abril de 2013.

execução de ações de valorização dos profis-

sionais da educação: instituição de Comissão 

interdisciplinar e intersetorial para estudos e 

implementação de ações para valorização dos 

profissionais de educação da rede municipal e 

reajustes para os Educadores Infantis, acima da 

inflação. Ambas as metas foram cumpridas. Em 

2013, o reajuste foi de 6,2%.

Plano de carreira dos Profissionais da saúde: 

Por meio da edição da Lei 10.671, de 25 de outu-

bro de 2013, a Prefeitura instituiu o Plano de Car-

reira dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) 

e dos Agentes de Combate a Endemias (ACEs). O 

Plano de Carreira prevê carreira de 15 níveis, na 

qual o empregado poderá evoluir por meio de 

progressão por merecimento e por escolaridade.

implantação de Programa de valorização do 

servidor: lançado em 2013, o Prêmio Inovar BH, 

na sua primeira edição, teve 101 projetos inscritos. 

Teve como objetivo atrair projetos que propõem 

práticas inovadoras e contribuem para a melhoria 

dos serviços públicos municipais, valorizando as 

boas iniciativas dos agentes públicos.  

escola virtual de Governo – desenvolvimen-

to Profissional

 Em 2013, 2.489 servidores concluíram di-

versos cursos e capacitações, conforme qua-

dro seguinte.

caPacitação nº alunos que concluíram

Informática - Corel Draw; Excel Avançado; Excel Básico; Informática Básica; 

Mapinfo; Power Point
249

Línguas – Francês e Inglês 33

Língua Portuguesa e Redação Oficial 136

Qualidade no Atendimento ao Público 22

Portal da Gestão 56

Gestão da Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 55

Planejamento e Gestão Orçamentária 46

Sistema OPUS: suas funções e seus usos 18

Orientações para o novo servidor 1.850

Estágio Probatório 24

total 2.489
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ProGraMa sUstentador 
desBUrocratização e MelHoria 

do atendiMento ao cidadão

 Tem como objetivo elevar a qualidade do 

atendimento aos cidadãos, aperfeiçoando o re-

lacionamento com a população e aumentando 

seu nível de satisfação em relação aos serviços 

prestados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Principais atividades realizadas em 2013

BH resolve – central de relacionamento 

Presencial: É o modelo de relacionamento pre-

sencial entre a Administração Municipal e os ci-

dadãos que visa disponibilizar, em um único es-

paço físico, os serviços ofertados pela PBH, sob 

a coordenação e gestão de uma administração 

central, com horário de atendimento amplia-

do, seguindo um mesmo padrão de qualida-

de de atendimento. Em 2013 foram realizados 

1.063.962 atendimentos, com média de 4.419 

atendimentos/dia. A avaliação de satisfação foi 

de 97,96% (Ótimo/Bom). 

 Serão implantadas novas centrais presen-

ciais nas regionais Barreiro e Venda Nova: as im-

plantações serão financiadas pelo BNDES, para 

investimento no Programa de Modernização da 

Administração Tributária e dos Setores Sociais 

Básicos (PMAT IV), que complementa uma série 

de ações fundamentais para melhorar a gestão 

pública em setores estratégicos nas diversas 

áreas da Prefeitura.

 Em setembro de 2013 foi assinado Contra-

to de Financiamento com o BNDES, para inves-

timentos no PMAT IV, contemplando os BH Re-

solve no Barreiro e em Venda Nova.  

BH resolve – central de relacionamen-

to eletrônico – Web chat: Canal de relacio-

namento com o cidadão, que se caracteriza 

pelo atendimento à população, via web chat, 

com informações sobre serviços ofertados 

pela Administração Pública Municipal, bem 

como sobre procedimentos a serem obser-

vados para solicitação desses serviços, sob a 

coordenação e gestão de uma administração 

central. O acesso web chat está disponível no 

site da PBH (www.pbh.gov.br), de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18h. Em 2013, foram re-

alizados 36.501 atendimentos.

BH resolve – central de relacionamento  

telefônico – BH resolve: A Central de Relacio-

namento Telefônico BH RESOLVE 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 ofertados pela PBH, sob 

a coordenação e gestão de uma administração 

central, em turnos de trabalho de 12 e 24 horas, 

seguindo um mesmo padrão de qualidade de 

atendimento. Em 2013, foram 1.955.797 ligações 

recebidas, com média de 5.358 ligações/dia.



79

Portal de informações e serviços: O Por-

tal de Informações e Serviços, lançado em 

15 de outubro de 2009 e com a última ver-

são publicada em 16 de novembro de 2010, 

disponibiliza em um canal único de acesso 

todos os serviços prestados pela PBH, com 

informações padronizadas e de fácil enten-

dimento. Possui uma ferramenta de gestão 

de conteúdo que permite a manutenção 

descentralizada das informações e a sua 

constante atualização. 
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 Em 2013, foram realizados 1.581.791 acessos, com média de 4.333 acessos/dia. Foram disponibi-

lizados ao cidadão 37 novos serviços em 2013, totalizando 974 serviços.

nome do serviço
canal de atendimento

Presencial telefônico internet

Solicitação de Urgência – Análise de Projeto Arquitetônico ou PGRSS X

Solicitação de Urgência – Alvará de Autorização Sanitária X

Conselhos Tutelares X X X

Conselhos de Políticas Públicas X X X

Requerimento do Alvará de Autorização Sanitária - AAS - Estabelecimentos 
de Interesse à Saúde (hospedagem, ensino, lazer e diversão, lavanderia, etc.)

X

Posse - Cargo Comissionado com BM X X X

Posse - Cargo Comissionado sem BM X X X

Procedimento de Ingresso - Cargo Efetivo X X X

Consulta on-line de Pendências para Operadores do Transporte Público X X

Seguro-Desemprego – FORMAL X

Consulta Parcelamento Espontâneo ISS - Pessoa Jurídica X

Cancelamento Parcelamento espontâneo ISS - Pessoa jurídica X

Certidão de Baixa de Inscrição Municipal - Pessoa Jurídica X

Campanha de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa X X

Inclusão Digital parceria com a Fumec/Face - Cemei (Centro de Educação 
para a Melhor Idade)

X X

Mediação de Conflitos: Coordenadoria de Direitos da Pessoa Idosa em 
parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais

X X

Credenciamento Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 X

Credenciamento FIFA - Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 
2014

X

Consulta a Gráficas Credenciadas X

Autorização para Confecção de Ingresso Fiscal X

Certidão de Inscrição Municipal Nula X

Emissão de Segunda Via do Certificado de Credenciamento do 
Estabelecimento Gráfico

X

Renovação do Certificado de Credenciamento de Estabelecimento Gráfico X

Emissão 2ª Via AIDF X

Consulta AIDF para Gráficas X

Solicitação Nota Fiscal Avulsa X

Cancelamento de Taxas Mobiliárias (TFLF-TFS) – Pessoa Física X

Cancelamento de Taxas Mobiliárias (TFLF-TFS) – Microempreendedor 
Individual

X

Cancelamento de Taxa Mobiliária – TFEP X X

Transação de Créditos Tributários relativos ao ISSQN incidente sobre Serviços 
de Registro Públicos, Cartorários e Notariais

X

Solicitação de Reclassificação em Concurso Público de Candidato Nomeado X

Endereço das escolas municipais, Umeis, Creches Conveniadas e Gerências X

Feira de Flores X

Suspensão do Parcelamento Espontâneo de ISSQN – Pessoa Jurídica X

Cancelamento Parcelamento Espontâneo ISSQN – Pessoa Jurídica X

Parcelamento de valores nos casos de regularização de edificação nos 
termos da Lei 9.074/05

X

Recurso cabível quando é feito um lançamento tributário originado de um Auto 
de Infração de Notificação Fiscal – AINF – Simples Nacional

X



81

sistema de Gestão de relacionamento: Para 

avançar no relacionamento com o cidadão será 

implantado o Sistema de Gestão de Relaciona-

mento, visando fornecer à população de Belo 

Horizonte um instrumento moderno e eficiente 

para registro e acompanhamento das deman-

das de serviços, que privilegie a facilidade, a 

simplicidade e a segurança do acesso e garanta 

o atendimento em conformidade com prazos 

estabelecidos. Em setembro de 2013 foi assina-

do Contrato de Financiamento com o BNDES, 

para investimentos no PMAT IV, no qual está 

inserido o desenvolvimento do sistema que vai 

permitir este monitoramento.  

Projeto Base Única do cidadão: Será implan-

tada a Base Única do Cidadão/Cartão Cidadão, 

a ser compartilhada por todos os órgãos da 

Prefeitura, com o objetivo de manter os dados 

e registros de cada indivíduo constantemente 

atualizados e propiciar o atendimento perso-

nalizado e integral de cada pessoa que possua 

relacionamento com as entidades da adminis-

tração pública municipal. O Decreto nº 14.968, 

de 30 de julho de 2012, dispõe sobre o Projeto 

Base Única do Cidadão – BUC. Em agosto de 

2013 foi elaborada a “Governança de Dados da 

Base Única do Cidadão”, que versa sobre:

I - a convergência da qualidade do dado;

II - o gerenciamento do dado;

III - as políticas de produção de dados;

IV -  a gestão de processos de negócios que se 

baseiam nos dados produzidos;

V -  a gestão de riscos dos dados e sua preserva-

ção digital.

redução do prazo de execução de serviços 

prestados ao cidadão pela secretaria Muni-

cipal de serviços Urbanos e suas adjuntas: 

Visando avançar nos processos de redução do 

tempo de execução de serviços, será implanta-

do um sistema informatizado de gestão, moni-

toramento de prazos e controle de processos. 

Em setembro de 2013 foi assinado Contrato de 

Financiamento com o BNDES, para investimen-

tos no PMAT IV, no qual está inserido o desen-

volvimento do sistema que vai permitir este 

monitoramento.  

ProGraMa sUstentador Modernização 
da receita e caPtação de recUrsos

 O objetivo deste programa é dar sustenta-

bilidade financeira às políticas públicas da PBH, 

por meio da busca da eficiência na cobrança 

dos tributos municipais, alienação de áreas re-

manescentes e de outros imóveis de proprie-

dade do Município, bem como incremento da 

realização de operações financeiras.

Propriedades municipais regularizadas: Em 

2013 foram realizadas delimitações topográ-

ficas e registros cartoriais de 50 propriedades 

municipais.
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implantação de certificação digital: A Certi-

ficação Digital, por meio do certificado digital, 

carimbo do tempo e outros aplicativos, é a tec-

nologia que viabiliza a utilização do meio ele-

trônico. Esses recursos tecnológicos garantem 

integridade, autenticidade, sigilo, tempestivi-

dade e temporalidade aos documentos eletrô-

nicos com validade jurídica.

 A partir de junho de 2013 a PBH utiliza cer-

tificação digital no sistema BHISS Digital, im-

plantado em 2009, garantindo assinatura digi-

tal em:

 •   Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e): 

Geração, cancelamento e substituição de 

NFS-e, em todas as suas modalidades – 

on-line;

 •    Declaração Eletrônica de Serviços (DES) e 

Declaração Eletrônica de Serviços de Ins-

tituições Financeiras (DES-IF): Assinatura e 

geração de protocolos;

 •   Controle de Acesso: Cadastramento de 

usuários, recuperação de senhas, cadas-

tramento e validação de procurações.

oUtros ProGraMas

Projeto Protesto extrajudicial

 Utilização do Protesto Extrajudicial como 

mais um meio de cobrança de créditos tributá-

rios e não tributários inscritos em Dívida Ativa, 

somando-se aos procedimentos já adotados 

pela administração até então; a cobrança admi-

nistrativa (através da emissão de guias de arre-

cadação) e a Execução Fiscal judicial, hoje utili-

zada prioritariamente para créditos superiores 

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

realização. A primeira remessa de Certidões de 

Dívida Ativa aos Cartórios de Protesto ocorreu 

em 25/11/2013.

objetivos 

 •   Recuperação de receitas com o conse-

quente aumento da arrecadação;

 •   Maior eficiência da cobrança, na medida 

em que os débitos inferiores a R$ 5.000,00 

serão encaminhados prioritariamente para 

protesto, com um procedimento mais sim-

plificado em relação à Execução Fiscal;

 •   Redução de despesas, uma vez que a co-

brança através do protesto não gera custos 

à Administração, em contraposição àqueles 

gerados pelo procedimento das Execuções 

Fiscais, mandados de citação judicial, etc.

resultados / 2013

 •   Nº de créditos encaminhados para  

Protesto: 840

 •   Valor dos créditos encaminhados:  

R$ 2.616.400,00

 •   Nº de Protestos efetivados: 731

 •   Nº de créditos pagos à vista antes  

do Protesto: 53
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 •   Nº de Parcelamentos gerados após  

o Protesto: 20 

regularização da documentação de proprie-

dades municipais: Delimitação topográfica e 

registro cartorial de propriedades municipais. 

Em 2013, foi regularizada a documentação de 

50 propriedades municipais. 

issQn – siatU Mobiliário: Conclusão do 

módulo Tributos Mobiliários no SIATU, visan-

do incrementar a arrecadação do ISS e taxas 

mobiliárias.

captação de recursos: em 2013 foram capta-

dos R$ 9,5 milhões junto ao Governo Federal e 

R$ 193 milhões junto ao Governo Estadual, por 

meio de convênios e contratos de repasse, além 

das operações de crédito de R$ 90 milhões do 

PMAT IV junto ao BNDES e R$ 462 milhões do 

PAC II – Saneamento para Todos – Enchentes, 

junto à Caixa Econômica. 

nota Fiscal de serviço eletrônica – nFs-e

A NFS-e é um documento de existência exclu-

sivamente digital, que registra as operações de 

prestação de serviços sujeitas ao Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Ela é ge-

rada e armazenada eletronicamente nas bases 

de dados da Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio de solução de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC) disponibilizada pela ad-

ministração tributária do Município. A emissão 

da NFS-e é de inteira responsabilidade do pres-

tador dos serviços, que deverá documentar as 

suas operações mediante processamento con-

trolado pelo órgão responsável, sendo a auten-

ticidade, integridade e validade do documento 

garantida por assinatura e certificação digital. 

Instituída em setembro de 2009, a NFS-e in-

tegra o programa BH ISSDIGITAL, por meio do 

qual a Secretaria Municipal de Finanças vem 

empreendendo a adoção de sistemas e solu-

ções informatizadas para controle e fiscalização 

do ISSQN, simplificando e agilizando o cum-

primento das obrigações tributárias acessórias 

previstas na legislação do Município referentes 

ao ISSQN. 

objetivos

 •   Diminuição do uso de papel nos instru-

mentos de controle e fiscalização do 

ISSQN.

 •   Contribuir com a preservação do meio 

ambiente através da eliminação da emis-

são de documentos fiscais em papel.

 •   Acesso facilitado à consulta de regulari-

dade de documentos fiscais, pelos contri-

buintes e toda a coletividade.

 •   Redução dos custos de conformidade fis-

cal praticados pelos contribuintes, com a 

aquisição, impressão, escrituração, guar-

da e apresentação de documentos fiscais.

 •   Simplificação de obrigações acessórias, 
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como a dispensa da AIDF – Autorização 

de Impressão de Documentos Fiscais e da 

DES – Declaração Eletrônica de Serviços, 

com relação à funcionalidade de serviços 

prestados.

 •   Compatibilidade e aderência ao Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, 

com vistas ao compartilhamento de infor-

mações fiscais e eliminação da redundân-

cia de controles e obrigações acessórias.

 •   Eliminação das fraudes relacionadas à 

autorização e emissão de documentos 

fiscais.

 •   Aprimoramento do controle fiscal e 

maior rapidez e eficiência na obtenção 

dos registros de operações de prestação 

de serviços.

 •   Melhoria da qualidade das informações 

obtidas, com a consequente diminuição 

dos custos e possibilidade de intercâmbio 

entre os fiscos.

 •   Aumento da arrecadação do ISSQN.

 

resultados alcançados 

 Cerca de 70 mil documentos eletrôni-

cos são gerados diariamente, chegando a 

170.000 registros em dias de pico. Ao final de 

2013, 49.923 pessoas jurídicas prestadoras de 

serviço estabelecidas no Município estavam 

credenciadas a emitir NFS-e, correspondendo 

a uma adesão espontânea de 32.723 empre-

sas ou 190,25% a mais do total de pessoas 

obrigadas nos termos da legislação tributá-

ria vigente, que vincula 17.200 prestadores 

de serviço pessoas jurídicas a esta obrigação. 

Em comparação a 2012, observou-se um cres-

cimento de 32,4% de empresas credenciadas 

a emitir NFS-e, sendo 34,45% microempresas 

ou empresas de pequeno porte, optantes do 

Simples Nacional. No período de 01/01/2013 

a 31/12/2013 foram geradas 22.563.209 NFS-e, 

o que perfaz um aumento de 20,07% em re-

lação a 2012, que importou no aumento de 

55,53% do montante acumulado de NFS-e 

emitidas desde o início do projeto, em ape-

nas um ano, que passou de 40,63 milhões de 

registros em 31/12/2012 para 63,19 milhões 

de registros em 31/12/2013. 

Parcerias Público-Privadas – PPPs: Belo Ho-

rizonte já se tornou referência nacional na im-

plantação de PPPs. Depois de assinar o con-

trato de PPP para a execução da segunda eta-

pa das obras do Hospital Doutor Célio de Cas-

tro, conhecido como Hospital Metropolitano, 

a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio das 

Secretarias Municipais de Desenvolvimento e 

de Educação, desenvolveu a PPP da área da 

Educação. O objetivo da parceria é atender à 

recorrente demanda da população por vagas 

em creche e pré-escola. Na PPP, o parceiro 

privado é responsável pela construção e ma-

nutenção predial das novas unidades, além 

da operação de alguns serviços. As atividades 
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pedagógicas, o serviço de merenda e a admi-

nistração das novas unidades continuam sen-

do executadas pela PBH.

 •   PPP da educação: iniciativa para ampliar a 

estrutura da Rede Municipal de Educação, 

com previsão de construção de 30 novas 

unidades e reconstrução de duas institui-

ções de atendimento à Educação Infantil e 

cinco escolas de ensino fundamental, o que 

representa 14 mil novas vagas na educação 

infantil e 4.800 vagas no ensino fundamen-

tal. Em 2013, foram concluídas três Umeis 

– Belmonte (NE), Minaslândia (N) e Palmei-

ras (O) – e a Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) Elos (NE). Essas unidades re-

presentaram 1.340 vagas a mais para a Edu-

cação Infantil em 2013. 

 •   PPP centros de saúde: concessão admi-

nistrativa dos serviços não assistenciais de 

apoio e infraestrutura à Rede de Atenção 

Primária à Saúde, e construção e reforma 

de unidades de saúde (80 Centros de Saú-

de, um Centro de Especialidades Médicas 

e 1 Laboratório). Em 2013, foram realizadas 

readequações na modelagem do projeto e 

estão sendo elaborados novos estudos para 

a realização de nova licitação. 

BH nota 10

 O Programa BH Nota 10, implantado em 

agosto/2010, assegura a todos os cidadãos e 

empresas de Belo Horizonte o direito a reverter 

parte do imposto para abatimento de até 30% 

do IPTU devido. O programa visa estimular as 

pessoas, em especial os cidadãos, tomadores 

de serviços sujeitos ao ISSQN, a exigirem a nota 

fiscal de serviços.

objetivos

 •   Estimular as pessoas, em especial os cida-

dãos, tomadores de serviços sujeitos ao 

ISSQN, a exigirem a nota fiscal. 

 •   Criar a cultura da cidadania fiscal e do 

dever de colaboração de cada cidadão e 

empresa com a regularidade fiscal dos ne-

gócios que realizar.

 •   Redução da inadimplência e sonegação 

do ISSQN.

 •   Aumento da arrecadação do ISSQN.

 Ao longo do ano de 2013 foram alcan-

çados vários resultados, como: apurou-se o 

montante de R$ 44,40 milhões aptos e dis-

poníveis para utilização no abatimento do 

IPTU/2013, que representou um aumento de 

39,04% em relação aos valores disponíveis 

para o abatimento do IPTU/2012. Foram be-

neficiados 177.423 imóveis. 

operação Presença

 Objetiva-se o aumento da arrecadação 

do ISSQN através de seis mil ações de fis-

calização ostensiva, dirigidas a empresas 
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prestadoras de serviços cuja característica 

comum é o fornecimento de serviços princi-

palmente a pessoas físicas e a exportação de 

serviços a tomadores estabelecidos fora de 

Belo Horizonte. Em 2013 efetivou-se a verifi-

cação fiscal de 5.453 empresas selecionadas 

na malha fiscal, que resultou na regulariza-

ção voluntária de R$ 51 milhões em ISSQN 

devidos ao Município.

transação issQn 

 O programa busca o encerramento dos li-

tígios administrativos e judiciais envolvendo 

controvérsia sobre a incidência do ISSQN so-

bre a prestação de serviços notariais e de re-

gistro; o levantamento dos valores de ISSQN 

depositados em juízo, como garantia da dívida; 

a redução da litigiosidade e aumento do con-

sentimento quanto à tributação municipal e o 

aumento da arrecadação do ISSQN. Assim, foi 

possível a regularização em 2013 de R$ 9,28 mi-

lhões de ISSQN não recolhidos ao Tesouro Mu-

nicipal e ainda a liberação do levantamento de 

R$ 9,04 milhões em depósitos judiciais, garan-

tidores da dívida, que acrescidos dos gravames 

legais importarão no ingresso de aproximada-

mente R$ 13 milhões aos cofres do Município. 

De outra sorte, estes prestadores de serviços 

passaram a recolher espontaneamente o ISSQN 

devido, fato até então não observado, que re-

sultou no incremento médio mensal de R$ 600 

mil na arrecadação do imposto.

regulamentação do Programa BH Mais saúde 

 O programa possibilita a extinção de até 

90% (noventa por cento) do valor da dívida 

do ISSQN, relativa a fatos geradores ocor-

ridos até 30 de junho de 2010, por meio da 

sua compensação com valores atribuídos à 

prestação de serviços de assistência à saúde 

humana ofertados no atendimento do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) do Município. Desta 

forma, busca-se incentivar a oferta de servi-

ços vinculados ao SUS de Belo Horizonte, re-

duzir o estoque de créditos da dívida ativa e 

aumentar a arrecadação do ISSQN. Até 2013 

cerca de R$ 18,79 milhões de ISSQN devidos 

ao Município foram regularizados no âmbito 

do Programa BH Mais Saúde.

Borderô eletrônico 

 No ano de 2013, foram emitidos 3.077 

borderôs eletrônicos de pagamentos pela Ad-

ministração Direta (Secretarias e Fundos), to-

talizando R$ 1.690.633.900,55, e 2.239 trans-

ferências eletrônicas, totalizando o valor de  

R$ 6.798.867.006,72. No mesmo período, foram 

emitidos pela Administração Direta 22.892 bor-

derôs em papel, com pagamentos totalizando 

R$ 4.319.206.542,75.

 A Administração Indireta emitiu, no mes-

mo período, 1.346 borderôs eletrônicos de pa-

gamentos, totalizando R$ 1.048.805.699,74, e 

40 transferências eletrônicas, totalizando o va-

lor de R$ 65.241.906,63. 
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ProGraMa sUstentador BH diGital

 O projeto BH Digital tem como finalidade 

ampliar a disponibilização de acesso gratuito à 

internet nas vilas, aglomerados e praças de Belo 

Horizonte e avançar na integração dos municí-

pios conurbados à Capital por meio da conexão 

destes à rede de internet da PBH. 

 A ampliação da disponibilidade de acesso gra-

tuito à internet, em vilas e aglomerados e em pra-

ças na cidade, é feita pela instalação de hotspots.

 Nos pontos de acesso livre à internet, com 

um notebook ou um computador de mão, com 

placa de rede sem fio, ou com celular Wi-Fi, me-

diante cadastro de nome de usuário e senha, é 

possível navegar por tempo indeterminado no 

site da Prefeitura (www.pbh.gov.br) e por tempo 

limitado a três horas diárias em outras páginas.

internet em banda larga: O acesso à internet 

através de rede banda larga está disponível em 

23 vilas e aglomerados de Belo Horizonte, des-

de 2009, conforme tabela abaixo:

  reGional   vilas e aGloMerados 

Barreiro Cemig

Centro-Sul Vila Fazendinha

Centro-Sul Vila Fátima

Centro-Sul Vila Conceição

Centro-Sul Vila Aparecida

Centro-Sul Vila Marçola

Centro-Sul Vila Novo São Lucas

Centro-Sul Vila Santana do Cafezal

Centro-Sul Morro do Papagaio

Leste Pompéia

Leste Taquaril

Leste Vera Cruz

Leste Mariano de Abreu

Nordeste Ipiranga

Noroeste Pedreira Prado Lopes

Norte Jaqueline

Norte Jardim Guanabara

Oeste Cabana

Oeste Havaí

Oeste Antena

Pampulha Ouro Preto

Venda Nova Mantiqueira

Venda Nova Jardim Leblon
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Programa “Uma Praça em cada Bairro”: Tem 

como objetivo disponibilizar acesso da popu-

lação à rede sem fio (hotspots) em praças dos 

bairros da cidade.

Oito praças de Belo Horizonte já possuem pon-

tos de acesso livre à internet:

 1. Praça da Saúde

 2. Praça da Liberdade

 3. Praça da Assembleia

 4. Praça da Estação

 5. Praça Sete

 6. Praça do Papa

 7. Praça Floriano Peixoto

 8. Praça Raul Soares

oUtros ProGraMas da ProdaBel

 Além do projeto sustentador BH Digital, 

a Prodabel executa um conjunto de projetos, 

constantes na carteira de TIC, que são aprova-

dos pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Infor-

mação (CGTIC) e pela Jucof, para atendimento 

aos órgãos da PBH.

declaração de bens e valores: Desenvolver 

e implantar um sistema que permita ao Po-

der Executivo municipal a apresentação de 

Declaração de Bens e Valores e o acompanha-

mento da sua evolução patrimonial, além de 

outras ações de prevenção à corrupção, para 

atendimento à nova Contabilidade aplicada 

ao setor público (NCASP).

Gestão de Feiras: Especificar, desenvolver e 

implantar em ambiente web um Sistema de 

Gestão de Feiras da Gerência Regional Centro-

-Sul – SARMU-CS.

cabeamento óptico na rede Municipal de 

ensino: Identificar necessidades, custos e pra-

zos para implantação de rede óptica para cone-

xão das Escolas Municipais, assim como contra-

tar e implantar a rede. 

sGe Web – sistema de Gestão escolar: Desen-

volver aplicativo para acesso via internet que dis-

ponibiliza para a população e para os servidores 

públicos municipais os serviços da Educação.

oP digital 2013: Prover estrutura compu-

tacional – site, aplicativo, banco de dados, 

que permitam a votação via web das obras 

a serem contempladas pelo programa OP 

Digital 2013.

controladoria Geral do MUnicíPio

 O controle interno de Belo Horizonte re-

pete o modelo adotado na esfera federal pela 

Controladoria Geral da União, englobando 

as atividades correicional (Corregedoria), de 

prevenção à corrupção e informações estra-

tégicas (SPCI, recentemente criada), de audi-
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toria (AGM) e de interface com o cidadão, via 

ouvidoria (OGM).

 Em 2013, para além do relatório de contro-

le interno remetido ao TCE, com base em dire-

triz daquela corte de contas, em que se exami-

nam aspectos relacionados a gastos com pes-

soal, gastos com ensino/educação e com saúde, 

proteção ao patrimônio público, alienação de 

ativos, aspectos previdenciários, o controle in-

terno, em sua esfera de auditoria, concluiu 270 

produtos de auditoria (aqui compreendidos re-

latórios e pareceres de auditoria bem como os 

relatórios de referência de controle interno.) 

 No ano de 2013 foram instauradas 147 au-

ditorias.

 Foi elaborada a primeira Matriz de Riscos 

da auditoria-Geral do Município, uma ferra-

menta destinada à avaliação de riscos relacio-

nada aos aspectos comuns da gestão dos Ór-

gãos e entidades da Administração Municipal 

do Município de Belo Horizonte. O objetivo é 

auxiliar a formulação da Programação Anual 

de Auditoria, prevista no art. 4º do Decreto nº 

14.564/2011, por meio de uma metodologia 

própria para documentar, justificar e demons-

trar a ordem de prioridade das ações de fiscali-

zação, inspeções físicas e das auditorias poten-

ciais referentes a cada exercício.

 Hoje há mais de 200 auditorias em anda-

mento.

 Com base em achados de auditoria ou 

de informações oriundas de diferentes fon-

tes, foram celebrados 32 Termos de Com-

promisso de Gestão cujo conteúdo pode ser 

conhecido pela via digital, por meio do site 

de acesso à informação. Houve manifestação 

da CTGM em seis processos de Tomada de 

Contas Especial e houve ainda 64 (sessenta  

e quatro) pareceres relativos a processos de 

auditoria, licitatórios e prestação de contas do 

Município.

 No âmbito da secretaria especial de Pre-

venção da corrupção e informações estra-

tégicas – sPci, ocorreu a estruturação física e 

organizacional do órgão recém-criado. Em seu 

eixo de “Informações Estratégicas”, para além 

dos processos específicos, voltados à verifica-

ção do padrão remuneratório de agentes pú-

blicos, em especial diante de denúncias, deu-se 

andamento ao projeto, hoje materializado no 

Decreto nº 15.367/2013, que tem por objetivo 

permitir conhecer (sem divulgar) o patrimônio 

de todos os agentes públicos do Poder Executi-

vo, a fim de identificar eventuais descompassos 

entre os ganhos percebidos como contrapres-

tação laboral (e outras fontes lícitas) e o padrão 

de vida observado. 

 Ocorreu a abertura de 24 investigações, 

com instrução dos respectivos dossiês e emis-

são de três Pareceres Preliminares. Foram reali-

zadas visitas técnicas e celebração de parcerias 

com órgãos e entidades de inteligência do Po-

der Público. Também foi construído o Modus 

Operandi das atividades de inteligência, desen-
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volvimento de técnicas de investigação, obten-

ção e cruzamento de dados e produção de in-

formações estratégicas. Foi  construída  a Matriz 

de Inteligência com a definição das linhas de 

investigação.

  Foi iniciado, ainda, em parceria com a Pro-

dabel, o desenvolvimento de um sistema apli-

cativo que permita, aos agentes públicos do 

Poder Executivo municipal, a entrega da “De-

claração de Bens e Valores”.

  No que tange ao eixo “Prevenção da Cor-

rupção”,  foram adequados e incluídos diversos 

conteúdos ao portal “transparência e acesso 

à informação” (62.732 acessos ao portal no 

ano de 2013) e ao portal “transparência copa 

2014” (7.638 acessos ao portal no ano de 2013), 

ferramentas digitais por meio das quais se ma-

terializa a transparência ativa, qual seja, aquela 

que a própria Administração Pública deve re-

alizar, independentemente de requerimento. 

Ressalta-se, ainda, que, na avaliação realizada 

pelo Instituto Ethos, o Município obteve 70,33 

pontos, elevando o seu nível de transparência 

de “médio”, em 2012, para “alto”,em 2013, sen-

do considerada, atualmente, uma das três mais 

transparentes cidades-sede da Copa 2014.

  Ainda no eixo de “Prevenção da Corrupção”, 

outras ações foram desenvolvidas, como: divul-

gação do Código de Ética, adesão ao  programa 

“Brasil Transparente”, realização de evento em 

comemoração ao “Dia Internacional de Com-

bate à Corrupção”, divulgação da cartilha de 

Prevenção da Corrupção, implementação do 

programa “Prevenção à Corrupção Itinerante” e 

participação nas reuniões da Câmara Temática 

Nacional de Transparência – Copa 2014. 

 A ouvidoria, responsável pela interlocu-

ção com a sociedade, caminho utilizado para 

denúncias, reclamações, elogios e sugestões, 

bem como para responder às demandas rela-

cionadas à Lei de Acesso à Informação, em seu 

aspecto ativo (quando o cidadão postula infor-

mação) recebeu as seguintes manifestações:

 Manifestações: 27.734 (média mensal de 

2.311). No final do ano, 91,9% estavam encerra-

das e 8,1% em tramitação.

 categorias: reclamações (84%); informa-

ções diversas (8%); denúncias, sugestões, elo-

gios,  pedidos de informações baseados na Lei 

de Acesso à Informação (2% cada). 

 lei de acesso à informação (lai): 519 ma-

nifestações (96,3% encerradas no final do ano; 

3,7% em tramitação). Áreas mais demanda-

das: Recursos Humanos (42,2%), Obras (8,1%), 

Transporte e Trânsito (7,3%). Os demais 42,4%: 

Documentação, Legislação, Processos, Contra-

tos e Serviços.

 Meios de entrada: telefone 156 BH RESOL-

VE (55%); internet (21%); atendimento presen-

cial BH RESOLVE (15%); e-mail (6%); Ouvidor 

SUS (2%); rede social (0,54%); outros (0,46%). 

 origem das manifestações: Pessoa Física 

(93%); Pessoa Jurídica (3%); Servidor Público (1,7%); 

Abaixo-Assinado (1,7%); Agente Político (0,6%). 



91

 Prazo de resposta: 50% das manifestações 

respondidas em até 15 dias; 23% de 16 até 30 

dias; 27% acima de 30 dias.

 secretarias temáticas: 16.985 manifesta-

ções (61,2% do total). Maiores demandas: Se-

cretaria Municipal de Saúde (39,8%); Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (35,9%); Secre-

taria Municipal de Finanças (7%); Secretaria Mu-

nicipal de Educação (5,8%); Secretaria Munici-

pal de Planejamento, Orçamento e Informação 

(2,6%); Secretaria Municipal de Obras e Infraes-

trutura (2,3%). 

 secretarias regionais: 3.283 manifes-

tações (11,8% do total), sendo: Barreiro, 8,3% 

das manifestações encaminhadas às Regionais; 

Centro-sul, 18,7%; Leste 14,6%; Norte, 5,2%; 

Nordeste, 11,4%; Noroeste, 9,3%; Oeste, 16%; 

Pampulha, 11%; Venda Nova, 5,6%.

 As demais 7.466 manifestações (27%) fo-

ram respondidas diretamente pela Ouvidoria.

 No âmbito correicional, houve a moderni-

zação do regime jurídico disciplinar, possível 

com a nova Lei Municipal 10.700, de 11 de ja-

neiro de 2014, visando adequar a atividade da 

corregedoria Geral do Município às melhores 

práticas e aos entendimentos jurisprudenciais. 

Foram iniciados 411 (quatrocentos e onze) no-

vos Processos Administrativos Disciplinares e 

162 (cento e sessenta e dois) novos Processos 

de Sindicância Investigatória. Foram concluídos 

282 (duzentos e oitenta e dois) processos, sen-

do 166 (cento e sessenta e seis) Processos de 

Sindicância Investigatória e 116 (cento e dezes-

seis) Processos Administrativos Disciplinares, 

que resultaram na punição de 28 (vinte e oito) 

agentes públicos municipais.

 Ressalte-se que, em cumprimento das atri-

buições de atuação pedagógica e preventiva na 

disciplina dos agentes públicos municipais, fo-

ram oferecidos 164 (cento e sessenta e quatro) 

Termos de Suspensão de Processo Disciplinar – 

SUSPAD, registradas apenas 24 (vinte e quatro) 

recusas em aderir à transação com o Município. 

Importa mencionar o papel das gerências de 

Defesa do Servidor que, em 2013, assumiram o 

patrocínio de mais de 44% dos Processos Admi-

nistrativos Disciplinares e realizaram 973 (nove-

centos e setenta e três) atendimentos diretos aos 

servidores e empregados públicos municipais.
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 Enfrentar o déficit habitacional, erradicar 

áreas de alta vulnerabilidade social e aumen-

tar os espaços verdes são objetivos que com-

põem a agenda estratégica de longo prazo da 

capital mineira. Para alcançar estes objetivos, a 

Prefeitura implementa em Belo Horizonte uma 

solução pioneira para as vilas e aglomerados, 

visando à inclusão dos moradores na vida da ci-

dade, propiciando mais segurança e qualidade 

de vida para todos.

 Foram definidas ações realizadas por meio 

dos seguintes Programas Sustentadores: 

           Habitação

          vila viva

BH Morar

 Destaca-se em 2013 a criação do Programa 

BH Morar, que agrega a produção habitacional 

do Município nestes dois programas sustenta-

dores, ampliando o número de áreas adequa-

das à construção de unidades residenciais e 

possibilitando moradia a milhares de famílias 

da capital. Os resultados do BH Morar em 2013 

estão inseridos nos dados apresentados dos 

Programas Sustentadores. Entre 2009 e 2013 

foram entregues 7.978 moradias por meio dos 

diversos programas. A meta do BH Morar é via-

bilizar a construção de 80 mil unidades habita-

cionais, sendo 23 mil até 2016. 

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 beneficiárias e garantir o direito 

à moradia por meio da regularização e titula-

ção das unidades produzidas pelo Município 

no período de 1993 a 2008. O público-alvo 

deste programa são as famílias de baixa ren-

da residentes em Belo Horizonte, participan-

tes do Orçamento Participativo da Habitação 

(OPH) e do Programa Bolsa Moradia, oriundas 

de áreas de risco. 

Principais atividades

acompanhamento social: Tem como ob-

jetivo o acompanhamento social das fa-

mílias beneficiárias da Política Municipal 

de Habitação, após a mudança para as no-

vas moradias produzidas, estimulando a  

cidade coM todas as vilas vivas
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organização social do grupo e a convivên-

cia condominial e promovendo ações de 

desenvolvimento sociocomunitário, visan-

do à inclusão social. Em 2013 foram acom-

panhadas 3.407 famílias, contemplando 

cinco conjuntos do Programa de Crédi-

to Solidário, oito conjuntos do Programa  

Pró-Moradia, nove conjuntos do Programa 

Saneamento para Todos, dois conjuntos do 

FNHIS e outras 533 unidades construídas 

para atendimento à Política Municipal de 

Habitação com a realização de atividades 

de acompanhamento do pré e pós morar 

em todos os empreendimentos.

construção de Moradias no Programa 

FnHis/His: tem como objetivo a produção de 

unidades habitacionais para as famílias de bai-

xa renda, por meio do Programa FNHIS – Fun-

do Nacional de Habitação de Interesse Social, 

visando ampliar a oferta de moradias e reduzir 

o déficit habitacional do Município. Entre 2009 

e 2013, foram produzidas 330 unidades habita-

cionais, relativas aos Conjuntos Bem-te-Vi I e II e 

Conjunto Juliana. 

construção de Moradias no Programa 

crédito solidário: Tem como objetivo a 

produção de unidades habitacionais para 

as famílias de baixa renda, por meio do 

Programa de Crédito Solidário, visando am-

pliar a oferta de moradias e reduzir o défi-

cit habitacional no Município. Entre 2009 e 

2013, foram produzidas 547 unidades ha-

bitacionais, sendo 56 do Conjunto Santa 

Rosa I, 50 do Conjunto Santa Rosa II, 77 do 

Conjunto Mar Vermelho e 140 do Conjunto 

Castelo II, 84 do Castelo II, 80 do Diamante 

II e 60 do Itaipu. 

Produção de Moradias do Programa Minha 

casa Minha vida: Objetiva desenvolver as 

ações necessárias à produção de moradias, 

por meio da execução de obras ou da viabi-

lização de parcerias com o Governo Federal 

e gestão junto à Caixa, construtoras e ór-

gãos setoriais, para implantação de empre-

endimentos habitacionais de interesse so-

cial, em atendimento à população de baixa 

renda e ao público da Política Municipal de 

Habitação.

 Em 2013 foram concluídas 1.950 moradias  

por meio do programa, sendo 1.470  destinadas 

à Faixa 1 do programa e 480 à Faixa 2 (renda 

familiar até R$ 3.100,00), localizadas no bairro 

Jardim Vitória.

 Desde 2009, foram viabilizadas (contra-

tos assinados com a Caixa Econômica Fede-

ral) 9.935 unidades habitacionais. Especifi-

camente em 2013, foram 1.504 unidades ha-

bitacionais para a Faixa 1 (renda familiar até  

R$ 1.600,00). 
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 Encontram-se em construção 3.029 UH desti-

nadas à Faixa 1 do programa, com término previsto 

para 2014. São elas: Residencial Jaqueline (135 UH), 

Residencial Parque Real (1.190 UH), Residencial 

Diamantes (80 UH), Residencial Coqueiros I (120 

UH), Coqueiros II (30 UH), Amazonas (220 UH), Or-

gulho de Minas II (240 UH), Serra de Minas I e II (580 

UH), Pinheiros (300 UH), Colibris I e II (58 UH), Par-

que dos Jatobás (76 UH). Além dessas, mais 1.534 

UH destinadas à Faixa 2 estão em construção.

  regularização de Moradias (conjuntos 

Habitacionais) implantadas pela PBH no 

período de 1993 a 2008: Promover a regu-

larização urbanística e jurídica de conjun-

tos habitacionais construídos pelo Municí-

pio, no período compreendido entre 1993 

e 2008. Foram 2.617 famílias beneficiadas 

de 2009 a 2013, sendo 546 famílias benefi-

ciadas especificamente em 2013.

  titulação de Moradias implantadas pela 

PBH no período de 1993 a 2008: Promo-

ver a regularização urbanística e jurídica 

de conjuntos habitacionais construídos 

pelo Município, no período compreendi-

do entre 1993 e 2008, visando à titulação 

dos imóveis da PBH para o nome dos novos 

proprietários. Em 2013, foram 153 famílias 

beneficiadas.

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 ur-

banização, com obras de saneamento, construção 

de unidades habitacionais, eliminação de risco 

geológico muito alto, reestruturação do sistema 

viário, urbanização de becos, implantação de par-

ques e regularização de domicílios.

conjunto Habitacional Unidades Habitacionais viabilizadas 2013

residencial coqueiros ii 30

residencial amazonas  220

residencial orgulho Minas i 240

residencial serra de Minas i e ii 580

residencial Pinheiros 300

 residencial colibri i 58

 residencial Parque dos Jatobás 76

total 1.504
     



96

Principais resultados do vila viva 

Unidades Habitacionais

 As unidades habitacionais do Programa 

Vila Viva são parte integrante da intervenção 

estruturante nas vilas, que prevê obras viárias, 

tratamento de áreas de risco, implantação de 

parques e áreas de lazer, regularização fundiá-

ria e ações sociais, entre outras atividades.

 De 2009 até 2013, foram entregues 4.157 

unidades habitacionais por meio dos progra-

mas Vila Viva, Drenurbs, OP Risco/OPH e ou-

tras intervenções, de um total de 7.978 pro-

duzidas pela PBH ou em parceria (Programa  

Minha Casa Minha Vida/Crédito Solidário, entre 

outros) nesse mesmo período. Em 2013, foram 

atendidas pelo programa 12 comunidades e 

45.774 domicílios foram beneficiados. 

 Das 3.199 unidades habitacionais entre-

gues das áreas do Vila Viva no período de 2009 

a 2013 temos a seguinte distribuição:

vilas/aglomerados Unidades Habitacionais

 vila são José 1.328

aglomerado da serra    488

aglomerado Morro das Pedras   576

vila califórnia    16

vila Pedreira Prado lopes   331

av. sta. terezinha    64

taquaril   260

complexo várzea da Palma    48

av. Belém    80

aglomerado são tomás/aeroporto          8

total 3.199
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Planos Globais específicos

 Elaborar planos com instrumentos adequa-

dos para promover a recuperação física, social, 

jurídica (regularização fundiária) e ambiental dos 

assentamentos ocupados por população de baixa 

renda, possibilitando sua integração à malha ur-

bana. Atualmente mais de 70 % da população de 

vilas e aglomerados possui Planos Globais Especí-

ficos (PGE) concluídos. Resultados de 2013:

           Seis PGEs em andamento:

  •		Vila Bandeirantes, Conjunto Mariano de 

Abreu, Vila Dias, Vila Cônego Pinheiro/

Vila Cônego Pinheiro A e Vila Araci.

           Três PGEs finalizados em 2013 com o total 

de 1.147 famílias beneficiadas: 

  •		Vila Alta Tensão, Vila Ouro Minas e Vila 

São Gabriel

orçamento Participativo – obras: Desenvol-

vimento de  ações necessárias à execução dos 

empreendimentos aprovados no Orçamento 

Participativo, relativos aos assentamentos de 

interesse social, ocupados, em geral, por popu-

lação de baixa renda. Em 2013 foram concluí-

dos 15 empreendimentos, sendo:

 •		01 (um) na Vila Olaria (Projeto);

 •		01 (um) na Vila São Vicente (Projeto);

 •		01 (um) na Vila Fazendinha (Projeto);

 •		01 (um) na Vila Parque Horto (Projeto);

 •		01 (um) na Vila São Rafael (Projeto);

 •		01 (um) no Conjunto Taquaril (Projeto);

 •		01 (um) na Vila Alto Vera Cruz (Projeto);

 •		01 (uma) no Conjunto Granja I, II, III (obra);

 •		01 (uma) na Vila Acaba Mundo (obra);

 •		01 (uma) na Vila Aeroporto (obra);

 •		01 (uma) na Vila Ventosa (obra);

 •		01 (uma) no Conjunto Minas Caixa B (obra);

 •		01 (uma) na Vila Alto Vera Cruz (obra);

 •		02 (duas) na Vila da Paz (obras).

resultados do programa nas vilas e 

aglomerados

implantação do vila viva – Morro das Pedras: 

Promover a inclusão socioeconômica, jurídica e 

espacial da população do Aglomerado Morro 

das Pedras, por meio de intervenções urbanísti-

cas, ambientais, de regularização fundiária e de 

ações que possibilitem o desenvolvimento so-

cial, ampliando o acesso à cidadania, educação, 

saúde, trabalho e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

5.113;

           Obras estruturantes em andamento;

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 139;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 736, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais concluídas 

desde 2009: 576, todas no período de 

2009 a 2013;

  •		Unidades Habitacionais entregues es-

pecificamente em 2013: 88;
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  •		Unidades Habitacionais a iniciar PAC 2/ 

Minha Casa Minha Vida: 160.

           Obras de infraestrutura do PAC 2 contra-

tadas;

           Famílias atendidas com ações sociais: 241.

implantação do vila viva – taquaril: Promo-

ver a inclusão socioeconômica, jurídica e es-

pacial da população do Taquaril, por meio de 

intervenções urbanísticas, ambientais, de regu-

larização fundiária e de ações que possibilitem 

o desenvolvimento social, ampliando o acesso 

à cidadania, educação, saúde, trabalho e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

4.654;

           Obras estruturantes em andamento;

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 36;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 566, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais já concluídas: 

260, todas no período de 2009 a 2013;

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 234;

  •		Unidades habitacionais a iniciar (OGU): 72;

           Famílias atendidas com ações sociais: 542.

implantação do vila viva – califórnia: Promo-

ver a inclusão socioeconômica, jurídica e espa-

cial da população da Vila Califórnia, por meio de 

intervenções urbanísticas, ambientais, de regu-

larização fundiária e de ações que possibilitem 

o desenvolvimento social, ampliando o acesso 

à cidadania, educação, saúde, trabalho e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

1.135;

           Obras estruturantes em andamento;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 144, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais concluídas: 

112 – especificamente no período de 

2009 a 2013 foram concluídas 16 uni-

dades habitacionais;

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 32.

          Famílias atendidas com ações sociais: 309.

implantação do vila viva – vila Pedreira Pra-

do lopes: Promover a inclusão socioeconômi-

ca, jurídica e espacial da população da Vila Pe-

dreira Prado Lopes, por meio de intervenções 

urbanísticas, ambientais, de regularização fun-

diária e de ações que possibilitem o desenvolvi-

mento social, ampliando o acesso à cidadania, 

educação, saúde, trabalho e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

1.914;

          Obras estruturantes em andamento;

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 05;
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           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 408, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais concluídas: 

385, sendo 331 unidades no período 

de 2009 a 2013;

  •		Unidades habitacionais concluídas es-

pecificamente em 2013: 82;

  •		Unidades habitacionais a iniciar: 23.

           Famílias atendidas com ações sociais: 442.

implantação do vila viva – vila cemig/alto 

das antenas: Promover a inclusão socioeconô-

mica, jurídica e espacial da população das Vilas 

Cemig/Alto das Antenas, por meio de interven-

ções urbanísticas, ambientais, de regularização 

fundiária e de ações que possibilitem o desen-

volvimento social, ampliando o acesso à cida-

dania, educação, saúde, trabalho e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

2.446;

           Obras estruturantes em andamento;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 232, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 232;

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 126;

           Famílias atendidas com ações sociais: 691.

 

implantação do vila viva – aglomerado  

aeroporto/são tomaz: Promover a inclusão 

socioeconômica, jurídica e espacial da popula-

ção do Aglomerado Aeroporto/São Tomaz, por 

meio de intervenções urbanísticas, ambientais, 

de regularização fundiária e de ações que pos-

sibilitem o desenvolvimento social, ampliando 

o acesso à cidadania, educação, saúde, trabalho 

e renda.

           Domicílios beneficiados com as obras: 

4.017;

           Obras estruturantes em andamento;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 560, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais concluídas: 

08, todas no período de 2009 a 2013;

  •		Unidades habitacionais concluídas es-

pecificamente em 2013: 08;

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 368;

  •		Unidades habitacionais a iniciar: 184.

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 61;

           Famílias atendidas com ações sociais: 795.

implantação do vila viva – aglomerado  

santa lúcia: Promover a inclusão socioeconô-

mica, jurídica e espacial da população do Aglo-

merado Santa Lúcia, por meio de intervenções 

urbanísticas, ambientais, de regularização fun-

diária e de ações que possibilitem o desenvolvi-

mento social, ampliando o acesso à cidadania, 

educação, saúde, trabalho e renda.
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           Domicílios beneficiados com as obras: 

3.844;

           Obras de infraestrutura a iniciar;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 587, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 488;

  •		Unidades habitacionais a iniciar: 99;

           Famílias atendidas com ações sociais: 953.

Projeto Multissetorial integrado – PMi  

da serra

           Domicílios beneficiados: 13.462.

implantação do vila viva – aglomerado da 

serra – obras: Promover a inclusão socioeco-

nômica, jurídica e espacial da população do 

Aglomerado da Serra, por meio de interven-

ções urbanísticas, ambientais, de regularização 

fundiária e de ações que possibilitem o desen-

volvimento social, ampliando o acesso à cida-

dania, educação, saúde, trabalho e renda.

           Obras de infraestrutura relativas ao contra-

to com o Programa Pró-Moradia (Serra II) 

em andamento. Demais contratos de obra 

estão finalizados;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 928, 

sendo:

  •		Unidades habitacionais concluídas: 

848, sendo 488 no período de 2009 a 

2013;

  •		Unidades habitacionais entregues es-

pecificamente em 2013: 32;

  •		Unidades habitacionais em constru-

ção: 80;

           Famílias atendidas com ações sociais: 410;

           Reassentamentos monitorados/indeniza-

ções realizados em 2013: 43 

implantação do vila viva – várzea da Palma: 

Promover a inclusão socioeconômica, jurídica 

e espacial da população do Complexo Aveni-

da Várzea da Palma, por meio de intervenções 

urbanísticas, ambientais, de regularização fun-

diária e de ações que possibilitem o desenvolvi-

mento social, ampliando o acesso à cidadania, 

educação, saúde, trabalho e renda.

           Obras de infraestrutura: urbanização do 

Complexo Avenida Várzea da Palma, ca-

nalização de córrego, implantação de sis-

tema viário.

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 

  •		48 unidades habitacionais concluídas 

no período de 2009 a 2013;

           Famílias atendidas com ações sociais: 718. 

implantação do vila viva – avenida Belém: 

Promover a inclusão socioeconômica, jurídica 
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e espacial da população do Complexo Aveni-

da Várzea da Palma, por meio de intervenções 

urbanísticas, ambientais, de regularização fun-

diária e de ações que possibilitem o desenvolvi-

mento social, ampliando o acesso à cidadania, 

educação, saúde, trabalho e renda.

           Obras de infraestrutura e unidades habita-

cionais: concluídas;

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS

  •		80 unidades habitacionais concluídas 

no período de 2009 a 2013.

implantação do vila viva – av. sta. terezinha

           Obras de infraestrutura: Drenagem e trata-

mento de fundos de vale

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS:

  •		64 unidades habitacionais concluídas 

no período de 2009 a 2013;

           Famílias atendidas com ações sociais: 110. 

implantação do vila viva – vila são José

           Obras de Infraestrutura: Melhorias  

Urbanas 

           TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 

  •		1.408 unidades habitacionais  

concluídas, sendo 1.328 no período  

de 2009 a 2013;

  •		Encontra-se em andamento a constru-

ção de mais 208 unidades habitacionais.

           Famílias atendidas com ações sociais: 3.754. 

regularização de domicílios (vilas e  

aglomerados) 

 Promover a legalização urbanística e jurídica 

de assentamentos de interesse social ocupados de 

forma irregular por população de baixa renda. En-

tre 2009 e 2013, foram beneficiadas 8.876 famílias.

eliminação das situações Habitacionais de 

risco Geológico Muito alto e alto

 Prevenir, controlar e minimizar a geração de 

situações de risco geológico-geotécnico, através 

de ações do Programa Estrutural de Áreas de Ris-

co – PEAR, promovendo o fornecimento de ma-

teriais, de mão de obra, de equipamentos e de 

apoio técnico e logístico, bem como adquirindo 

lonas para proteção de encostas no período chu-

voso. Em 2013 foram 130 situações de risco eli-

minadas, 72 remoções definitivas, 1.820 vistorias 

realizadas pela Urbel e 1.454 vistorias realizadas 

pelas Regionais, havendo 15 obras de contenção 

de encostas em andamento em diversas vilas.

serviço de engenharia e arquitetura Pública 

para Famílias de Baixa renda – Plano local 

de Habitação de interesse social (PlHis):  

O PLHIS é um instrumento de planejamento que 

possibilita a viabilização da política habitacional 

no Município, na perspectiva de garantir o acesso 

à moradia digna por parte da população de baixa 

renda e a expressão dos agentes sociais sobre a 

habitação de interesse social e a integração dos 

três níveis de governo. 
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 A Prefeitura tem avançado nos serviços de 

engenharia e arquitetura pública, disponibilizan-

do assistência técnica para famílias de baixa ren-

da. Em 2013 foram elaborados 150 projetos para 

famílias de baixa renda. 

oUtras atividades

outras intervenções em vilas e aglomerados: 

Têm como objetivo desenvolver ações necessá-

rias 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. São obras em 

áreas não contempladas com o Programa Vila 

Viva. Em 2013 foram construídas 48 unidades 

habitacionais para reassentamento de famílias 

do Conjunto União/Serra Verde e oito unidades 

habitacionais destinadas ao reassentamento de 

famílias da Vila Carioca (Linha Verde).

ações de trabalho social: Têm como obje-

tivo implementar ações de desenvolvimento 

comunitário, social e organizativo  por meio  

de processos educativos, de mobilização e de 

acompanhamento do processo de remoção e 

reassentamento de famílias de baixa renda. São 

ações realizadas em áreas não contempladas 

com o Programa Vila Viva. Em 2013, foram be-

neficiadas 48 famílias através da realização de 

trabalho social (Conjunto União/Serra Verde).

reassentamentos/indenizações: Têm como 

objetivo viabilizar intervenções urbanísticas 

através da remoção de moradias, mediante  

reassentamento ou pagamento de indenização 

que possibilite a aquisição de nova moradia em 

condições iguais ou superiores às que existiam 

anteriormente. Nesta parte do programa foram 

beneficiadas famílias inseridas em convênios 

e projetos especiais, notadamente famílias do 

Conjunto União/Serra Verde, Convênio com 

COPASA, obras de drenagem e canalização de 

córregos, Orçamento Participativo, entre ou-

tros. Em 2013, foram beneficiadas 112 famílias 

(sendo 64 do Orçamento Participativo).

Programa Bolsa Moradia: Assegurar o aces-

so à moradia de população de baixa renda, 

removida em decorrência da execução de 

obras de urbanização ou em função da veri-

ficação de risco físico ou de situação de risco 

social, garantindo a melhoria da qualidade de 

vida e a segurança física dessas famílias em 

caráter temporário, por meio de ajuda finan-

ceira mensal para o pagamento de aluguel. 

Em 2013, foram beneficiadas:

  •		442 famílias contempladas em convê-

nios, projetos especiais, indicadas pela 

SMAAS, entre outras;

  •		771 famílias moradoras em áreas de 

risco;

  •		1.343 famílias contempladas no Progra-

ma Vila Viva e Orçamento Participativo;
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  •		90 famílias a serem reassentadas devi-

do à implantação da Nova Rodoviária;

  •		7 famílias a serem reassentadas devi-

do ao Programa Corta Caminho (Via 

210 e Via 710).

controle Urbano em zeis – zona de especial 

interesse social: O controle urbano refere-se 

ao gerenciamento participativo do processo 

de uso e ocupação do solo e à sustentabilidade 

das obras de urbanização, por meio de ações 

educativas e aplicação da legislação urbana em 

ZEIS. Além disso, visa a orientação de famílias 

residentes em ZEIS a executar melhorias habita-

cionais 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 Pre-

feitura, como o Projeto Kit Idoso – Casa Segura, 

e o Programa Família Cidadã, com projetos de 

reformas nas residências selecionadas pela Se-

cretaria Municipal de Políticas Sociais. Resulta-

dos em 2013 do Controle Urbano:

           Ações de Fiscalização: 1.448;

           Ações de Assistência Técnica: 677;

           Ações de Consulta Prévia: 84;

           Ações de Assistência Social: 86.
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 A gestão pública compartilhada é uma 

das marcas de Belo Horizonte. Os frutos por 

ela gerados resultam em uma grande rede co-

laborativa, em que os princípios de transpa-

rência e justiça social se sustentam à base de 

um respeito mútuo entre o Município e seus 

cidadãos. Por isso, agregar as mais modernas 

ferramentas de gestão, tornando-a cada dia 

mais eficaz e eficiente, é um objetivo perma-

nente de Belo Horizonte a fim de alcançar a 

excelência em gestão pública democrática, 

participativa e eficiente.

ProGraMa sUstentador orçaMento 
ParticiPativo e Gestão coMPartilHada

 O Orçamento Participativo tem como ob-

jetivo ampliar e aperfeiçoar a participação da 

sociedade civil na gestão da cidade, visando 

o fortalecimento dos segmentos que tradi-

cionalmente participam e a incorporação de 

novos segmentos nas ações dos diversos pro-

cessos e instâncias de participação cidadã, 

investindo em mobilização e capacitação da 

representação social. 

orçamento Participativo digital

 Com edições periódicas, realizadas a cada 

dois anos, o OP Digital promove votação para a 

escolha, por parte dos moradores, de empreen-

dimentos que beneficiarão a cidade. A Prefeitura 

implantou esta modalidade com o objetivo de 

incorporar a participação de novos segmentos 

sociais (adolescência, juventude, classe média, 

etc.) aos processos participativos e deliberativos. 

 Em 2013, aconteceu a 4ª Edição do OP Digi-

tal, com a participação de 8.900 pessoas, que vo-

taram em 18 empreendimentos, com valor apro-

vado de R$ 50 milhões. Foram colocadas à esco-

lha da população opções de intervenções que 

beneficiarão toda a cidade. As propostas foram 

previamente definidas após consulta a vários me-

canismos e instâncias populares, como o próprio 

Orçamento Participativo, as Conferências Muni-

cipais de Políticas Sociais e Urbanas e o Planeja-

mento Participativo Regional (PPR), entre outros.  

O processo foi todo realizado por meio da inter-

net. A Prefeitura de Belo Horizonte inovou ao dis-

ponibilizar a votação por meio de aplicativos ins-

talados em celulares com sistema Android e iOS.

cidade coMPartilHada
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números e conquistas do oP 

em Belo Horizonte:

	 •		O programa recebeu vários prêmios de 

organismos internacionais, em reconheci-

mento à prática bem sucedida e inovado-

ra de participação popular;

	 •		Belo Horizonte é a única cidade que usa o 

eleitorado como base de consulta, com o 

apoio do TRE-MG, que fornece a base de 

dados;

	 •		Em 20 anos, R$ 1,5 bilhão foi deliberado 

pela população por meio do OP para exe-

cução de escolas de ensino fundamen-

tal, unidades de saúde, centros culturais,  

áreas de lazer e de convivência, empreen-

dimentos de infraestrutura e saneamento 

ambiental, de reassentamento de mora-

dores e construção de novas moradias 

populares, entre outros;

	 •		1.536 empreendimentos de duas moda-

lidades do Orçamento Participativo (OP 

Digital e OP Regional) foram aprovados. 

Desses, 1.158 estão concluídos.

 A Prefeitura de Belo Horizonte tem, des-

de 2009, buscado ampliar os canais de comu-

nicação e de informação sobre o Orçamento 

Participativo. Alguns exemplos são o Portal 

do Orçamento Participativo e o Jornal do OP, 

que monitora os empreendimentos aprova-

dos, com mais de 10 mil exemplares distribu-

ídos periodicamente.

Os 8.900 votos foram assim distribuídos:

empreendimento votos %

Ampliação do sistema de videomonitoramento 3.933 44,2

Construção de espaço multiuso para eventos culturais, 
esportivos e de lazer

907 10,2

Urbanização e revitalização de espaços públicos* 4.060 45,6

total 8.900 100,0

* Nesta opção estão incluídos 18 empreendimentos a serem urbanizados e revitalizados, sendo dois em cada regional.
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obras dos empreendimentos oP concluídas

 Em 2013 foram concluídos 28 empreendimentos aprovados no OP: 

regional empreendimento 

Barreiro Urbanização de vias bairro Jardim Liberdade

Barreiro Vila Alta Tensão – Elaboração PGE

centro-sul Vila Fazendinha – Elaboração de projetos para abertura de via

centro-sul Vila Acaba Mundo – Urbanização de via

leste
Conjunto Granja de Freitas I, II, III – implantação de acesso de 

pedestres e ligação de via de pedestres

leste Implantação de pista de ciclovia na rua Taquaril

leste Reforma da Praça Santuário São Geraldo

leste Reforma Escola Municipal George Ricardo Salum

leste Vila Olaria – Elaboração de PGE

leste Vila Parque Horto – Elaboração de projetos para abertura de via

leste Vila São Vicente – Elaboração de projetos, conforme PGE

leste Vila Alto Paris

nordeste Parque Ecológico Jardim Vitória

nordeste Praça Boca do Túnel

noroeste
Urbanização de vias bairro Glória – desapropriação, contenção, 

drenagem e pavimentação

noroeste Urbanização de vias Vila da Paz / Coqueiral

noroeste Remoções e urbanização de vias Vila da Paz / Coqueiral

noroeste Construção Centro de Saúde Dom Cabral

norte Urbanização de vias bairro Tupi B

norte Drenagem e pavimentação de vias bairro Jaqueline

norte Urbanização de vias bairro Jaqueline

norte Urbanização de vias, conforme PGE, Vila Aeroporto

oeste Urbanização de vias bairro Estoril

oeste Urbanização de vias Vila Ventosa

Pampulha Urbanização de vias Vila Santa Terezinha

Pampulha Reforma do Parque Ecológico do bairro Dona Clara

Pampulha Passagem de pedestre no bairro Jardim Atlântico

venda nova Urbanização de vias Conjunto Minas Caixa B
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Planejamento Participativo regionalizado – 

PPr

 Tem como foco o planejamento territorial e, 

diferentemente do Orçamento Participativo, não 

tem poder deliberativo. Elaborado com a partici-

pação dos cidadãos, nele a Prefeitura incorpora 

um novo conceito de planejamento, um processo 

de escuta à comunidade em relação às demandas 

de médio e longo prazo que possam melhorar a 

qualidade de vida no local onde vivem.

Portal Gestão compartilhada

 Lançado em 2012, o portal atende uma 

demanda da sociedade, que apontou, no Pla-

nejamento Participativo Regionalizado (PPR), a 

necessidade de instituir novos canais de comu-

nicação para disponibilizar informações sobre a 

cidade. Como ferramenta interativa, o site traz, 

entre outras informações, mapas que listam a 

localização dos diversos equipamentos e servi-

ços públicos disponíveis na capital relativos às 

áreas de educação, políticas sociais, saúde, cul-

tura, meio ambiente e inclusão digital. O meca-

nismo, que possui duas formas de visualização 

(mapa ou aerofoto), 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 conjuntamente 

os resultados alcançados pelas políticas públi-

cas e avancem nos processos de planejamento 

participativo. Além disso, o sistema de Gestão 

Compartilhada disponível no Portal amplia o 

acesso às informações sobre as obras aprova-

das no Orçamento Participativo, permitindo 

ao usuário, morador ou liderança comunitária 

o acompanhamento das obras do Orçamento 

Participativo de todas as regiões. 

sala de situação estratégica de Governo

 A Sala de Situação é um ambiente configu-

rado na forma física e virtual com finalidade de 

disponibilizar dados, informações e conheci-

mentos estratégicos do Município, a fim de sub-

sidiar a definição de soluções, otimizar a toma-

da de decisões e a gestão pública.  Tem como 

objetivo tornar acessíveis as informações sobre 

as ações da Administração Municipal de forma 

integrada, constituindo-se, dessa forma, em um 

instrumento para a democratização da infor-

mação em diversos níveis dos órgãos públicos 

e sociedade. É de sua responsabilidade gerar e 

atualizar dados para o Portal Gestão Comparti-

lhada. Outra atividade permanente é o forneci-

mento de informações ao núcleo central do go-

verno por meio de material gráfico, cartográfico 

e relatórios técnicos, disponibilizando as bases 

de dados para uso da sala executiva. 

acompanhamento de colegiados

 A Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Compartilhada acompanha o funcionamento 

das instâncias participativas de Belo Horizonte, 
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com o intuito de potencializar, ampliar e incen-

tivar a atuação integrada e intersetorial dos ato-

res do Poder Público e da sociedade civil que 

compõem essas instâncias e facilitar o acesso às 

informações, contribuindo para a transparência 

e o fortalecimento das instâncias colegiadas. 

Atua, ainda, na promoção da capacitação des-

ses atores, em articulação com as secretarias 

temáticas. 

 Em 2013, a Secretaria acompanhou as ativi-

dades realizadas pelos 23 conselhos de políticas 

públicas e demais colegiados, apoiou a criação 

do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – 

Comurb e foi responsável pela coordenação do 

projeto de capacitação para conselheiros, que 

busca ampliar a qualificação de conselheiros, 

fortalecendo a atuação desses agentes na for-

mulação e no acompanhamento da implemen-

tação de políticas públicas. Por meio de uma 

parceria com a Escola de Administração Fazen-

dária – ESAF, diversos módulos de capacitações 

foram realizados ao longo de 2013, totalizando 

649 participações de conselheiros municipais.

conferências realizadas em 2013:

	 •		4ª conferência Municipal da Juventu-

de: Ocorreu nos dias 7 e 8 de junho de 

2013, com o tema “Jovem, sua voz pode 

fazer a diferença”, em que foram debati-

dos os eixos temáticos voltados a cultura, 

educação, direitos humanos, qualidade 

de vida, trabalho e renda. A 4ª Conferên-

cia Municipal da Juventude contou com 

879 participações.

	 •		i conferência Municipal de Políticas 

sobre drogas: Ocorreu nos dias 28 e 29 

de junho de 2013, com o tema “Desafios 

e Perspectivas na Construção da Política 

Municipal sobre Drogas”. A I Conferência 

Municipal de Políticas Sobre Drogas con-

tou com 2.016 participações.

	 •		3ª conferência Municipal de cultura: Re-

alizada nos dias 5 e 6 de julho de 2013, com 

o tema “Cultura em BH: Avanços e Desafios”. 

Os debates foram organizados em torno dos 

temas: Implementação do Sistema Nacional 

de Cultura; Produção Simbólica e Diversida-

de Cultural; Cidadania e Direitos Culturais e 

Cultura e Desenvolvimento.

	 •		iv conferência Municipal de Meio am-

biente de Belo Horizonte: Realizada 

nos dias 20 e 21 de julho, convocada por 

entidades da sociedade civil, a confe-

rência teve a presença de lideranças de 

movimentos sociais, ambientalistas, coo-

perativas de catadores, técnicos da área 

de resíduos sólidos e de convidados da 

Prefeitura de BH e do Ministério do Meio 

Ambiente. A IV Conferência Municipal de 

Meio Ambiente de Belo Horizonte contou 

com cerca de 300 participantes.
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	 •		X conferência Municipal de assistência 

social de BH: Realizada no dia 27/07/13, 

teve como tema central “A Gestão e o Fi-

nanciamento na efetivação do SUAS” e ei-

xos temáticos debateram outros seis sub-

temas estratégicos: regionalização; ges-

tão dos benefícios do SUAS; gestão dos 

serviços, programas e projetos; gestão do 

trabalho; vigilância socioassistencial, pro-

cessos de planejamento, monitoramento 

e avaliação; e cofinanciamento obrigató-

rio da assistência social. A X Conferência 

Municipal de Assistência Social de BH 

contou com 1.261 participações.

	 •		12ª conferência Municipal de saúde: 

Ocorreu nos dia 28, 29 e 30 de novembro, 

com o tema “Acesso, qualidade e transpa-

rência na atenção à saúde”.  Essa edição 

teve como principal finalidade a elabo-

ração do Plano Municipal de Saúde para 

o quadriênio de 2014/2017, que serve 

como um planejamento de estratégias de 

gestão do SUS em Belo Horizonte. 

BHtrans no seu Bairro: Visa ampliar as ações 

das Comissões Regionais de Transporte e Trân-

sito (CRTTs), 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 2013 

foram eleitos os representantes das CRTTs de 

cada uma das regionais e da CRTT Municipal.

relação com entidades representativas: 

Ocorre através de reuniões periódicas com as 

entidades representativas de categorias pro-

fissionais, econômicas e com associações de 

bairros, com a agenda aberta. Em 2013 foram 

realizadas 10 reuniões com entidades repre-

sentativas.
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 O conceito de sustentabilidade ambiental 

inclui questões ligadas à qualidade e à forma 

de ocupação do espaço urbano. Os principais 

desafios a serem enfrentados estão relaciona-

dos à destinação e ao tratamento de resíduos 

sólidos, à infraestrutura básica de saneamento 

e ao planejamento e desenvolvimento do espa-

ço urbano. Para isso, as ações são realizadas por 

meio dos 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 

ProGraMa sUstentador 
MoviMento resPeito Por BH

 O objetivo deste programa é garantir o 

ordenamento e a correta utilização do espaço 

urbano, por meio do cumprimento e efetiva 

aplicação da legislação vigente, despertando a 

civilidade do cidadão belo-horizontino.

Principais ações realizadas em 2013

disque sossego/Poluição sonora: A manu-

tenção do investimento em ações planejadas de 

prevenção à poluição sonora e a reformulação da 

política de atendimento às reclamações da popu-

lação incomodada pelo barulho refletem na que-

da no número de demandas recebidas no Serviço 

de Atendimento ao Cidadão (SAC), por meio do 

telefone 156. Para atender as reclamações dos ci-

dadãos, são realizados dois tipos de ações fiscais: o 

Disque Sossego, com plantões noturnos de pron-

to-atendimento, e as vistorias agendadas, realiza-

das em horário diurno e noturno. Fiscalização pre-

ventiva: Outra frente de atuação é voltada para a 

prevenção dos problemas de poluição sonora com 

ações planejadas. Uma delas é o monitoramento 

de estabelecimentos poluidores com reincidência 

de reclamações. Em 2013 foram cadastradas 7.428 

reclamações de poluição sonora, e 5.733 reclama-

ções foram atendidas no prazo estipulado, ou seja, 

77% das reclamações foram atendidas no prazo.

 

Programa “Minha calçada, eu curto, eu cuido”: 

Inserido no Projeto “AMAR BH”, o Programa busca 

não somente a melhoria das calçadas da cidade, 

mas, também, o respeito na utilização das calçadas, 

cidade sUstentável 
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em itens como conservação do passeio; passeio 

sem veículo estacionado; passeio com piso tátil e 

inclinação; travessia de pedestre; estacionamento 

afastamento frontal; área verde sem estaciona-

mento irregular; publicidade; e deposição do lixo.

 Foram mapeadas 20 avenidas e o marco 

inicial foi a avenida Raja Gabaglia. A iniciativa 

nos corredores definidos foi desenvolvida ao 

longo de 2013 e tem o objetivo de alcançar, em 

parceria com a sociedade civil, a ordenação e 

respeito ao espaço urbano, sobretudo do ponto 

de vista de acessibilidade urbana e qualidade 

ambiental, com indicadores de conformidade 

cada vez melhores:

 O programa tem 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.

 •   cartilha “construção e Manutenção de 

Passeios”: Disponibilizada em maio de 

2013 no formato digital, no site www.pbh.

gov.br/regulacaourbana, no ícone Publica-

ções, contém a consolidação das principais 

orientações para execução e manutenção 

de passeios contidas no Código de Postu-

nome da avenida situação em 2013

1. Avenida Afonso Pena Em execução

2. Avenida Amazonas Levantamento concluído

3. Avenida Andradas Levantamento concluído

4. Avenida Antônio Abrahão Caram Levantamento concluído

5. Avenida C Levantamento concluído

6. Avenida Chaffir Ferreira Levantamento concluído

7. Avenida do Contorno Diagnóstico em andamento

8. Avenida Coronel Oscar Paschoal Levantamento concluído

9. Avenida Cristiano Machado Diagnóstico em andamento

10. Avenida das Palmeiras Levantamento concluído

11. Avenida Dom Pedro I Diagnóstico em andamento

12. Avenida Nossa Senhora do Carmo Levantamento concluído

13. Avenida Otacílio Negrão de Lima Levantamento concluído

14. Avenida Presidente Antônio Carlos Diagnóstico em andamento

15. Avenida Presidente Carlos Luz Diagnóstico em andamento

16. Avenida Professor Magalhães Penido Levantamento concluído

17. Avenida Raja Gabaglia Em execução

18. Avenida Santa Rosa Em execução

19. Avenida Silviano Brandão Levantamento concluído

20. Avenida Tereza Cristina Diagnóstico em andamento
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ras, na Lei de Parcelamento, Ocupação e 

Uso do Solo no Município e na legislação 

relativa 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.

Programa operação oxigênio – operox: Melho-

rar a qualidade de vida urbana da população em 

relação à emissão de gases de veículos a diesel é 

o objetivo do Programa Operox. Atualmente, são 

duas unidades móveis e quatro equipes por dia, 

realizando blitze nas ruas, pontos finais e estações 

de ônibus e no ponto fixo, para atender veículos 

reprovados. Em 2013, houve uma reestruturação e 

ampliação do quadro das equipes, que passaram 

a contar com maior número de fiscais integrados, 

e uma modernização das Unidades Móveis. Em 

2013 foram fiscalizados 4.414 veículos.

otimização das ações da fiscalização integra-

da: Otimizar as ações de fiscalização municipal 

da SMAFIS (Secretaria Municipal Adjunta de Fisca-

lização) através da implantação do Plano de Mo-

dernização e Informatização dos processos, com 

o treinamento e capacitação de fiscais nas opera-

ções de fiscalização integrada e de gerentes para  

atuação na gestão administrativa da fiscalização. 

Em 2013, foram capacitados 353 fiscais para atuali-

zação do SIF e 120 gerentes e funcionários do cor-

po administrativo da área de fiscalização da PBH.

Programa “Gentileza Urbana”: Viabilizar cam-

panhas massivas de conscientização da comu-

nidade para a importância da prática da gen-

tileza urbana, utilizando as possibilidades da 

mídia institucional. Em 2013 foram realizadas 

14 campanhas educativas.

 •   campanha “Pedestre. eu respeito”: Tem 

objetivo de mobilizar e conscientizar pe-

destres, motoristas e motociclistas para 

que aconteça uma mudança definitiva de 

comportamento e respeito entre as pesso-

as que trafegam pela cidade. O programa é 

resultado de vários meses de planejamen-

to e estudos, que apontaram 12 áreas na 

região Centro-Sul da cidade como priori-

tárias para receber as ações educativas. A 

campanha integra o projeto Vida no Trân-

sito, do Ministério da Saúde, e tem a previ-

são de duração de pelo menos um ano.

 •   campanha “andar de Moto é legal.  

arriscar a vida não.” nº 1 – velocidade: 

Tem o objetivo de alertar e sensibilizar os 

motociclistas a respeitarem os limites de 

velocidade e não cometerem faltas graves 

no trânsito. Na campanha foram distribu-

ídas cartilhas aos motociclistas com dicas 

de segurança e informações sobre a influ-
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ência do excesso de velocidade nos aci-

dentes com os veículos, além de adesivos 

para serem afixados nos baús das motos.

 •   campanha “andar de Moto é legal.  

arriscar a vida não.” nº 2 – ver e ser visto: 

Seu objetivo é conscientizar os motociclis-

tas sobre a importância de verem e serem 

vistos pelos pedestres e outros motoristas 

e de prestarem atenção aos obstáculos 

na via para evitar acidentes, aumentan-

do a segurança no trânsito. Na campanha 

os motociclistas foram orientados sobre 

como ficarem mais visíveis no trânsito; e 

receberam cartilhas com dicas de segu-

rança para reduzir o número de acidentes 

causados pela falta de visibilidade.

 •   campanha “andar de Moto é legal.  

arriscar a vida não.” nº 3 – transporte de 

carga: Tem como objetivo alertar os mo-

tofretistas sobre as vantagens de cumprir 

a lei e orientá-los sobre como transitar com 

segurança, prevenindo riscos e evitando 

acidentes. Durante a blitz educativa, os 

motociclistas foram abordados e recebe-

ram adesivos e cartilha com dicas de se-

gurança. No material, havia informações 

sobre dimensões do baú, peso e acondi-

cionamento da carga, cargas proibidas, 

dispositivos que proporcionam mais segu-

rança, como mata-cachorro, aparadores de 

linhas, além da obrigatoriedade do uso de 

colete com faixas refletivas.

 •   campanha “Fique antenado.”: Tem como 

objetivo conscientizar a população sobre os 

riscos do uso do cerol, uma mistura de cola e 

vidro moído usada nas linhas de papagaios. 

Além de ser crime previsto na Lei Estadual 

14.349, de 15/07/2002, que dispõe sobre a 

proibição do uso de pipas com linha cortante 

em áreas públicas e comuns, o uso do cerol 

coloca em risco, especialmente, a vida dos 

motociclistas. A campanha também incenti-

vou os motociclistas a se protegerem.

 •   campanha “com o seu exemplo, a crian-

çada já aprende no caminho.”: Pretende 

conscientizar os motoristas e pedestres so-

bre a importância de realizar boas práticas 

para condições de circulação, estaciona-

mento e parada nas proximidades das es-

colas. As ações alertam os pais de alunos e 

os responsáveis pelo transporte escolar so-

bre a importância de se respeitar as leis de 

trânsito e do correto posicionamento dos 

veículos em portas de escolas, ajudando na 

fluidez do trânsito e evitando conflitos nas 

vias cujo tráfego é mais volumoso.

 •   campanha “dê uma força para seu anjo. 

viaje com segurança.”: Foram realizadas 

ações educativas e distribuição de folhetos, 
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orientando os motoristas e passageiros so-

bre os cuidados necessários para uma via-

gem segura. Entre as ações da campanha, 

jovens vestidos de anjos da guarda abor-

daram os motoristas e transmitiram mensa-

gens sobre os cuidados que os homens de-

vem ter no trânsito e na vida. As mensagens 

retratam a importância do uso do cinto de 

segurança, da proteção com as crianças 

quando transportadas nos automóveis, evi-

tando momentos de estresse no trânsito.

 •   concurso de vídeos “o trânsito e o valor 

da vida”: Em 2013 foi realizado o primeiro 

concurso de vídeos direcionado aos estu-

dantes do Ensino Médio que participaram 

do Programa “O Jovem e a Mobilidade”, que 

tem como objetivo a conscientização da res-

ponsabilidade do jovem na construção de 

uma cidade mais humana e com um trânsi-

to mais seguro, além de incentivar atitudes 

de respeito e solidariedade que preservem 

a vida e o meio ambiente enquanto pedes-

tres, passageiros, ciclistas e futuros candi-

datos à Carteira Nacional de Habilitação. Os 

jovens produziram vídeos relacionados ao 

tema “O Trânsito e o Valor da Vida”, orienta-

dos por seus professores. Foram analisados 

a pertinência ao tema, ineditismo, adequa-

ção da linguagem, relação com os conceitos 

de mobilidade, cidadania no trânsito, criati-

vidade e originalidade. 

 •   campanhas do Programa “Pedala BH”: 

Programa que tem como objetivo promover 

ou resgatar o uso da bicicleta na capital, crian-

do facilidades para quem optar por esse meio 

de transporte, propondo ações que abran-

gem desde a definição e implantação de ci-

clovias e estacionamentos até campanhas de 

educação e de segurança no trânsito:

  •   campanha “estacione sua bicicleta 

com segurança.”: Fornece dicas para 

estacionar de maneira adequada e se-

gura a bicicleta;

  •   campanha “ciclovia. Pronta para 

você curtir uma vida mais saudá-

vel.”: É o manual do ciclista, contendo 

dicas importantes para um trânsito se-

guro, para motoristas e motociclistas;

  •   campanha “a ciclovia ficou pronta. 

contribua para um trânsito mais se-

guro.”: Fornece dicas de segurança para 

motoristas, motociclistas e pedestres.

 •   campanha “castrar não dói, abandonar 

dói”: É com esse lema que a PBH tenta 

conscientizar a população sobre a quan-

tidade de cães e gatos que perambulam 

pela cidade sem assistência e ficam sujei-

tos à sorte alheia e até à morte.

	 •   campanha “castração cirúrgica. Melhor 

para os cães e gatos. Melhor para gen-

te.”: Tem objetivo de divulgar sobre a cirur-
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gia de castração, que aumenta a expectati-

va de vida e diminui os riscos de doenças, 

além de outros problemas como ninhadas 

indesejadas, fugas de casa, cios, brigas por 

disputa territorial e o cheiro forte de urina.

Programa de combate às Pichações: O com-

bate à pichação – reconhecida como crime am-

biental – no Município conta com a participação 

da Prefeitura, por meio da Guarda Municipal; das 

polícias Militar e Civil; do Ministério Público; e do 

Poder Judiciário, valendo-se de três pilares que 

norteiam o trabalho de combate à pichação:

 1 -  Prevenção: despertar nas crianças e jovens 

o sentimento de pertencimento à cidade 

e, consequentemente, o cuidado com o 

patrimônio, a valorização dos bens pú-

blicos, o respeito aos bens privados. Essa 

frente conta com projetos educativos de 

mobilização e formação de multiplicado-

res de boas práticas nas instituições de 

ensino do município e de revitalização de 

espaços/equipamentos públicos.

 2 -  Compreensão: entender o que motiva o 

pichador e propor alternativas de mani-

festação.

 3 -  Repressão: convênio com órgãos de se-

gurança e do judiciário para que sejam 

estabelecidos os trâmites legais para 

punição célere, por meio da justiça res-

taurativa, prestação de serviços volun-

tários, 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.

Programa “cidadão auditor”: Lançado em 

dezembro de 2011, reforça a gestão participati-

va do cidadão na Prefeitura e tem por objetivos 

tornar a limpeza urbana ainda mais eficiente 

e ampliar a transparência dos serviços presta-

dos pela Superintendência de Limpeza Urbana 

(SLU). O programa conta com a participação de 

mais de 60 mil voluntários, cadastrados para 

fornecer informações sobre a execução dos ser-

viços de limpeza, em todas as regiões da cidade.

 Desde 2012 o Programa Cidadão Auditor 

atende seis serviços: varrição, capina, limpeza 

de boca de lobo, coleta domiciliar, coleta sele-

tiva e cestos coletores.

defesa e Proteção dos animais

 •   coordenadoria da defesa dos animais: 

Está em elaboração o Projeto para criação 

da Coordenadoria de Defesa dos Animais, 

com uma política voltada para a defesa e 

proteção dos animais, combatendo maus 

tratos, utilizando a estrutura presente 

nos órgãos das áreas de meio ambiente 

e saúde; incluindo os animais errantes na 

cidade, tais como cães, gatos e silvestres; 

abrangendo os cavalos atualmente uti-

lizados pelos carroceiros, estabelecendo 
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alternativa socialmente viável ao sistema 

de transporte por carroças.

 •   Feiras de adoção de cães e gatos: A 

PBH tem avançado nas políticas de saú-

de 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 ampliando o número de 

castrações de animais. Em 2013 foram re-

alizadas 43 feiras de adoção.

 •   castração de cães e gatos: Em 2013 fo-

ram castrados 15.945 cães e gatos.

ProGraMa sUstentador 
coleta, destinação e trataMento 

dos resídUos sÓlidos

 Este programa tem o objetivo de garantir 

serviços de limpeza urbana, expandir os servi-

ços de coleta, incluindo coleta seletiva, otimizar 

limpeza de córregos abertos e reduzir a deposi-

ção clandestina de resíduos, visando a melhoria 

do meio ambiente e da saúde pública.

coleta de resíduos sólidos domiciliares

 A prestação do serviço regular de coleta do-

miciliar, porta a porta, em toda a cidade, é realiza-

da na frequência mínima de três vezes por sema-

na em dias alternados. Em algumas regiões, é feita 

diariamente, de segunda-feira a sábado.

 Predomina o recolhimento em turno diur-

no, embora também haja coleta no período no-

turno em toda a regional Centro-Sul e em par-

tes das regionais Oeste e Venda Nova.

 Principais indicadores e quantitativos de 

coleta domiciliar apurados em 2013: 

 •   Percentual de cobertura da prestação do 

serviço regular de coleta de resíduos só-

lidos domiciliares, porta a porta, em BH: 

95,20% da população de BH;

 •   Percentual de cobertura da prestação do 

serviço regular de coleta de resíduos sóli-

dos domiciliares, porta a porta, em vilas e 

aglomerados: 72% de extensão de vias 

dessas áreas, equivalentes a 72% da po-

pulação residente nas mesmas;

 •   Quantidade anual de resíduos sólidos do-

miciliares coletados na “cidade formal”: 

aproximadamente 626.400 toneladas;

 •   Quantidade anual de resíduos sólidos do-

miciliares coletados em vilas e aglome-

rados: cerca de 40.000 toneladas.

ampliação da Frota de caminhões coletores 

compactadores da coleta domiciliar 

 Para atender adequadamente à popula-

ção da cidade, fez-se necessário o redimensio-

namento e a atualização dos planejamentos 

dos distritos de coleta em todas as regionais; 

contemplando o acréscimo de 22 distritos de 

coleta, equivalendo a 11 caminhões compac-

tadores, dos quais seis caminhões correspon-

deram à transferência de operação da SLU para 
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as contratadas. Acrescentou-se, também, um 

caminhão coletor báscula.

 Tais redimensionamentos/planejamentos 

ocorrem 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.

 Nas áreas ocupadas por vilas e aglomerados, 

em junho de 2013, houve a ampliação de cole-

ta de resíduos domiciliares porta a porta na Vila 

Califórnia, na região Noroeste e, em julho, a im-

plantação da coleta porta a porta com carrinho 

de mão, na Vila Paquetá, na região Pampulha.  

aumento da cobertura dos serviços  

de limpeza de vias em áreas Urbanizadas

 Os serviços de limpeza de vias englobam as 

atividades de varrição, capina, roçada, limpeza 

de boca de lobo e serviços complementares, 

além da atividade de instalação, manutenção e 

limpeza dos cestos coletores de resíduos leves 

que subsidiam a varrição. 

 Em 2013, foram varridos cerca de 683.000 

km de passeios, sarjetas e áreas diversas; capi-

nados aproximadamente 26.000 km de vias – 

incluindo passeios e canteiros, em frequências 

diversas – e executadas mais de 388.000 limpe-

zas em bocas de lobo.

 Foram instalados 3.800 cestos coletores 

de resíduos leves, entre os diversos modelos 

adotados (polietileno, metálico cilíndrico e me-

tálico de face quadrada, simples ou duplo). Em 

dezembro desse ano, o número de cestos exis-

tentes no Município de Belo Horizonte atingiu a 

marca de 17.300 unidades. 

 

aumento da cobertura dos serviços  

de limpeza em vilas e aglomerados 

 O Programa Agente Comunitário de Lim-

peza Urbana – ACLU consiste na prestação dos 

serviços de limpeza urbana nas vilas e aglome-

rados, por agentes residentes nas próprias co-

munidades, as quais recebem remuneração e 

cursos de capacitação profissional. No período 

de 2010 a 2012 a ampliação deste programa 

passou a ser meta de governo como um dos 

projetos sustentadores da PBH, atingindo um 

total de 161 km de vias em vilas e aglomerados 

com atendimento de limpeza urbana e abran-

gendo 23 comunidades. A execução destes 

serviços foi revisada e planejada em 2013, com 

avaliação de ajustes aos convênios visando a 

ampliação do programa para 2014 em mais 

duas vilas. 

aumento da cobertura com serviços de limpeza 

de cursos d’água em vilas e aglomerados

 Para elaboração do projeto de expansão 

da frequência de limpeza de córregos em canal 

aberto, em vilas e aglomerados, estes cursos 

d’água foram mapeados a partir da base digital 

da Prodabel, bem como das informações com-

plementares de campo, estabelecendo apro-
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ximadamente 30 km de córregos nestas con-

dições. Objetiva-se ampliar a limpeza nesses 

locais a uma frequência de, no mínimo, quatro 

vezes ao ano.

 Em 2013 foram limpos 2.504.519,00 m²  

de córregos em Belo Horizonte em todas as 

regiões administrativas, incluindo os cursos 

d’água situados na cidade formal. 

coleta seletiva dos Materiais recicláveis 

 A coleta seletiva, de papel, metal, plástico 

e vidro, implantada no Município de Belo Ho-

rizonte, tem como principais características a 

destinação social dos materiais recicláveis co-

letados para as associações ou cooperativas 

de catadores e trabalhadores com materiais 

recicláveis e o envolvimento da sociedade com 

estratégias de educação ambiental e mobiliza-

ção social, gerando ocupação e renda, visando 

envolver a população no papel de agente pro-

pulsor da coleta, buscando adesões voluntárias, 

ações integradas e parcerias.

 Atualmente, além da modalidade ponto a 

ponto que abrange todas as regiões de Belo Ho-

rizonte com 92 LEVs (local de entrega voluntá-

ria) e 291 equipamentos (ref.: novembro/2013), 

os serviços de coleta seletiva porta a porta já fo-

ram implantados em toda a região Sul e partes 

das áreas Central, Oeste, Barreiro, Nordeste e 

Pampulha, totalizando 30 bairros considerados 

como de maior geração de resíduos recicláveis 

da cidade.

 Todo o material reciclável recolhido pela 

SLU nessas modalidades, correspondendo a 

aproximadamente 770 toneladas por mês (mé-

dia mensal em 2013), está sendo encaminhado 

para os galpões das cooperativas e associações 

parceiras do programa.

expansão e reestruturação da rede física de 

Galpões de triagem de Materiais recicláveis 

 Em 2013, foi publicada a Abertura de Licita-

ção para construção e equipagem do galpão de 

triagem da BR-040. Após elaboração dos pro-

jetos e aprovação da Caixa Econômica Federal, 

foi elaborado relatório contendo a concepção 

do projeto de expansão da coleta seletiva em 

Belo Horizonte, com diagnóstico e proposições, 

e foi publicada licitação para contratação de 

estudos para otimização da logística da coleta 

seletiva. Este estudo visa elaborar diagnóstico 

da atual situação da coleta seletiva no Municí-

pio e apontar caminhos e soluções para a sua 

ampliação e otimização. 

 Além disso, em 2013, foi publicada no Diá-

rio Oficial do Município 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.
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limpeza de áreas Utilizadas para  

realização de eventos 

 Em 2013, 224 eventos, incluindo os apoios 

à Copa das Confederações, foram beneficiados 

com a limpeza da SLU. As vias onde foram reali-

zados os eventos, bem como seu entorno, foram 

contempladas com varrição (7.700 m²) e lavação 

(7.600 m²). Um total de 14.745 contêineres para 

resíduos comuns e 903 jogos de contêineres 

para resíduos recicláveis foram instalados nos lo-

cais dos eventos.

 Para a Copa das Confederações, período 

compreendido entre 10 e 29 de junho de 2013, 

efetuou-se o planejamento de reforços dos ser-

viços de limpeza de vias, sendo executados, 

além das atividades rotineiras, nas áreas Central 

e da Pampulha, em grandes corredores.

Programa de modernização dos serviços de 

limpeza urbana 

 O principal objetivo deste Programa é via-

bilizar a atuação estratégica nos pontos vulne-

ráveis da gestão dos serviços de limpeza ur-

bana existente, proporcionando aumento da 

eficiência, maior controle operacional, redução 

dos custos, ampliação da receita e melhora na 

qualidade dos serviços através da criação e ve-

rificação de indicadores operacionais.

 Um destaque do programa são as Equipes 

de Campo (10 no total), veículos equipados com 

tablets (MOBILE), que percorrem a cidade, identi-

ficando e qualificando os problemas envolvendo 

limpeza urbana, como as deposições clandestinas 

de resíduos, bocas de lobo obstruídas, áreas que 

precisam de capina ou de varrição e avaliando a 

qualidade dos serviços executados, entre outros 

serviços demandados pelos projetos especiais.

 As ocorrências serão automaticamente re-

gistradas no sistema (transmitidas via GPRS e 

acessíveis por website), possibilitando sua visu-

alização na Sala de Situação e Monitoramento 

com a localização, descrição e identificação da 

equipe de limpeza mais próxima do evento. 

Diante da informação, o setor operacional da 

SLU também é acionado, para tomar as provi-

dências necessárias para programar o atendi-

mento, dentro das possibilidades estruturais 

e financeiras, e/ou definir ações corretivas ou 

emergenciais.

sistema de Gestão sustentável de resíduos da 

construção civil e de resíduos volumosos

 Para estimular a destinação adequada de 

resíduos urbanos, combater a deposição clan-

destina de entulho em logradouros públicos e 

promover uma gestão integrada das ações re-

lativas a todos os segmentos envolvidos com 

o gerenciamento dos resíduos da construção 

civil, em 2013 continuaram sendo implementa-

das as etapas do Sistema de Gestão Sustentável 

de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos 

Volumosos.

 Atualmente o Município conta com uma 

infraestrutura de recebimento e reciclagem de 
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RCC composta por 31 Unidades de Recebimen-

to de Pequenos Volumes – URPVs, distribuídas 

entre as 9 (nove) regiões administrativas, e 3 

(três) estações de reciclagem de RCC – Estoril, 

Pampulha e CTRS/BR-040. 

 O quantitativo de resíduos destinados às 

estações de reciclagem de entulho em 2013 

foi equivalente a 45.820 toneladas, assim dis-

tribuídas:

 •   Estação CTRS BR-040 – 29.036 toneladas;

 •   Estação Estoril – 9.274 toneladas;

 •   Estação Pampulha – 7.510 toneladas.

 Em 2012 foram iniciadas as obras de ade-

quação e reforma previstas para 30 Unidades 

de Recebimento de Pequenos Volumes instala-

das nas nove regionais e a construção de mais 

1 (uma) unidade, localizada na regional Norte 

(URPV Jardim Guanabara). Em 2013, foram con-

cluídas e entregues as obras das últimas 14 uni-

dades, finalizando a reforma de todas as URPVs 

do Município.

tratamento e destinação de resíduos sólidos 

urbanos e especiais

 Em 2013, além das atividades na CTRS 

BR-040, foram intensificadas as atividades de 

acompanhamento e fiscalização dos outros 

aterros contratados pela SLU. Em relação aos 

resíduos sólidos urbanos em geral, foram ater-

radas aproximadamente 1.282.872 toneladas, 

sendo assim distribuídas:

 •   CTR de Macaúbas – 909.822 toneladas

 •   CTRS BR-040 – 197.852 toneladas

 •   CTR Maquiné – 175.198 toneladas

 A Estação de Reciclagem de Entulho da 

Construção Civil da CTRS BR-040 recebeu cerca 

de 29.000 toneladas de material potencialmen-

te reciclável.

 Na Unidade de Compostagem, foram re-

cebidas aproximadamente 3.316 toneladas 

de resíduos, das seguintes origens: resíduos 

alimentares coletados em 40 estabelecimen-

tos cadastrados para a coleta seletiva de or-

gânicos; poda de árvores; e rejeitos do Pro-

grama Banco de Alimentos desenvolvido pela 

Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 

Alimentar e Nutricional.

 O galpão da Unidade para Recebimento 

de Pneus recebeu, aproximadamente, 243.200 

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 256.245 

unidades, que incluem as quantidades recebi-

das em 2013 e os saldos referentes aos descar-

tes não efetuados nos anos anteriores.   

Plano Municipal de Gestão integrada de 

resíduos sólidos: Será elaborado em conso-

nância com o Plano Nacional, com ênfase na 

reciclagem de parte do lixo coletado, através da 
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coleta seletiva, do reuso, da compostagem, da 

aplicação da logística reversa e do recolhimen-

to e reaproveitamento de objetos com poten-

cial de utilização. A elaboração do plano conta-

rá com recursos do Governo Federal, através de 

convênio com o Ministério do Meio Ambiente. 

O processo licitatório para a elaboração do Pla-

no iniciou em 2013.

outros serviços de coleta e limpeza

equipamento de limpeza automatizado: Ini-

ciada em junho de 2013 a limpeza em eventos 

públicos e em calçadas, ruas e praças com um 

aspirador de resíduos leves acoplado a um lu-

tocar (carrinho com capacidade de 240 litros 

normalmente utilizado pelos garis), obtendo 

ganho de produtividade e redução de custos.

coletas diferenciadas de resíduos de depo-

sições clandestinas: A deposição clandestina 

de resíduos – “pontos críticos” – continua sendo 

um dos grandes desafios enfrentados pela SLU. 

Em 2013, foram coletadas, por meio de carrega-

mento manual ou mecânico, cerca de 125.000 

toneladas de resíduos depositados irregular-

mente em vias públicas.

ações de combate à dengue: Foram reali-

zadas ações nas Regionais, em conjunto com 

atividades de mobilização social, para o reco-

lhimento de entulhos, bagulhos volumosos 

e outros resíduos inservíveis. Para a coleta e 

o transporte desses resíduos são utilizados, 

geralmente, caminhões de carroceria aberta 

basculantes. Essas ações têm grande poder 

de limpeza e impacto no combate aos focos 

de dengue.

coleta diferenciada nas Unidades de saúde: 

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 

gerenciamento de resíduos de serviços de saú-

de – PGRSS aprovados e implantados. Em 2013, 

foram direcionadas para a CTRS BR-040 cerca 

de 17.000 toneladas de RSS, provenientes da 

coleta executada pela SLU e por empresas par-

ticulares licenciadas pela PBH/SLU. Nesse ano, 

somente a SLU coletou e transportou cerca de 

9.400 toneladas de RSS (comuns e infectantes, 

misturados) e cerca de 5.700 toneladas, de co-

muns, exclusivamente.

limpeza de Pichações

 Em 2013, a SLU intensificou a limpeza de pi-

chações, com a utilização de empresas presta-

doras de serviço e mão de obra própria, princi-

palmente nas obras de arte (viadutos, trinchei-

ras, passarelas, túneis e alças de ligação). Com 

as manifestações decorrentes da Copa das Con-

federações, foi necessária uma maior atuação 

da SLU, removendo as pichações tão logo eram 

detectadas e garantindo, assim, o bom aspecto 

visual dos locais afetados. Em 2013, foi limpo o 

equivalente a 4.040 m² de pichações.
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limpeza de obras de arte Urbana: Caracte-

rizam-se como obras de arte urbana: viadutos, 

trincheiras, túneis, passarelas, alças de acesso, 

vias de pedestre ou áreas do entorno desses 

elementos viários que não possuem atendi-

mento pelos serviços de limpeza de logradou-

ros. Em 2013, 135 obras de arte urbana foram 

beneficiadas com os serviços regulares de lim-

peza da SLU, nas frequências semanal, quinze-

nal ou mensal. Foram varridos 10.800 m² e lava-

dos 9.800 m² de vias.

capina e roçada de áreas/lotes vagos pú-

blicos e particulares: Consiste na execução 

dos serviços de capina e roçada manual e/ou 

mecanizada de áreas e lotes vagos públicos ou 

particulares, abrangendo a limpeza, a remo-

ção e o transporte dos detritos provenientes 

destas atividades, além de entulho e lixo neles 

existentes. A execução da limpeza de áreas/

lotes vagos particulares não é de responsabili-

dade da PBH/SLU, salvo em situações determi-

nadas por decisão judicial ou em situações de 

risco extremo à saúde, orientadas pelo órgão 

competente. Em 2013, esses serviços foram 

executados pelas Gerências Regionais de Lim-

peza Urbana – GERLU – por meio das turmas 

de multitarefa. Foram limpas 78 áreas públicas, 

correspondentes a 118.500 m². Foi realizada a 

limpeza de 33 lotes particulares, equivalentes 

a cerca de 116.500 m² de área.

ProGraMa sUstentador 
Gestão aMBiental 

 O objetivo deste programa é promover 

a recuperação e preservação ambiental no-

tadamente por meio de ações voltadas à des-

poluição dos cursos d’água, sua integração à 

paisagem urbana e redução dos riscos de inun-

dações, assegurando a melhoria da qualidade 

de vida da população, bem como promover o 

aperfeiçoamento da gestão do saneamento bá-

sico e meio ambiente no Município.

Melhora dos indicadores socioambientais

 Em 2013 o ISA de Belo Horizonte permane-

ceu em 0,89, mediante ações prioritariamente 

voltadas para eliminação dos lançamentos de 

esgotos e controle de inundações. 

 •   Plano de Redução da Emissão de Gases 

de Efeito Estufa (Pregee): Concluído em 

maio de 2013, com o objetivo de promo-

ver a energia solar para fins térmicos nos 

setores residencial, comercial e industrial; 

estimular a eficiência energética; ampliar 

o tratamento adequado de resíduos só-

lidos, coleta seletiva e a substituição por 

combustíveis mais limpos no transporte 

público.

conservação da Biodiversidade

 •   recuperação de matas ciliares dos cur-

sos d’água em leito natural: Ampliando 

o número de parques lineares nas suas 
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margens, devidamente arborizados com 

espécimes nativos, favorecendo a melho-

ria do microclima local.  

 Em 2013 foi elaborado o Termo de Refe-

rência de Projetos Básico e Executivo de recu-

peração de matas ciliares ao longo dos cursos 

d’água em leito natural, com implantação de 

parques lineares, para três áreas do Município.

Principais obras para evitar riscos  

de inundação e deslizamentos 

de encosta em Belo Horizonte: 

córregos olaria e Jatobá: Com recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC1 e do PAC Drenagem, as obras contem-

plam tratamento de fundo de vale; construção 

de bacias de detenção de cheias; remoção e 

reassentamento de famílias; desapropriação de 

áreas e imóveis; tratamento urbanístico de áre-

as remanescentes; recuperação dos talvegues 

dos córregos Jatobá e Olaria. As obras estão em 

andamento. 

avenida várzea da Palma – canalização, dre-

nagem e pavimentação: As obras da segunda 

etapa do Complexo Várzea da Palma modifica-

ram o visual da região de Venda Nova. O trecho 

da avenida Várzea da Palma, entre a rua Expedi-

cionários e a avenida Deputado Anuar Menhen, 

antes um córrego aberto, foi totalmente cana-

lizado, intercalando seções abertas e fechadas. 

No local foi implantado um importante sistema 

viário, possibilitando que o tráfego seja realizado 

normalmente entre as avenidas Sinfonia e Depu-

tado Anuar Menhen. Antigos problemas foram 

resolvidos e obras para conter as inundações na 

região realizadas, como drenagem e construção 

de duas grandes bacias de detenção de cheias. Os 

serviços da segunda etapa foram concluídos (ja-

neiro/2014). O valor da obra é R$ 64,98 milhões. 

As intervenções na região contam com recursos 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

Drenagem do Governo Federal.

 A terceira etapa, que consiste na urbaniza-

ção e tratamento de fundo de vale de afluentes, 

urbanização da Vila Apolônia e construção de 

48 unidades habitacionais, está prevista para 

ser concluída em 2015. O custo de implantação 

dessa etapa é R$ 163,30 milhões.

Bacia de detenção no córrego são Francis-

co (av. assis das chagas): A bacia de deten-

ção Assis das Chagas foi concebida de modo a 

amortecer os picos de cheias no córrego Enge-

nho Nogueira, especialmente na região do Ae-

roporto da Pampulha, de modo a permitir que 

a galeria de macrodrenagem suporte cheias 

decorrentes de eventos associados a períodos 

de retorno de até 25 anos e a garantir a sua 

segurança hidráulica, geotécnica e estrutural 

durante a passagem de cheias decorrentes de 

eventos associados a períodos de retorno de 

até 10.000 anos. A obra está em processo de li-

citação e o valor previsto é de R$ 11,6 milhões.
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córrego da serra: Ampliação de seção do ca-

nal do Córrego da Serra, no trecho entre a rua 

Dona Cecília e a rua Cícero Ferreira com rua Ed-

gar Coelho, tem como objetivo o aumento da 

capacidade de escoamento do canal existente, 

a redução do Risco de Inundações na Bacia do 

Córrego da Serra – PAC – obras Rua Américo 

Scott e Rua da Passagem. Obras em andamento.

obra complementar da Bacia do córrego 

Bonsucesso: englobando a adequação dos 

sistemas de macro e microdrenagem, através 

de melhorias na calha do curso d’água, estabi-

lização e recuperação das margens, tratamento 

de focos erosivos, implantação de intercepto-

res e complementação de redes coletoras de 

esgotos, implantação de via para ampliação 

da coleta de resíduos sólidos e a implantação 

e revitalização de equipamentos de uso social. 

O empreendimento beneficiará 42 mil habitan-

tes. Obras em andamento. 

Bacia do córrego do leitão (avenida Pruden-

te 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 amortecimento de cheias; e ampliação da 

galeria na Avenida Prudente de Morais e adja-

cências, bem como interseção das ruas Bárbara 

Heliodora, Alvarenga Peixoto e São Paulo. Obra 

iniciada em julho de 2012.

Bacia do córrego dos Pintos: Serão feitas a 

micro e macrodrenagem e implantação de ca-

nal paralelo à Avenida Francisco Sá, a jusante 

da Avenida Amazonas até o Ribeirão Arrudas, 

numa extensão de cerca de 1.200 metros. Obra 

a licitar.

Bacia do córrego ressaca: Ampliação da ca-

lha do canal do Córrego Ressaca, substituição 

de duas pontes, ampliação do canal em 400 

metros e melhoria das confluências dos Córre-

gos Flor d’água, São José e Rua Andorra. Obra 

a licitar.

ribeirão arrudas, córrego Barreiro, córre-

go cercadinho, córrego embira/Biquinhas, 

córrego Fazenda velha, córrego vilarinho: 

projetos de recuperação ambiental concluí-

dos; obras realizadas com recursos do PAC 2 –  

Saneamento.

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 estava 

em andamento a implantação do SINGEO.
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Plano de educação ambiental para 

os alunos da rede de escolas Municipais

 Plano gerido pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente com apoio nas Administrações 

Regionais, a ser executado enquanto instru-

mento de política ambiental local. Em 2013 o 

Plano de Educação Ambiental foi elaborado.

instrumentos de Mobilização, 

educação e organização comunitária 

das populações residentes nas vilas 

e conjuntos Habitacionais 

 Será proposto para um compartilhamen-

to com a municipalidade na preservação da 

salubridade das águas urbanas. Em 2013 foi 

criado Grupo de Trabalho para elaboração do 

programa.

selo BH sustentável

 O “Selo BH Sustentável” é uma certificação 

municipal de reconhecimento e comprovação 

concedida a empreendimentos públicos e pri-

vados, comerciais e/ou industriais e condomí-

nios residenciais que adotarem medidas que 

contribuam para a redução do consumo de 

água, energia, de emissões diretas de gases do 

efeito estufa e para a redução/reciclagem de re-

síduos sólidos.

 Os empreendimentos certificados rece-

bem os selos Ouro, Prata, Bronze, de acordo 

com o número de dimensões certificadas. 

Aqueles empreendimentos que implemen-

tarem medidas de sustentabilidade, mas 

não alcançarem os índices mínimos esta-

belecidos para a certificação, em cada área 

temática, receberão um Certificado de Boas 

Práticas Ambientais.

 Esta política, que incentiva a adoção de 

medidas sustentáveis, de forma voluntária, cer-

tificou oito empreendimentos em 2013, totali-

zando 20 desde 2012.

11ª edição do seminário Meio ambiente e 

cidadania: Realizado em 12/06/2013, quando 

a PBH apresentou ações que fazem parte da 

Política de Enfrentamento às Mudanças Climá-

ticas. Durante o evento, especialistas, ativistas 

ambientais, representantes de universidades, 

do poder público e da iniciativa privada se 

reuniram para a discussão de assuntos como 

os desafios enfrentados pelo Brasil diante do 

aquecimento global e o papel de cada um para 

a reversão do quadro atual de elevação da tem-

peratura da Terra.

Política de enfrentamento às Mudanças 

climáticas 

comitê Municipal sobre Mudanças 

climáticas e ecoeficiência – cMMce

 O CMMCE é um órgão colegiado e con-

sultivo, que tem o objetivo de apoiar a im-

plementação da política municipal da cidade 

de Belo Horizonte para as mudanças climá-
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ticas, atuando na articulação das políticas 

públicas e da iniciativa privada que visem à 

redução de gases poluentes na atmosfera e 

à conscientização ambiental da sociedade. 

Ele é formado por representantes do Poder 

Público Municipal e Estadual, da sociedade 

civil, organizações não governamentais e do 

setor empresarial e acadêmico, o que garante 

a legitimidade da participação da população 

em várias decisões relacionadas à busca da 

sustentabilidade ambiental no Município. O 

objetivo é propor e deliberar sobre políticas 

municipais de proteção climática e conscien-

tizar e mobilizar a sociedade para a discussão 

e tomada de posição sobre os problemas de-

correntes da mudança do clima. Em 2013, foi 

concluído o Plano de Redução das Emissões 

de Gases de Efeito Estufa – PREGEE, a entre-

ga do Relatório final do TRACE (Tool for Rapid 

Assessment of City Energy), a implementação 

do Programa de Certificação em Sustentabili-

dade Ambiental (Selo BH Sustentável), a par-

ticipação no Projeto Promovendo Estratégias 

de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbo-

no em Países Emergentes (Urban LEDS).

Plano de redução de emissão de Gases de 

efeito estufa (PreGee)

 O PREGEE tem por objeto o planejamento 

urbano-ambiental orientado para a redução 

e mitigação dos gases de efeito estufa, ofere-

cendo, de forma propositiva, um conjunto de 

iniciativas para a adaptação do ambiente às 

mudanças climáticas promovendo melhorias 

em sua infraestrutura de modo a aprimorar a 

qualidade de vida do cidadão belo-horizon-

tino. Foram abordadas várias questões afins 

ao transporte, à energia, às construções sus-

tentáveis, ao uso do solo, à saúde, à educa-

ção para o desenvolvimento sustentável e 

aos mecanismos econômicos e financeiros. 

O PREGEE foi concluído em maio de 2013 e 

favorecerá o alcance da meta de redução das 

emissões de gases de efeito estufa no Muni-

cípio em 20% até o ano de 2030, meta esta 

proposta pela administração municipal no 

planejamento estratégico da cidade. 

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 rapidamen-

te 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 eficiên-

cia energética usando o TRACE. Ele abrange 

seis setores: transporte, iluminação pública, 

prédios, eletricidade e aquecimento, resíduos 

sólidos e água tratada e águas residuais. Em 
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Belo Horizonte, o TRACE facilitou uma discus-

são entre os setores de serviços, destacou as 

possíveis economias em termos de orçamen-

to e energia e forneceu os resultados espera-

dos das principais ações para a Cidade. Belo 

Horizonte é a primeira cidade na América La-

tina a implementar o TRACE.

Projeto Promovendo estratégias de desen-

volvimento Urbano de Baixo carbono em 

Países emergentes (Urban leds)

 Em 2013, Belo Horizonte foi escolhida 

como uma das cidades-satélites do Projeto 

“Promovendo Estratégias de Desenvolvimento 

Urbano de Baixo Carbono em Países Emergen-

tes” (Urban LEDS), projeto do ICLEI, em parceria 

com a ONU-Habitat e financiado pela Comissão 

Europeia. O Projeto prevê ainda a colaboração 

com iniciativas sinérgicas do Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento e com outras cida-

des brasileiras e latino-americanas. 

ProGraMa sUstentador PlaneJaMento
e estrUtUração UrBana

 O objetivo deste programa é assegurar 

o desenvolvimento urbano ordenado, por 

meio do monitoramento e da avaliação da di-

nâmica urbana, e a consequente adequação 

da legislação urbanística, com a participação 

da população organizada em seus diversos 

segmentos, além de promover a melhoria das 

condições urbanísticas, ambientais e econô-

micas da cidade, por meio da revitalização de 

espaços urbanos de importância simbólica 

para Belo Horizonte.

Principais ações realizadas:

Planos diretores regionais: São uma forma 

de planejamento urbano local, que parte de 

um diagnóstico multissetorial de aspectos po-

sitivos das localidades e suas deficiências para 

elaboração de medidas de estruturação urba-

na e desenvolvimento territorial das mesmas. 

Previstos pela Constituição de 1988, os pla-

nos diretores foram regulamentados pela lei 

nº 9.959 em 2010. Em 2013 foram elaborados 

estudos e diretrizes estratégicas de desenvol-

vimento urbano para as Regionais Norte, Cen-

tro-Sul, Noroeste, Leste, Nordeste, Oeste, Bar-

reiro e Venda Nova visando atender às deter-

minações do Plano Diretor e instrumentalizar 

o processo de gestão urbana descentralizado. 

Os Planos buscam direcionar o crescimento 

da cidade, ampliar o patrimônio cultural e am-

biental, estimular o desenvolvimento, man-

tendo a qualidade de vida, e ampliar a oferta 

de habitações de interesse social. Foram reali-

zadas as seguintes etapas:

 •   Etapa 1: diagnóstico – situação atual e 

tendências da dinâmica urbana;

 •   Etapa 2: estratégias para estruturação ur-

bana sustentável;

 •   Etapa 3: instrumentos para efetivação da 

proposta de estruturação urbana.
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Projeto nova BH – operações Urbanas eixo 

leste–oeste e antônio carlos: O Nova BH é um 

projeto que visa promover grandes melhorias em 

cerca de 25 km2 da cidade, nas regiões do Corredor 

Antônio Carlos–Pedro I e do Corredor Leste–Oeste, 

que inclui a avenida dos Andradas, avenida Tereza 

Cristina e a Via Expressa. O seu maior objetivo é 

cuidar para que a cidade cresça de maneira sus-

tentável e humana, organizando os espaços de for-

ma que o desenvolvimento econômico caminhe 

junto com a melhoria da qualidade de vida. Para 

conseguir os recursos necessários para o desen-

volvimento deste projeto, o Município conta com 

o instrumento 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 es-

pecíficas. Belo Horizonte definiu na última revisão 

do seu Plano Diretor as áreas que seriam passíveis 

da aplicação deste instrumento (corredores viários 

prioritários, corredores de transporte coletivo e en-

torno das estações de metrô e BRT MOVE).

 Em 2013 foi finalizado o Estudo de Impacto 

de Vizinhança e Estudo de Viabilidade Econô-

mica Financeira.

operação Urbana consorciada da estação Bar-

reiro: Abrange as áreas localizadas em um raio 

de 600 m da estação de transporte coletivo, na 

Regional Barreiro. Esta operação tem como ob-

jetivo principal consolidar a vocação de Centro 

Regional da Zona Central do Barreiro. Conta com 

as seguintes diretrizes urbanísticas: reestrutura-

ção e requalificação dos espaços públicos e áreas 

verdes; reestruturação do sistema viário local, esti-

mulando o transporte coletivo e não motorizado; 

maior adensamento condicionado à reestrutu-

ração urbana da área e ao estudo de viabilidade 

econômica e financeira; aumento da densidade 

populacional por meio de uma maior verticaliza-

ção 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 deslocamento dos moradores da re-

gião ao centro do Município, além de possibilitar 

o desenvolvimento e requalificação urbanística 

da área. Em 2013 foi enviado Projeto de Lei à Câ-

mara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

requalificação do Polo da Moda do Barro 

Preto: O projeto enfatiza a apropriação das 

ruas pelos pedestres, sem, no entanto, descon-

siderar os fluxos viários necessários para ga-

rantir a manutenção das atividades comerciais 

locais. Contempla implantação de ruas com 

pisos elevados nos cruzamentos de maior fluxo 

de pedestres, sinalização adequada para facili-

tar a travessia de forma segura, restauração e 

alargamento de todas as calçadas adequadas 

à norma de acessibilidade, instalação de novos 
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bancos de alvenaria, novas lixeiras e outros mo-

biliários urbanos, paisagismo e racionalização 

do uso da via, com correto dimensionamento e 

regularização de carga e descarga, táxi e pontos 

de transporte coletivo, iluminação de segundo 

nível para os pedestres que consiste na instala-

ção de postes de menor porte, de três a quatro 

metros, abaixo das copas das árvores, comple-

tando a iluminação pública e agregando desta 

forma valor ao espaço para que ele seja mais 

utilizado pelas pessoas que transitam e promo-

va atração e visibilidade ao comércio local. 

 A revitalização contará com recursos do 

Governo Federal, da Prefeitura de Belo Horizon-

te 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 novas deman-

das da comunidade. Em 2014 será realizada 

nova licitação para as obras.

sinalização de ruas e logradouros: Todos os 

cruzamentos da área formal estão sendo veri-

ficados, de forma a garantir que todos eles te-

nham, pelo menos, uma identificação com os 

nomes dos logradouros. Até 2013 foram verifi-

cados 9.293 cruzamentos.

regularização de lotes: Em 2013, 671 famílias 

foram beneficiadas pela regularização fundiária 

realizada pela Secretaria Municipal Adjunta de 

Regulação Urbana.

requalificação dos espaços Públicos resi-

duais atípicos (baixios de viaduto) ao longo 

dos eixos viários, dotando-os de nova utilida-

de, concebida em harmonia com a estrutura 

ambiental urbana circundante.

 Em outubro de 2013 foi publicado o Con-

curso Público Nacional de Projetos de Arquite-

tura para Requalificação Urbana de Baixios de 

Viadutos, com objetivo de selecionar as melho-

res propostas, em formato de estudo preliminar, 

que apresentem soluções para a ocupação e uso 

das áreas dos baixios dos seguintes viadutos:

 1.  Pedro Aguinaldo Fulgêncio – Eixo da 

Avenida Francisco Sales; 

 2. Elevado Castelo Branco; 

 3.  Viaduto Cinquenta e Dois – Avenida Silva 

Lobo sob Avenida Amazonas;

 4. Viaduto Engenheiro Andrade Pinto. 

intervenções em áreas de bolsões verdes e 

de centros de bairro: Serão realizadas inter-

venções em cruzamentos de vias secundárias 

em setores residenciais, unifamiliares, e em 

ruas sem saída, implantando bolsões verdes e 

pequenas praças lúdicas, impedindo fluxo de 

atravessamento veicular.

 Em 2013, foram identificados:
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Bolsões verdes

 1. Parque Linear do Córrego Floresta;

 2. Parque Linear do Isidoro;

 3. Parque Lareira;

 4. Parque do Brejinho;

 5. Parque Nova Cachoeirinha;

 6. Parque Anfiteatro Paranaíba;

 7. Parque Bacia do Calafate;

 8. Parque Linear Ribeirão Arrudas;

 9. Reserva Mata do Planalto.

áreas de centros de bairros

 1.  Avenidas Antônio Carlos e Pedro I (Toda 

a extensão das vias);

 2. Ruas Itapecerica e Além Paraíba;

 3.  Rua Itapetinga (Entre Rua Manoel Mace-

do e a Av. Bernardo Vasconcelos);

 4.  Major Delfino de Paula (Entre Anel Rodo-

viário e Rua Beira Alta);

 5.  Rua Sapucaí (Entre Avenida do Contorno 

e Avenida Assis Chateaubriand);

 6.  Avenidas Francisco Sales e Assis Chate-

aubriand;

 7.  Rua Mármore (Entre Rua Grafito e Rua 

Kimberlita);

 8.  Rua Platina (Entre a Rua Turmalina e Av. 

Silva Lobo);

 9.  Rua Humaitá, Progresso, Av. Coronel José 

Benjamim e entorno da Praça Geraldo 

Torres.

 As intervenções identificadas estão previs-

tas nas Operações Urbanas Consorciadas dos 

Corredores Antônio Carlos–Pedro I e Leste–

Oeste (Projeto Nova BH).

Passarelas mais largas e amigáveis: Visa es-

timular a travessia de pedestres e reintegrar os 

vínculos comunitários eventualmente rompidos 

pela construção dos eixos de transporte de mas-

sa. Em 2013 foram concluídas as propostas das 

Operações Urbanas dos Corredores Antônio Car-

los/Pedro I e Leste/Oeste, em que estão previstas 

31 passarelas nos locais abaixo relacionados:

 1.  Transposição junto ao Viaduto Deputado 

Ulysses Guimarães;

 2.  Transposição junto ao Viaduto José Maria 

T. Leal;

 3.  Transposição da Av. dos Andradas no 

eixo da Rua Itambé;

 4.  Transposição da linha férrea no eixo do 

Viaduto José Viola;

 5.  Transposição da Av. dos Andradas no 

eixo da Av. Bernardo Monteiro;

 6.  Transposição da Av. dos Andradas, cone-

xão entre as ruas Divinópolis e Ana de Sá;

 7.  Transposição da Av. Ver. Cícero Idelfonso 

no eixo da Rua Dom Lúcio Antunes;

 8.  Transposição junto ao Viaduto Castelo 

Branco;

 9.  Transposição da Linha Férrea no eixo da 

Rua Januária próxima à Casa do Conde;

 10.  Transposição na Lagoinha para conexão 

com o BRT;
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 11.  Esplanada da Lagoinha, conexão entre 

a Praça do Peixe e a Rodoviária;

 12.  Transposição da Av. do Contorno próxi-

ma ao Restaurante Popular;

 13.  Conexão entre a Estação Central e a Rua 

Sapucaí;

 14.  Travessia urbana sobre a Av. dos Andra-

das próximo à Câmara Municipal, para 

pedestres, ciclistas e veículos;

 15.  Travessia urbana sobre a Av. dos Andra-

das próximo ao Shopping Boulevard, 

para pedestres, ciclistas e veículos e 

acesso à Av. Cons. Rocha;

 16.  Transposição da Av. do Contorno no 

eixo das ruas Rio de Janeiro e Varginha;

 17.  Transposição da Av. dos Andradas no 

eixo da Rua Pitangui;

 18.  Transposição da Av. dos Andradas cone-

xão das ruas Pirolozito e Pirite;

 19.  Transposição da Av. dos Andradas no 

eixo da Rua Conquista, ligação com as 

ruas Tupis e Uberaba;

 20.  Acesso à Estação de Metrô Gameleira;

 21.  Acesso à Estação de Metrô Calafate;

 22.  Acesso à Estação de Metrô Nova Suíssa;

 23.  Acesso à Estação de Metrô Carlos Prates;

 24.  Transposição da Av. Antônio Carlos no 

eixo da Rua Adalberto Ferraz;

 25.  Transposição da alça do Viaduto Leste 

na Praça da Lagoinha;

 26.  Transposição junto ao Viaduto Leste;

 27.  Acesso à Estação de Metrô Horto cone-

xão Rua Felipe Camarão;

 28.  Acesso à Estação de Metrô Horto cone-

xão Rua Conselheiro Rocha;

 29.  Acesso à Estação de Metrô Santa Teresa;

 30.  Acesso à Estação de Metrô Santa Efigênia;

 31.  Acesso à Estação de Metrô Horto, cone-

xão Rua Sete de Abril.

ProGraMa sUstentador 
ParQUes e áreas verdes

 Tem como objetivo melhorar a qualidade 

ambiental, da informação, da infraestrutura e 

do uso dos equipamentos públicos ofereci-

dos pela Prefeitura nos parques e necrópoles 

da cidade.

 A Fundação de Parques Municipais admi-

nistra e mantém 72 parques em Belo Horizon-

te, promove programas de educação e manejo 

ambiental, atividades de lazer, esporte, cultura 

e cidadania, além de gerenciar os quatro cemi-

térios municipais, uma Capela Velório e cinco 

Centros de Vivência Agroecológica (CEVAEs), 

espaços público-comunitários criados com o 

objetivo de difundir práticas ecologicamen-

te adequadas de segurança alimentar, saúde, 

educação ambiental e agricultura urbana, entre 

a população carente. 

 •   novo parque: Implantação do Parque do 

bairro Havaí. 

 •   obras de reforma e revitalização dos 

parques: Entre as últimas melhorias  

realizadas, podem ser destacadas: cons-

trução do ponto de apoio do Mirante do 

Mangabeiras; implantação de brinquedo 
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para crianças de 2 a 4 anos no Parque Tom 

Jobim; reforma da sede administrativa do 

Cemitério do Bonfim; instalação de ilumina-

ção pública em seis parques; implantação 

de módulos de brinquedos em três par-

ques; conclusão do projeto do plano diretor 

do Parque Municipal Américo R. Giannetti.

Parques municipais tiveram obras de refor-

mas finalizadas em 2013: 

 •   Pq. Vila Pinho (B) – concluída a revitaliza-

ção paisagística;

 •   Pq. das Mangabeiras (CS) – tratamento de 

talude na portaria da Rua Caraça; 

 •   Pq. Marcos Mazzoni (NE) – iluminação pú-

blica;

 •   Pq. Ismael de Oliveira Fábregas (NE) – refor-

ma passeio externo e iluminação pública;

 •   Pq. Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara 

(NO) – iluminação pública; recuperação 

dos passeios; revisão elétrica e hidráulica;

 •   Pq. Primeiro de Maio (N) – obra de conten-

ção de processo erosivo;

 •   Pq. Jacques Costeau (O) – reforma das vias 

internas e obras de tratamento e conten-

ção de talude;

 •   Pq. Ursulina Andrade Melo (P) – reforma de 

passeios; obras de revitalização de paisagis-

mo, iluminação pública e cercamento;

 •   Pq. Fazenda Lagoa do Nado (P) – ilumina-

ção pública;

 •   Pq. Baleares (VN) – revitalização paisagística; 

 Outras obras estão sendo realizadas nos 

seguintes parques: Pq. Vila Pinho (B); Pq. das 

Mangabeiras (CS) – tratamento de talude na 

portaria da Rua Caraça; Pq. Ecológico e de La-

zer do Bairro Caiçara (NO); Pq. Fazenda Lagoa 

do Nado (P).

implantação/reforma de pistas de skate 

 Novas pistas de skate estão sendo implan-

tadas: 

 •   Parque Julien rien (cs): A pista de skate 

está sendo reformada, com o aumento da 

plataforma; reforma completa do bowl; ins-

talação de borda na pista; elevação do nível 

do chanel (entrada da pista); instalação de 

azulejo na parte mais alta do bowl; arqui-

bancada e reforma da escada de acesso à 

pista com a instalação de guarda-corpo e 

corrimãos. As obras iniciaram em 2013.

 •   Parque Mangabeiras: Implantação de pis-

ta de skate tipo half-pipe em estrutura me-

tálica, com piso formado por camadas de 

ecoblock (madeira Biossintética impermeá-

vel), compensado plastificado e acabamen-

to em TS. As obras iniciaram em 2013.

 •   Parque lagoa do nado: A pista de ska-

te inclui uma plataforma retangular com 

obstáculos e com três bowl (uma pista em 

formato de piscina, geralmente acima de 3 

metros de profundidade e termina em pa-

rede de 90°, onde os skatistas concentram 

velocidade aliada às manobras), cercamen-
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to com alambrado e instalação de pastilhas 

nas bordas dos bowls, de guarda-corpos e 

corrimãos. As obras iniciaram em 2013.

implantação de parques a partir das áreas 

verdes existentes

 Visa a conservação da biodiversidade, a 

proteção de nascentes e a oferta de lazer e cul-

tura para a população.

 •   Parque ecológico olhos d’água (oP 

05/06) - Localizado na rua Dez, s/nº, no bair-

ro Olhos D’Água, Regional Barreiro, rece-

berá tratamento paisagístico, arborização, 

instalação de equipamentos de ginástica, 

playground, quadra poliesportiva, garrafão 

de basquete, guarita, instalações sanitárias, 

sala multiuso, departamento médico legal e 

depósito. As obras iniciaram em 2012 e têm 

previsão de conclusão em 2014.

 •   Parque ecológico Jardim vitória (oP 09/10 

– oP 11/12) - Localizado na rua José de Lima 

Géo, bairro Jardim Vitória, Regional Nordeste, 

terá quadra poliesportiva, playground, área 

de convivência, teatro de arena e reserva 

ecológica. As obras iniciaram em 2012 e têm 

previsão de conclusão em 2014.

necrópoles: Mais conforto para a população 

por meio de reformas e adequações dos Cemi-

térios da Saudade e da Paz, com atividades que 

estão em andamento:

 •   Reforma completa da administração; 

 •   Demolição e construção da nova edifica-

ção 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 faixas de rolamento e de pedestre; 

 •   Intervenção geral no sistema de drena-

gem pluvial. 

Projeto de modernização dos cemitérios 

Municipais:

 •   Desenvolvimento em parceria com a Pro-

dabel e implantação do Sistema de Admi-

nistração de Cemitérios (SINEC) para con-

trole informatizado de inumados; 

 •   Parceria com a organização Family Search 

International para digitalização dos livros 

de registros dos cemitérios; 

 •   Implantação de um projeto de moderniza-

ção dos Cemitérios Municipais composto 

por: revisão dos fluxos de trabalho, criação 

e substituição de formulários, revisão dos 

serviços ofertados e postados no Portal de 

Serviços da PBH e elaboração de uma instru-

ção normativa que vai estabelecer diretrizes 

e procedimentos necessários à Gestão das 

Necrópoles Municipais. Este trabalho está 

sendo desenvolvido em parceria com a Se-

cretaria Municipal Adjunta de Modernização.
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inventário das árvores dos logradouros 

Públicos de Belo Horizonte: objetiva o pla-

nejamento do manejo e do aprimoramento da 

arborização dos logradouros públicos da cida-

de, contando com a parceria técnico-financei-

ra da Cemig. Busca o inventário de todas as ár-

vores localizadas nos logradouros públicos da 

cidade, assim como daquelas localizadas nos 

afastamentos frontais dos imóveis, em até cin-

co metros de distância dos respectivos alinha-

mentos frontais. Contempla o levantamento 

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 ge-

ográficas (Sistema de Informações do Inventá-

rio das Árvores de Belo Horizonte – SIIA-BH), a 

ser constante e permanentemente atualizado 

pelos próprios setores da PBH envolvidos, as-

sim como por eles utilizado como instrumento 

básico de gestão desta arborização. Para a exe-

cução dos trabalhos, a ser concluída até o final 

de 2014, foi contratada a Universidade Federal 

de Lavras, com larga experiência em levanta-

mentos similares.

 Em 2013, foi efetuado o levantamento de 

63.671 novas árvores, totalizando 178.476 árvores 

já cadastradas no sistema, encontrando-se con-

cluídos os levantamentos das Regiões Leste, No-

roeste e Oeste e em andamento o levantamento 

da Região Centro-Sul, com os seguintes dados:

Programa BH Mais verde: Programa de plantios 

de árvores em logradouros e outros locais públicos 

prioritários em termos de visibilidade, com vistas à 

promoção de melhorias da qualidade ambiental 

e paisagística da cidade. O projeto foi concebido 

para ocorrer de 2011 a 2014, com os plantios sendo 

executados nos períodos chuvosos, compreendi-

dos pelos meses de outubro a março de cada ano, 

totalizando 54.000 unidades a serem plantadas, di-

vididas em três lotes de 18.000 mudas, distribuídos 

igualitariamente pelas nove regiões administrati-

vas da cidade. Em 2013, foi realizado o plantio de 

região
árvores em 

logradouros públicos

árvores em 
afastamentos 

frontais de imóveis
total

leste 21.840 9.258 31.098

noroeste 39.933 19.014 58.947

oeste 36.535 16.723 53.258

centro-sul
(em andamento)

23.566
(dado parcial)

11.607
(dado parcial)

35.173
(dado parcial)

total 121.874 56.602 178.476
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17.882 novas árvores, totalizando 39.629 árvores 

plantadas desde o início da execução do projeto, 

que tem previsão de conclusão em 2014.

criação do sistema Municipal de áreas Prote-

gidas de Belo Horizonte – sMaP-BH: Instrumen-

to 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, monumentos na-

turais, etc.), buscando as adequações possíveis ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

– SNUC e respeitando as peculiaridades das reali-

dades locais e de cada uma das diversas tipologias 

de áreas protegidas existentes no Município. Belo 

Horizonte possui cerca de 38 milhões m2 de áreas 

verdes, neles incluídos 12,6 milhões m2 de áreas 

públicas municipais, distribuídos em 72 parques, 

790 praças e jardins e cerca de 200 outros espaços 

livres de uso público provenientes de parcelamen-

tos do solo e destinados ao Município, na catego-

ria de área verde pública. 

incentivo à criação de novas reservas Par-

ticulares ecológicas no Município: A Reserva 

Particular Ecológica (RPE) é uma modalidade 

de área protegida específica do Município de 

Belo Horizonte, tendo sido criada e regulamen-

tada pelas Leis Municipais nº 6.314 e nº 6.491, 

com o objetivo de estimular a preservação de 

áreas de propriedade particular de grande re-

levância sob o ponto de vista ambiental. As 

RPEs são instituídas por iniciativas dos próprios 

proprietários dos imóveis, que podem reque-

rer ao Executivo a transformação, nesse tipo 

de reserva, por período mínimo de 20 anos, da 

totalidade ou de apenas parte de suas proprie-

dades, com isenção opcional de IPTU, uma vez 

identificados seus valores ambiental e ecoló-

gico, conforme preconizados pelas referidas 

leis. O Município conta com Reservas Particu-

lares 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.

ProGraMa sUstentador 
ManUtenção da cidade

 Tem o objetivo de revitalizar os principais 

corredores viários de Belo Horizonte no que diz 

respeito à manutenção e conservação de pavi-

mentos, canteiros 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.

Principais corredores viários:

 •   Avenida Nossa Senhora do Carmo

 •   Avenida Afonso Pena

 •   Avenida do Contorno

 •   Avenida Amazonas
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 •   Avenida dos Andradas (entre Rua Carijós e 

Avenida Silviano Brandão)

 •   Avenida Cristiano Machado

 •   Avenida Antônio Carlos

 •   Avenida Presidente Carlos Luz

 •   Avenida Magalhães Penido

 •   Avenida Otacílio Negrão de Lima

 •   Avenida Dom Pedro II

 •   Avenida Shaffir Ferreira

 •   Avenida Antônio Abrahão Caram

 •   Avenida Santa Rosa

 •   Avenida Coronel Oscar Paschoal

 •   Avenida das Palmeiras

 •   Rua Líder

 •   Avenida “C”

 •   Avenida Silviano Brandão

 •   Avenida Raja Gabaglia

 •   Avenida Tereza Cristina (entre Boulevard e 

Anel Rodoviário)

 A Prefeitura de Belo Horizonte assegura a 

preservação do espaço público e o desenvolvi-

mento dos serviços de manutenção da infraestru-

tura urbana, através das ações de pavimentação 

corretiva (serviços de tapa buraco) e preventiva 

(recapeamento de vias); obras complementares 

(meios-fios e passeios); podas de árvore; conser-

vação de praças, jardins e canteiros centrais. Além 

desses, há também ações de manutenção da rede 

de drenagem pluvial, limpeza de canais e córre-

gos, reconstrução e manutenção de equipamen-

tos públicos. Em 2013 a PBH investiu R$ 177 mi-

lhões na manutenção da cidade.

Manutenção de vias Públicas: Refere-se às ati-

vidades de manutenção preventiva e corretiva 

de 4.753 km da malha viária da cidade de Belo 

Horizonte, sendo 4.115 km em pavimentação 

asfáltica, por meio do Programa de Restauração 

e Pavimentação. Em 2013 foram recompostos 

853.442 m2 de pavimento asfáltico em toda a 

cidade.

recuperação de calçadas públicas: Em 2013 fo-

ram recuperados 34.892 m2 de calçadas em Belo 

Horizonte.

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, 

canteiros e calçadas, visando à melhoria dos 

fatores estéticos, segurança e conforto para os 

usuários, e garantindo os serviços de manuten-

ção necessários aos espaços públicos da cidade.

 Em 2013 foram recuperados 34.892 m2 

de calçadas públicas; foram recompostos 

538.452 m2 de pavimento asfáltico nos cor-

redores viários; foram revitalizados 83.538 m2 

de canteiros centrais e foram fechados 901 m 

de lotes vagos. Podem ser destacadas as se-

guintes obras de manutenção:

 •   Av. Contorno: 150 m² de calçadas recupera-

das, 151.773 m² de pavimentação, 24.572 m² 

de canteiros centrais revitalizados;
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 •   Av. Amazonas: 510 m2 de calçadas recupe-

radas, 7.513 m2 de pavimentação, 6.350 m2 

de canteiros centrais revitalizados;

 •   Av. dos Andradas (entre rua dos Carijós e 

av. Silviano Brandão): 240 m2 de calçadas 

recuperadas, 25.610 m2 de canteiros cen-

trais revitalizados;

 •   Av. Antônio Carlos: 150 m2 de calçadas re-

cuperadas;

 •   Av. Carlos Luz: 1.800 m2 de calçadas recupe-

radas, 6.908 m2 de pavimentação;

 •   Av. Otacílio Negrão de Lima: 23.400 m2 de 

calçadas recuperadas, 198.540 m2 de pavi-

mentação; 

 •   Av. Raja Gabaglia: 1.596 m2 de calçadas 

recuperadas, 4.530 m2 de pavimentação, 

8.281 m2 de canteiros centrais revitalizados;

 •   Av. Afonso Pena: 1.520 m2 de calçadas recu-

peradas, 6.227 m2 de pavimentação, 680 m2 

de canteiros centrais revitalizados.

ProGraMa sUstentador PaMPUlHa viva

 Tem objetivo de resgatar e revitalizar o 

Complexo Arquitetônico, paisagístico, cultural 

e artístico da era JK, através de intervenções na 

orla, implantando equipamentos que possam 

dar melhores condições e apropriação dos es-

paços públicos, retornando à finalidade para 

que foi criado: Polo de Turismo e Lazer. Traba-

lhar e fazer gestão para o reconhecimento da 

Pampulha como Patrimônio da Humanidade.

Programa “Pampulha Patrimônio da Huma-

nidade”

 Em dezembro de 2012 a Prefeitura de Belo 

Horizonte, por meio da Fundação Municipal de 

Cultura, retomou a candidatura do Conjunto Ar-

quitetônico da Pampulha ao título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco 

a monumentos, edifícios, trechos urbanos e até 

ambientes naturais de importância paisagística 

que tenham valor histórico, estético, arqueológi-

co, científico, etnológico ou antropológico. 

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

te, o Governo de Minas e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) assinaram 

entre si a carta de intenções com vistas ao reco-

nhecimento do Conjunto Modernista da Pampu-

lha como Patrimônio Mundial pela Unesco. 

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:

 •   despoluição da lagoa da Pampulha

 •  serviços de desassoreamento da lagoa 

da Pampulha: 800 mil metros cúbicos de se-

dimentos estão sendo removidos do leito da 

lagoa. Em maio de 2013 as obras iniciaram. 

 •  serviços de recuperação da qualidade da 

água da lagoa da Pampulha: Em novem-

bro de 2013 foi homologada a licitação.
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 •  redução do aporte de esgotos sanitá-

rios na lagoa da Pampulha: Através de 

obra realizada pela Copasa na Bacia da 

Pampulha nos municípios de Belo Hori-

zonte e de Contagem, em parceria com o 

Governo Federal, com recursos oriundos 

do PAC2. As obras iniciaram em 2013 e 

têm previsão de conclusão em 2014.

 •   revitalização e requalificação da orla 

da lagoa da Pampulha

 Em 2013:

 •   ciclovias: 7 km de novas ciclovias implan-

tadas; 11 km de ciclovias existentes recu-

peradas.

 •   recapeamento: 198.540 m2 do asfalto da 

orla da lagoa recapeados.

 •   calçadas: 24.500 m2 de calçadas públicas 

na orla recuperados.

 •   sinalização turística interpretativa: Para 

facilitar a orientação e o deslocamento dos 

visitantes, a região recebeu nova sinaliza-

ção, com placas interpretativas trilíngues, 

em português, inglês e espanhol. Em 2013 

foram instaladas 68 placas (13 placas dire-

cionais simples, dez placas direcionais com 

mapa, nove placas interpretativas, 16 selos 

interpretativos e dez selos de escultura) nos 

tradicionais locais de visitação: Museu de 

Arte, Casa do Baile, Igreja São Francisco de 

Assis, Casa JK, Mineirão, Mineirinho, Parque 

Ecológico e Jardim Zoológico. A sinalização 

contempla também mirantes, edifícios pú-

blicos, obras de arte, praças e outros atrati-

vos. As placas são equipadas com o sistema 

de código de barras, que possibilita o aces-

so ao conteúdo multimídia através de dis-

positivos móveis. 

 •   sinalização turística indicativa: Serão 

instaladas placas indicativas no corredor 

viário da avenida Otacílio Negrão de Lima. 

Em 2013 foi iniciado o processo licitatório 

para a realização dos serviços.

centro de atendimento ao turista (cat) dino 

Barbieri

 Na Praça Dino Barbieri, em frente à igreji-

nha da Pampulha, será totalmente requalifica-

do o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), 

em parceria com o Governo Federal, com recur-

sos oriundos do Ministério do Turismo. Em no-

vembro de 2013 o projeto foi concluído.

implantação do Polo cultural da Pampulha

 Visa revitalizar e revalorizar o Complexo 

Arquitetônico, Paisagístico e Artístico da era JK, 

ampliando e melhorando o roteiro com infor-

mações e infraestrutura.

 •   Museu de arte da Pampulha (MaP): res-

tauração com recursos do PAC Cidades 

Históricas;

 •   casa do Baile: Serão feitas obras de lim-

peza da fachada, recuperação do piso e 

esquadrias e impermeabilização. Em 2013 
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foi concluída a impermeabilização da laje;

 •   casa Juscelino Kubitschek: Projetada 

nos anos 1940 para ser a residência de 

final de semana do então prefeito da ca-

pital, foi restaurada e ganhou um novo 

espaço cultural. Em setembro de 2013 foi 

inaugurada a Casa JK;

 •   igreja de são Francisco de assis: Passará 

por restauração com recursos do PAC Ci-

dades Históricas. A obra está prevista para 

o segundo semestre de 2014;

 •   Jardins Burle Marx: A restauração dos 

jardins de Burle Marx inclui o resgate dos 

projetos paisagísticos originais, contrata-

dos pela Prefeitura na década de 1940, em 

conjunto com os projetos arquitetônicos 

da Lagoa da Pampulha. O projeto incluiu 

plantio de espécies, revitalização dos sis-

temas de iluminação e irrigação dos jar-

dins e retirada de algumas árvores em 

mau estado fitossanitário;

 •   capivaras na lagoa da Pampulha: Para 

evitar problemas com a saúde pública, 

danos ao patrimônio da Pampulha e tam-

bém acidentes de trânsito, causados pelo 

excesso de capivaras na orla da lagoa, a 

Prefeitura de Belo Horizonte irá contratar 

empresa especializada que fará o manejo 

das capivaras que habitam o local. Todo 

o processo de manejo será realizado de 

acordo com as normas técnicas e exigên-

cias estabelecidas pelo Ibama. Em 2013 

foi iniciado o processo de contratação de 

manejo das capivaras.

zoo-Botânica

 A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizon-

te (FZB-BH) tem a missão de contribuir para a 

conservação da natureza, realizando ações de 

educação, pesquisa e lazer que sensibilizam as 

pessoas para o respeito à vida.

 O Jardim Zoológico, que foi inaugurado 

em 1959, está sendo adequado às práticas 

dos zoológicos modernos, como parte de um 

processo de revitalização de toda a Fundação 

Zoo-Botânica.

 Em julho de 2013 foram iniciadas as obras 

de reforma, com previsão de conclusão no pri-

meiro semestre de 2014: 

local situação

Casa do Baile Concluída em agosto/2013

Museu de Arte da Pampulha Concluída em agosto/2013

Jardins da Praça Alberto Dalva Simão Em andamento

Jardins da Casa JK Concluída em setembro/2013

Jardins da Igreja São Francisco de Assis Em andamento
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 •   recinto dos elefantes: Ampliação e pin-

tura da área de manejo, instalação de um 

brete (corredor para contenção e manejo 

dos animais), aperfeiçoamento dos siste-

mas elétrico e de coleta de água pluvial e 

destinação de efluentes do recinto e im-

plantação de nove portões com sistema 

deslizante, aumentando a segurança do 

manejo para os servidores e os animais.

 •   Borboletário: Primeira etapa da reforma 

no laboratório de criação e reprodução 

dos lepidópteros (borboletas e mariposas), 

quando foram feitas a substituição do piso 

e do revestimento das paredes, a implanta-

ção de dois vestiários, melhoria das áreas de 

limpeza e de esterilização de material. O au-

ditório do Borboletário também sofreu al-

gumas mudanças com a adaptação da ram-

pa às novas normas de acessibilidade, além 

da instalação de um toldo para aumentar o 

conforto dos visitantes.

oUtros ProGraMas

zoo-Botânica

Principais atividades realizadas em 2013

aquário do rio são Francisco: Manutenção de 86 

espécies no Aquário, aperfeiçoamento do manejo, 

ambientação dos recintos, expedições de coleta e 

captura de peixes para povoamento dos tanques 

do aquário, realização de pesquisas e atividades 

educativas e participação no “Plano de Ação Nacio-

nal para a Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Peixes Rivulídeos” e no Plano de Ação Nacional para 

a Conservação de Espécies Ameaçadas de Peixes 

do Rio São Francisco, coordenados pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/

MMA. Lançamento do documentário “Peixes do 

Velho Chico”, em parceria com o Instituto Pró-Cittá, 

com apoio da Petrobras.

Projeto “Pesquisa científica”: A FZB-BH dispo-

nibiliza seu acervo faunístico e florístico para a re-

alização de pesquisa científica a diversas Universi-

dades e Instituições de Pesquisa. Além de produzir 

informação científica e popular, a oportunidade 

contribui para a formação de novos pesquisadores 

e profissionais nas áreas de conservação e manejo 

da fauna e da flora. Em 2013 foram orientados e/ou 

supervisionados 24 projetos de pesquisa.

Projeto Bem-estar animal: Desenvolvimento 

de atividades de aperfeiçoamento da manuten-

ção de mais de 250 espécies de animais silves-

tres com ênfase no enriquecimento ambiental, 

condicionamento animal, adequação de recin-

tos, nutrição e medicina veterinária preventi-

va e curativa, além da reprodução de espécies 

ameaçadas de extinção. O destaque em 2013 

foi a importação e adaptação, com pleno su-

cesso, de um novo casal de gorilas (Gorilla g.  

gorilla), provenientes da Espanha e Reino  
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Unido, em cooperação com a EAZA (Associação 

Europeia de Zoológicos e Aquários).

Produção de Mudas: Produção de mudas de es-

pécies para arborização viária e recuperação de 

áreas degradadas, produção de espécies orna-

mentais para paisagismo e produção de espécies 

ameaçadas para a conservação da biodiversida-

de. Foram distribuídas, aproximadamente, 81.000 

mudas em 2013, destinadas às unidades da Pre-

feitura para plantio em Belo Horizonte.

ações educativas na FzB-BH: Atendimento a cer-

ca de 1.200.000 visitantes quanto a informações e 

orientações sobre fauna, flora e meio ambiente em 

2013. Por meio de bate-papos, exposições tempo-

rárias, trilha interpretativa, oficinas, visitas noturnas, 

programações de férias e outras datas comemora-

tivas, visitas monitoradas e promoção de palestras 

e seminários, em 2013 a equipe educativa atendeu 

diretamente um total de 92.969 pessoas.

Projeto “Bicicleta para todos”: Visa atender o 

público que frequenta o Parque Ecológico, com 

o objetivo de trabalhar a educação patrimonial 

e educação para o trânsito. Foram disponibiliza-

das 31 bicicletas e capacetes para uso gratuito 

nas dependências do Parque. Além de passear 

e contemplar a natureza, os visitantes têm a 

oportunidade de praticar um exercício físico. 

Em 2013, foram 24.998 usuários do projeto.

Meio ambiente

Monitoramento ambiental

água:

 •   Monitoramento da água dos córregos 

afluentes à Represa da Pampulha, num to-

tal de 51 pontos, com frequência trimes-

tral e avaliação de 32 parâmetros;

 •   Monitoramento semestral dos peixes da re-

presa da Pampulha, com avaliação de con-

taminação por bactérias e metais pesados;

 •   Foram realizados 66 diagnósticos de des-

poluição de cursos d’água – lançamentos 

de efluentes em córregos;

 •   Monitoramento trimestral da qualidade 

da água das Bacias do Rio Arrudas e do 

Córrego do Onça.

Qualidade do ar: O início da operação das Esta-

ções de Monitoramento da Qualidade do Ar per-

mitirá à Prefeitura de Belo Horizonte desenvolver 

indicadores e estudos que, além de informarem 

o cidadão de forma rápida e precisa sobre os ní-

veis diários de qualidade do ar, serão ferramenta 

importante na definição das políticas de controle 

e melhoria da qualidade ambiental da cidade. Os 

dados das medições são transmitidos por rede te-

lefônica, em tempo real, a uma central instalada na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, 

com boletins diários dos resultados das últimas 

24 horas. Em 2013, ocorreu o acompanhamento 

da operação, em caráter experimental, das cabi-

nes das Estações de Monitoramento da Qualida-
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de do Ar. A ordem de Serviço para execução dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva 

das estações foi emitida em novembro de 2013, 

tendo sido iniciados os serviços de limpeza e cali-

bração dos analisadores, configuração da central 

de dados e restabelecimento da comunicação. 

Gestão das áreas verdes

licenciamento para intervenção em áreas 

verdes ou de especial interesse ambiental: 

Execução de análises diversas quanto a propos-

tas de intervenções em áreas verdes ou de es-

pecial interesse ambiental da cidade. Em 2013, 

foram elaboradas 206 novas análises relativas a 

propostas de intervenções em áreas verdes ou 

de especial interesse ambiental da cidade (ativi-

dade executada conforme demanda).

Programa BH verde: Programa de cadastramento 

e caracterização das áreas verdes públicas muni-

cipais, objetivando a identificação e indicação de 

ações de preservação e aprimoramento destas áre-

as. Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, mantém banco de dados geor-

referenciados sobre as áreas, que possibilita a elabo-

ração de diagnósticos e propostas de intervenções 

para a melhoria das mesmas. A partir destas infor-

mações é possível, por exemplo, a identificação das 

áreas prioritárias a serem transformadas em par-

ques, mediante a conjugação de fatores tais como: 

grau de fragilidade da área, em termos de degrada-

ção (invasões, erosões, deposições de entulho, etc.), 

demanda da comunidade, inexistência ou precarie-

dade de parques no entorno do local e baixo índice 

de áreas verdes no bairro e/ou na região.

Programa adote o verde: Programa de par-

cerias com a sociedade para a manutenção das 

áreas verdes públicas municipais. É coordenado 

e monitorado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e operacionalizado pelos respectivos 

órgãos responsáveis pela manutenção das áreas 

(Secretarias de Administração Regional Municipal, 

nos casos de praças, jardins ou canteiros centrais 

de avenidas, e Fundação de Parques Municipais, 

nos casos de parques). Encontram-se adotadas, 

atualmente, cerca de 380 áreas verdes públicas.

concurso cidade Jardim: Concurso que elege 

anualmente as áreas verdes públicas mais bem 

cuidadas da cidade. Objetiva incentivar e homena-

gear os parceiros do Programa 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 áreas passíveis de participação no 

evento e incentivar a celebração de novas parcerias. 

Gestão da arborização urbana

 Além dos Projetos de Inventário das Ár-

vores e o BH Mais Verde, que fazem parte do 

Programa Sustentador Parques e Jardins, a Se-

cretaria Municipal de Meio Ambiente também 

executa os seguintes projetos:
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licenciamento para intervenção em vegetação: 

Execução de análises e emissão de autorizações 

para intervenções em arborização, quando rela-

cionadas à implantação de novas edificações ou 

em casos especiais, conforme demanda. Em 2013, 

foram elaboradas 586 novas análises relativas a 

propostas de intervenções em vegetação (ativi-

dade executada conforme demanda).

Mapeamento e avaliação das ocorrências de 

quedas de árvores: Levantamento, caracterização 

e mapeamento das ocorrências de quedas de árvo-

res na cidade, visando à elaboração de diagnósticos 

e a proposição de ações preventivas com relação a 

estas ocorrências. Encontra-se em avaliação a im-

plantação de rede de anemógrafos na cidade, vi-

sando à avaliação e caracterização da correlação en-

tre as ocorrências de ventos e as quedas de árvores.

controle de pragas ocorridas em árvores do Gê-

nero Ficus em Belo Horizonte: Realização de ações 

de combate às pragas instaladas em árvores das 

avenidas Bernardo Monteiro e Barbacena, da Pra-

ça da Boa Viagem, do Parque Lagoa do Nado e de 

outros locais atacados pelos problemas, tendo sido 

instalado um Sistema de Comando em Operações 

(SCO), com a participação da Coordenadoria Mu-

nicipal 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 autorização por parte da 

ANVISA para a aplicação dos produtos identificados 

como viáveis; celebração de parcerias com a Funda-

ção 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 riscos de 

quedas de galhos ressecados ou mortos.

Programa Uma vida, Uma árvore: Realizado 

em parceria com a Rede Globo Minas, visa in-

centivar o adequado desenvolvimento e pre-

servação de árvores plantadas em espaços pú-

blicos da cidade, através da associação de cada 

uma delas a uma criança registrada na capital 

e cadastrada no portal do programa. Até 2013, 

foram cerca de 35 mil mudas plantadas por 

meio do programa em Belo Horizonte. 

educação ambiental – principais atividades

centros regionais de educação ambiental 

– ceas: Acompanhamento e orientação aos 

Centros Regionais de Educação Ambiental – 

CEAs Barreiro, Norte, Venda Nova e Pampulha  

(PROPAM) que visam oferecer, nas regionais, 

atividades de Educação Ambiental descentra-

lizadas. Em 2013, foram realizadas 521 ativida-

des, com a participação de 22.044 pessoas.

oficinas de educação ambiental: Atividades 

internas, de curta duração (3 horas), com 35 vagas 

cada, abordando temas variados de forma lúdica 

e interativa. Exemplos: História Ambiental, Serra 

do Curral, Consumo Responsável, Morada do Ser, 
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SOS Nossas Águas, Áreas Verdes, Pegada Ecoló-

gica, entre outros. Em 2013, 15 atividades foram 

realizadas, com a participação de 150 pessoas.

Programa de educação ambiental na Bacia da 

Pampulha: Faz parte das ações do PROPAM – Pro-

grama de Recuperação e Desenvolvimento Am-

biental da Bacia da Pampulha e é realizado pelo 

CEA-PROPAM – Centro de Educação Ambiental 

do PROPAM, em parceria com o Consórcio de Re-

cuperação da Bacia da Pampulha, que tem como 

associados, além de empresas públicas e priva-

das, ONGs e Universidades, os dois municípios 

que fazem parte da bacia, Belo Horizonte e Con-

tagem. As principais atividades desenvolvidas no  

CEA-PROPAM são: circuitos intermunicipais de per-

cepção ambiental; formação de multiplicadores 

em educação ambiental através de oficinas para 

educadores e formadores de opinião; mobilização 

para coleta seletiva; participação no Programa Es-

cola Integrada; Exposições Itinerantes; participa-

ção em eventos; acompanhamento de ações de 

fiscalização; levantamento de nascentes da bacia 

da Pampulha, além do Prêmio “Águas da Pampu-

lha”, que valoriza, identifica e dissemina a produ-

ção artística e literária relacionadas à preservação 

das águas, produzida por estudantes das escolas 

da bacia e do Projeto “Guardiões das Nascentes 

da Pampulha”, uma iniciativa de reconhecimento 

público aos proprietários de áreas com nascentes 

preservadas ou recuperadas na bacia. Em 2013, 

foram atendidas 14.405 pessoas pelas palestras e 

circuitos de percepção ambiental e realizados 234 

eventos, totalizando 14.639 pessoas participantes, 

além de 98 empréstimos da biblioteca.

visitas orientadas, travessias Urbanas, circui-

tos e trilhas ambientais: Atividades externas, de 

curta duração (4 horas), com 40 vagas cada, realiza-

das em diversos locais e instituições da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte, utilizando-se do ôni-

bus Expresso Ambiental. Em 2013, foram realizadas 

28 atividades, com a participação de 466 pessoas.

curso BH itinerante: Curso semestral teórico e 

prático sobre temas socioambientais, de média 

duração (100 horas), com 36 vagas para alunos e 3 

para monitores cada, em atividades internas e ex-

ternas. Tem a cidade de Belo Horizonte como seu 

espaço de aprendizado e o objetivo de formar edu-

cadores ambientais para promover ações e práticas 

educativas, voltadas à sensibilização da coletivida-

de. Desenvolve atividades diversas, como aulas de 

campo, palestras, grupos de debates e relatos de 

experiências. Em 2013 foram realizados dois cur-

sos, com a participação de 78 pessoas.

ambiente em Foco, tela verde e cine am-

biental: Promoção de palestras, projeções de 

vídeos e debates sobre temas variados, com o 

objetivo de proporcionar aos cidadãos um es-

paço de discussão sobre questões ambientais 

em evidência. Em 2013, foram realizadas 52 ati-

vidades, com a participação de 882 pessoas.
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 A cidadania consiste em um conjunto de di-

reitos 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 entretenimento 

também integra a Estratégia de Longo Prazo. 

 Para que esses objetivos possam ser alcan-

çados, 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

ProGraMa sUstentador 
BH cidadania e o sUas – sisteMa Único 

de assistÊncia social

BH cidadania

 O Programa BH Cidadania desenvolve ações 

nas áreas de maior vulnerabilidade social do Mu-

nicípio de Belo Horizonte. É um programa de in-

clusão social cujo modelo de gestão baseia-se na 

descentralização, territorialidade, articulação e in-

tegração intersetorial dos diversos órgãos e entida-

des afins. Com esse desenho, o BH Cidadania busca 

garantir maior resolução e acessibilidade dos bens 

e serviços públicos sociais às populações inscritas 

nos indicadores de vulnerabilidade social. 

 O Espaço BH Cidadania é um equipamen-

to arquitetonicamente construído para aco-

lher, de forma mais adequada, os beneficiários 

e abrigar os serviços locais disponibilizados de 

diversas secretarias temáticas do Município. Ao 

se constituírem em sedes próprias, os Espaços 

BH Cidadania não só propiciam a implantação 

dos diversos serviços das políticas sociais e oti-

mizam os custos em uma ambiência física que 

facilita a intersetorialidade como também con-

solidam a referência de equipamento público 

das políticas sociais para as famílias residentes 

em sua abrangência territorial. 

Principais serviços ofertados  

no BH cidadania:

 •   Identificação de situação de risco e orien-

tação familiar: CRAS (Centro de Referên-

cia da Assistência Social);

 •   Oficinas de socialidade;

cidade de todos



148

 •   Socialização infanto-juvenil;

 •   Socialização de jovens;

 •   Grupos de convivência de idosos;

 •   Academia da Cidade; 

 •   Oficinas de saúde bucal;

 •   Oficinas de cultura;

 •   Ponto de Leitura;

 •   Educação para o Consumo;

 •   Plantio Alternativo;

 •   Escola Integrada; 

 •   Umei – Unidade Municipal de Educação 

Infantil;

 •   Educação de Jovens e Adultos – EJA – 

(elevação da escolaridade);

 •   Qualificação Profissional;

 •   Orientação Jurídica, Juizados de Conciliação 

(em parceria com o TJMG);

 •   Formação em Direitos Humanos  

e Cidadania; 

 •   Programa de Inclusão Digital – Telecen-

tros e PIM (Ponto de Internet Municipal);

 •   Atividades esportivas e de lazer voltadas 

para o público-alvo dos Programas Espor-

te Esperança, Caminhar, Vida Ativa e Su-

perar, desenvolvidos pela SMEL.

 As ações do programa são desenvolvidas 

a partir da promoção e acesso aos direitos 

definidos 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 preven-

ção em saúde, buscando promover mu-

danças efetivas dos hábitos e condições 

de vida;

 •   Assistência social: Atender com foco na 

família com suas demandas e estimular e 

promover a convivência familiar e comu-

nitária por meio do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS);

 •   Transferência de renda: Benefício de Pres-

tação Continuada (BPC), Bolsa Escola Mu-

nicipal e Bolsa Família.

 •   Esporte e lazer: Ênfase nas ações do Es-

porte Esperança, Vida Ativa, Caminhar e 

Superar;

 •   Segurança alimentar e nutricional: 

Ações voltadas para a Educação para 

Consumo, Plantio Alternativo, Horta Co-

munitária e Pomar;

 •   Direitos humanos e cidadania: Desenvol-

vimento de ações voltadas à formação 

em direitos humanos e cidadania e inves-

timento no eixo orientação jurídica;

 •   Inclusão produtiva: Voltada para possibilitar 

a autonomia familiar. Prevê ações de quali-

ficação profissional, encaminhamento ao 

mercado 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-
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clusão digital: Pontos de Internet Municipal; 

Telecentros, Unidade Móvel, Centro de Re-

condicionamento de Computadores;

 •   Intervenções urbanas: Integração da área 

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

mento Participativo, ações em áreas de risco.

 Atualmente, Belo Horizonte conta com 33 

unidades do BH Cidadania, com uma abrangên-

cia de 165 mil famílias. 

 Nos espaços do BH Cidadania funcionam 

os Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), serviço de proteção social básica da po-

lítica de Assistência Social, que atendem famí-

lias em situação de vulnerabilidade e risco, com 

vistas a promover o acesso a bens e serviços 

públicos e favorecer a convivência comunitária, 

através de atividades de socialização para as di-

versas faixas etárias.

regional núcleo endereço início das atividades

Barreiro Vila Cemig
Rua Faisão, 1.075 

Flávio Marques Lisboa
2009

Barreiro Vila Independência
Rua Água da Vida, 14

Independência
2002

Barreiro Petrópolis
Rua Duzentos e Oitenta e 

Um, 491 – Petrópolis
2006

Centro-Sul Santa Rita de Cássia
Rua São Tomás de 

Aquino, 640 – Vila Santa 
Rita de Cássia

2002

Centro-Sul Vila Fátima
Beco Dona Benta, 145

Vila Fátima
2009

Centro-Sul Vila Marçola
Rua Engenheiro Lucas 

Júlio de Proença, 73  
Serra

2010

Leste Taquaril
Rua Pedro de Sintra, 77  

Taquaril
2009

Leste
Alto Vera Cruz – Vila 

Cruzeirinho
Rua Fernão Dias, 1.160

Alto Vera Cruz
2002

Leste
João Amazonas – 
Mariano de Abreu

Rua 5 de Janeiro, 85
Mariano de Abreu

2006

Leste Granja de Freitas
Rua Diniz Dias, 145

Granja de Freitas
2011

Nordeste União
Rua Professor Geraldo 

Fontes, 30 – União
2002

Nordeste Conjunto Paulo VI
Rua Itarumirim, 2

Bairro Paulo VI 
(próximo ao CREAR)

2005

Nordeste Vila Maria
Rua dos Argentinos, 105  

Jardim Vitória
2011
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regional núcleo endereço início das atividades

Noroeste Vila Senhor dos Passos
Rua Evaristo da Veiga, 
239 – Vila Senhor dos 

Passos
2002

Noroeste Pedreira Prado Lopes
Avenida José Bonifácio, 

189 – São Cristóvão  
(na E. M. Belo Horizonte)

2006

Noroeste Conjunto Califórnia
Rua das Cítaras, 26

Conjunto Califórnia I
2009

Noroeste Coqueiral
Rua Rainha das Flores, 
102 – Jardim Filadélfia

2009

Norte Providência
Rua Arantina, 375

Minaslândia
2008

Norte Jardim Felicidade
Rua do Curumim, 10

Jardim Felicidade
2002

Norte
Brasilina Maria de 

Oliveira – Novo Aarão 
Reis

Avenida Risoleta Neves, 
347 (Via 240, 247)
Novo Aarão Reis

2010

Norte Zilah Spósito
Rua Coquilhos, 75

Jaqueline
2010

Norte Vila Biquinhas
Rua Coronel Joaquim 

Tibúrcio, 850
Heliópolis

2010

Oeste Morro das Pedras
Avenida Silva Lobo, 2.379  

Alto Barroca
2002

Oeste Havaí
Rua Costa do Marfim, 

480 – Estrela Dalva 
2009

Oeste Vista Alegre I
Rua Capim Branco, 231

Vista Alegre
2011

Oeste Vila Antena
Rua Central, 78 – Bairro 

Vila Antena
2011

Pampulha Vila Santa Rosa
Avenida Professor 

Magalhães Penido, 770 
São Luiz 

2002

Noroeste Vila São José
Rua Flor das Cobras, 10  

Jardim Montanhês
2006

Pampulha Novo Ouro Preto
Rua Nízio Torres, S/N 

Engenho Nogueira/Alto 
Ouro Preto

2007

Pampulha Confisco Rua K, 127 – Confisco 2009

Venda Nova Jardim Leblon/Apolônia
Rua Visconde de Itaboraí, 

304 – Jardim Leblon
2009

Venda Nova Lagoa
Rua Nelson José de 
Almeida, 21 – Lagoa

2011

Venda Nova Mantiqueira
Rua Luzia Salomão, 300  

Mantiqueira
2011



151

o sistema Único de assistência social – sUas

 A política de assistência social e implemen-

tação do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS/BH 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 situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições e o fortalecimento de vínculos fa-

miliares e comunitários. Tem atuação territoria-

lizada, priorizando os territórios com maiores 

índices de vulnerabilidade.

Proteção social especial

 O objetivo é proteger famílias e indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal 

e social, expostos à ocorrência de violação de 

direitos e riscos.

 A Proteção Especial visa estabelecer novas 

parcerias, articular ações com outros órgãos 

municipais 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 subsis-

tência, a serem executadas em nível local, re-

gional e municipal, de acordo com a Política 

Municipal de Assistência Social;

 •   Coordenar a implementação das medidas 

de proteção socioeducativas previstas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-

te – ECA;

 •   Estabelecer diretrizes e coordenar a exe-

cução das ações de abrigamento para a 

população em situação de risco pessoal e 

social do Município;

 •   Definir diretrizes e parâmetros para su-

pervisionar entidades assistenciais conve-

niadas com a Secretaria Municipal Adjun-

ta de Assistência Social.

 A Proteção Social Especial divide-se em 

dois níveis de complexidade: Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, para situa-

ções onde há violações de direitos, mas cujos 

vínculos familiares não se encontram rompidos; 

e Proteção Social Especial de Alta Complexida-

de, para situações onde os vínculos familiares 

ou comunitários encontram-se rompidos, exi-

gindo proteção integral aos usuários.

Família cidadã – BH sem Miséria

 O Projeto Especial “Família Cidadã – BH Sem 

Miséria” foi implantado em 2011 em 25 núcleos 

do BH Cidadania, visando intensificar o proces-

so de inclusão social das famílias mais vulne-

ráveis. Foram estabelecidos 18 critérios para a 

seleção das famílias que passam a ser acompa-

nhadas por meio dos Planos de Ação Familiar 

(PAF). O projeto promove ações integradas, sob 
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a supervisão dos técnicos da assistência so-

cial, educação e saúde, com vistas à inserção e 

permanência na rede de serviços das políticas 

públicas, em consonância com as diretrizes do 

Plano Brasil Sem Miséria, cuja finalidade é su-

perar a situação de extrema pobreza no Brasil. 

O Projeto Família Cidadã – BH sem Miséria está 

beneficiando 700 famílias, desde maio de 2010.

ProGraMa BH cidadania – Belo Horizonte (MG)

FONTE: PBH, 2013 – Base Cartográfica: PROdABEl, 2013 – Elaboração: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2013
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 centro de referência de assistência  

social – cras

 Implantado nas áreas de vulnerabilidade 

social do Município, com 165 mil famílias re-

ferenciadas, executa serviços de proteção bá-

sica, organiza e coordena a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assis-

tência social.

 centro de referência especializado da assis-

tência social – creas

 O CREAS é uma unidade pública de servi-

ço, integrante do Sistema Único de Assistência 

Social, que constitui um polo de referência, co-

ordenador e articulador da Proteção Social Es-

pecial de Média Complexidade, sendo respon-

sável pela oferta de serviços, orientação e apoio 

especializados e continuados a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados, mas sem 

rompimento de vínculos. O Município de Belo 

Horizonte conta com nove Centros de Referên-

cia Especializados da Assistência Social – CRE-

AS, sendo um em cada regional.

serviços executados nos centros de referência da assistência social – cras – 2013

ações descrição e Público

Serviço de Proteção e Atenção Integral à 
Família

Trabalho com famílias, orientação e encaminhamento para 
rede socioassistencial. São 33 unidades, referenciando 165 
mil famílias.

serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos: atende crianças, adolescentes, jovens, 
idosos, pessoas com deficiência e suas famílias referenciadas ao cras

Casa de Brincar

Realização de atividades com crianças, familiares e 
comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência 
de situações de exclusão social e de risco, em especial a 
violência doméstica e o trabalho infantil. Total de 3.405 
crianças atendidas.

ProJovem Adolescente – Atendimentos  
de Adolescentes  15 – 17 anos 

Realização de atividades grupais que visam o fortalecimento da 
convivência familiar e comunitária e contribuem para o retorno 
ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio 
do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência 
social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo 
do trabalho. Total de 1.617 jovens atendidos.

Grupo de convivência de Idosos – 
Atendimentos de pessoas com mais  
de 60 anos

Realização de atividades que contribuam para o 
envelhecimento saudável, para a autonomia e para a 
sociabilidade.  As ações são planejadas atendendo a demanda 
e considerando a vivência das pessoas idosas participantes 
do grupo. Total de 4.969 idosos atendidos.

Maior Cuidado – Projeto Cuidador  
de Idosos

Consiste no cuidado domiciliar de rotina a idosos 
semidependentes e dependentes que vivenciam situações de 
vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares 
e/ou sociais; pela ausência de acesso a possibilidades de 
inserção comunitária, prevenindo situações de risco, a 
exclusão e o isolamento. Em 2013 foram atendidas 640 
pessoas idosas no programa.
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serviços executados no centro de referência especializado de assistência social – 2013

ações descrição e Público Beneficiado

Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI

Oferece atenção especializada a grupos de familiares com 
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência em 
situação de direitos ameaçados ou violados. Foram 2.442 
pessoas atendidas/mês. 

Serviço Especializado em Abordagem 
Social à população em situação de vida 
nas ruas

Serviço ofertado de forma continuada e programada com a 
finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca 
ativa, que identifique, nos territórios, crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência, bem 
como a incidência de trabalho infantil, exploração sexual 
de crianças e adolescentes, entre outras. Busca a resolução 
de necessidades imediatas e promove a inserção na rede 
de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas na 
perspectiva da garantia de direitos. Em 2013, foram atendidas 
1.200 pessoas por mês, em média.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida 
(LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC)

A medida socioeducativa de Liberdade Assistida tem duração 
de seis meses, mas pode se estender por até três anos. A 
medida de Prestação de Serviço à Comunidade consiste na 
realização de serviços comunitários gratuitos e de interesse 
geral, por um período de até seis meses, junto a organizações 
governamentais ou não governamentais. O acesso ao serviço 
é condicionado pela aplicação de medidas socioeducativas 
de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, 
pela autoridade judiciária competente. Em 2013, foram feitos 
20.318 atendimentos.

Serviço de Acolhimento Institucional  
à Pessoa Idosa

Acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais 
de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus 
de dependência. O acolhimento deverá ser provisório e, 
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas 
todas as possibilidades de autossustento e convívio com os 
familiares. Em 2013, foram disponibilizadas 805 vagas.

Serviço de Acolhimento Institucional à 
Pessoa com Deficiência

É ofertado para jovens e adultos com deficiência que 
não dispõem de condições de autossustentabilidade, de 
retaguarda familiar temporária ou permanente ou que 
estejam em processo de desligamento de instituições de 
longa permanência. Em 2013 foram disponibilizadas 91 
vagas.

Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 
medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, Art. 
101.). Em 2013, foram disponibilizadas 643 vagas.
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campanhas de sensibilização e mobiliza-

ção da sociedade para o desenvolvimen-

to de ações de enfrentamento à violação 

de direitos de crianças e adolescentes: 

Investir nas ações do Programa de Erradi-

cação do Trabalho Infantil (PETI), que visam 

proteger e retirar crianças e adolescentes 

com idade inferior a 16 anos da prática do 

trabalho precoce.

 Em 2013 foram realizadas cinco campanhas:

 •   carnaval: Teve como objetivo alertar 

contra o abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes e foi lançada no 

dia 02/02/2013 na Feira Tom Jobim, jun-

to a blocos carnavalescos. Para garantir 

os diretos das crianças e adolescentes, 

também foram distribuídos informati-

vos da campanha nos bailes e nos con-

cursos de carnaval que aconteceram nas 

regionais da PBH.

 •   erradicação do trabalho infantil: A 

campanha “Tem Criança Que Nunca 

Pode Ser Criança” foi lançada no dia 

12/06/2013, data em que se comemo-

ra o Dia Nacional de Combate ao Tra-

balho Infantil. O objetivo é convencer 

a população que frequenta os bares 

da cidade a não remunerar o trabalho 

infanto-juvenil, oferecendo esmola ou 

comida para crianças que estão nas 

ruas e na noite da capital. A campa-

nha enfatizou também que a socieda-

de precisa se conscientizar de que este 

tipo de exploração, além de represen-

tar uma contravenção, coloca crianças 

e adolescentes em uma situação de ris-

co social e pessoal.

 •   contra exploração sexual: A campa-

nha tem o desafio maior de mobilizar 

a sociedade brasileira a enfrentar a vio-

lência sexual contra crianças e adoles-

centes, que aumenta, principalmente, 

com a proximidade de grandes eventos 

esportivos no Brasil. Em maio de 2013 

ocorreu o evento “Abraço ao Mineirão” 

com intuito de dar visibilidade ao Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e Explo-

ração Sexual de Crianças e Adolescentes 

(18 de maio).

 •   Famílias acolhedoras: O principal obje-

tivo é proteger crianças e adolescentes 

afastados de suas famílias de origem por 

motivo de maus tratos, negligência ou 

outro tipo de violação, para que tenham 

uma fase difícil de suas vidas amenizada 

pelo carinho oferecido pelas famílias vo-

luntárias. Em julho de 2013 foi lançada a 

campanha. 

 •   cortejo pelos direitos das crianças 

e dos adolescentes: Lançada em 29 

de outubro de 2013, tem como objeti-

vos enaltecer os cuidados de proteção 

e promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes.
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Programa cuidado especial: Envolve ser-

viço de cuidador para pessoas com defi-

ciência nas residências fora e dentro das 

áreas dos CRAS. Em 2013 foi realizado Cha-

mamento Público para conveniar entida-

des para execução do Programa Cuidado 

Especial.

acolhimento institucional para pessoas com 

deficiência: Belo Horizonte conta atualmente 

com 91 vagas em instituições conveniadas para 

acolhimento institucional para pessoas com 

deficiência. Em 2013 foi realizado Chamamento 

Público para efetivar convênio com entidades 

para ampliar o acolhimento para pessoas com 

deficiência.

centro dia – centro de referência para a 

Pessoa com deficiência: É uma unidade do 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 

que oferta serviço às pessoas com deficiên-

cia que, devido à situação de dependência de 

terceiros, necessitam de apoio para a realiza-

ção de cuidados básicos da vida diária, como 

os autocuidados, arrumar-se, vestir-se, comer, 

fazer higiene pessoal, locomover-se e outras 

e também de apoios 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 grupos sociais, 

incentivo ao associativismo, entre outros 

apoios. Em 2013 foi realizado Chamamento 

Público para implantação do Centro Dia da 

Pessoa com Deficiência.

atendimento aos egressos do sistema Pri-

sional e suas Famílias: Ampliação da articu-

lação intersetorial com a Secretaria de Estado 

de Defesa Social de Minas Gerais, para iden-

tificação e inserção de egressos do sistema 

prisional dentro da organização de serviços 

das políticas sociais desenvolvidas pela PBH, 

principalmente nas áreas de qualificação e 

inserção laboral e no acompanhamento das 

famílias através dos CRAS/CREAS. Destina-se 

aos indivíduos que sofreram processos de 

criminalização e cerceamento de liberdade e 

suas famílias. O objetivo é diminuir as exclu-

sões e estigmas decorrentes dessa experiên-

cia, promovendo condições para a retomada 

da vida em liberdade, buscando o distancia-

mento do egresso das condições que provo-

quem a reincidência criminal.

Em 2013:

 •   Definido o fluxo de atendimento dos 

egressos do sistema prisional nos CRAS;

 •   Os técnicos da assistência social foram 

capacitados para atender os egressos do 

sistema prisional.
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Unidade de acolhimento institucional para 

População em situação de vida nas ruas:

 •   abrigo são Paulo: Localizado na rua 

Eletron, no bairro Primeiro de Maio. Em 

2013 foram concluídas obras que inclu-

íram: reforma da cozinha e refeitório; 

reforma dos sanitários; construção de 

sanitários; revisão da instalação elétrica 

dos sanitários e do corredor da ala femi-

nina; rampas de acessibilidade às áreas 

internas do abrigo; revestimento com 

azulejo nas despensas; pintura dos dor-

mitórios e hall de entrada com tinta la-

vável; substituição do telhado e adapta-

ção das áreas de intervenção às normas 

de prevenção e combate a incêndio.

 •   república carlos Prates: Obra votada no 

OP 07/08, localizada na avenida Nossa Se-

nhora de Fátima, n° 3.076-B, Carlos Prates, 

na Regional Noroeste. O empreendimento 

terá dois pavimentos, sendo que no primei-

ro andar será construída uma entrada para 

os usuários dos serviços, garagem, portaria, 

recepção, áreas de serviço (lavanderia, co-

zinha, refeitório, sala multiuso, instalações 

sanitárias e um dormitório); e segundo no 

ações descrição e Público Beneficiado

Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social para atendimento à 
população adulta em situação de vida nas 
ruas – CENTROPOP

Tem como objetivo realizar o atendimento à população em 
situação de vida nas ruas, visando o desenvolvimento da 
sociabilidade, fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou 
familiares e construção de novos projetos de vida. Em 2013, 
foram atendidas 705 pessoas.*

Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social para atendimento à 
criança e ao adolescente em situação de 
vida nas rua – CENTROPOP Miguilim

Tem como objetivo atender crianças e adolescentes 
em situação de vida nas ruas e suas famílias, realizando 
uma escuta qualificada, visando o desenvolvimento de 
sociabilidade, fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou 
familiares e construção de novos projetos de vida. Em 2013 
foram atendidos 70 crianças e adolescentes.*

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 áreas de risco geológico do Município, que 
foram removidos por decorrência de perdas parciais ou totais 
de moradia e se encontram temporária ou definitivamente 
desabrigados. Em 2013 foram disponibilizadas 140 vagas.

Acolhimento em Albergue – Unidade de 
Acolhimento Institucional para população 
em situação de vida nas ruas e migrante 
“Tia Branca”

Homens adultos em situação de vida nas ruas. Em 2013 foram 
disponibilizadas 381 vagas.

Serviço de Acolhimento em República 

Proteção, apoio e moradia subsidiada a grupo de pessoas 
maiores de  18 anos, em estado de abandono, situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social com vínculos 
familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem 
condições de moradia e autossustentação. Em 2013, foram 
disponibilizadas 40 vagas femininas e 40 vagas masculinas.

Políticas para a População em situação de vida nas ruas – 2013
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pavimento será implantada uma área com 

seis dormitórios, vestiário, instalação sani-

tária e sala multiuso. A obra foi iniciada em 

agosto de 2012, com previsão de conclusão 

no primeiro semestre de 2014.

 Destacam-se alguns resultados em 2013:

 •   Reordenamento do serviço de acolhimen-

to com as Residências Inclusivas – Unida-

de de Acolhimento Institucional da Prote-

ção Social Especial de Alta Complexidade, 

com características de domicílio e que 

estejam incluídas na comunidade com a 

finalidade de favorecer a construção pro-

gressiva da autonomia, da inclusão so-

cial e comunitária e do desenvolvimento 

de capacidades adaptativas para a vida  

diária de jovens e adultos com deficiência;  

 •   Implantação de unidade de pós-alta hos-

pitalar para a população em situação de 

rua – Tem como proposta realizar o aten-

dimento da população em situação de rua 

que necessite de cuidados após receber 

alta hospitalar, na medida em que o retor-

no às ruas ou o acolhimento institucional 

na modalidade pernoite não são conside-

rados suficientes para seu completo resta-

belecimento;

 •   Implantação de Unidade de Acolhimento 

para o Migrante;

 •   Ampliação do número de vagas para acolhi-

mento da população em situação de rua;

 •   Execução do serviço realizada por servidores 

efetivos nomeados em concurso público.

 •   Censo de População em Situação de Vida nas 

Ruas: É um importante esforço para conhe-

cer a realidade das pessoas que vivem em 

situação de vida nas ruas em Belo Horizonte. 

O trabalho envolveu 19 equipes compostas 

por estudantes das áreas de Medicina, Ciên-

cias Sociais e Humanas, profissionais com for-

mação superior de várias áreas e técnicos do 

Serviço Especializado em Abordagem Social. 

O censo aconteceu em 2013 e os resultados 

estão sendo compilados.

10ª conferência Municipal de assistência so-

cial: Realizada em julho de 2013, com o tema “A 

Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”, 

foi uma oportunidade efetiva de discussão e ava-

liação coletiva. Configurou-se como um momento 

de fundamental importância para o exercício do 

controle social, capaz de concretizar os avanços 

conquistados pela assistência social e na perspecti-

va de ampliar ainda mais a consolidação da demo-

cracia por meio da participação popular.

ProGraMa sUstentador 
direito de todos

 Este programa tem como objetivo promover 

a inclusão produtiva, social e cultural dos segmen-

tos sociais da população de Belo Horizonte, histo-

ricamente excluídos, com a finalidade de criar as 

condições para a reparação de direitos violados, 
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bem como a garantia do respeito aos direitos hu-

manos e o exercício pleno da cidadania.

 As metas e ações contempladas neste Pro-

grama envolvem, no âmbito do Município de 

Belo Horizonte, os seguintes públicos: jovens 

com idade entre 15 e 29 anos, pessoas com defi-

ciência, grupos étnicos que compõe a população 

de BH, mulheres vítimas de violência e violação 

de direitos, estudantes do Ensino Médio, Edu-

cação 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 per-

tencente ao segmento de lésbicas, gays, bissexu-

ais, transexuais e transgêneros – LGBT, população 

beneficiária dos programas de segurança alimen-

tar e nutricional desenvolvidos pela PBH.

Principais ações realizadas em 2013

Juventude

O conselho Municipal da Juventude foi reati-

vado em 2013, com a finalidade de estudar, ana-

lisar, elaborar, discutir, aprovar e propor políticas 

públicas que permitam e garantam a integração 

e a participação do jovem no processo social, 

criando canais de participação popular junto aos 

órgãos municipais, voltados para o atendimento 

das questões relativas ao jovem, especialmente 

com relação a educação, saúde, emprego e ren-

da, formação profissional e combate às drogas. 

Em 2013, foi realizada a IV Conferência Municipal 

da Juventude de BH e foi consolidada a Câmara 

Intersetorial de Políticas Públicas para o Jovem – 

CIP-Jovem.

centro de referência da Juventude: É um pro-

jeto conjunto da Prefeitura de Belo Horizonte e 

do Governo de Minas Gerais, com propósito de 

criar um espaço onde possam existir diversos 

programas e projetos voltados para os jovens, 

atuando de forma estreita com os Centros Cul-

turais, Núcleos do Programa Fica Vivo, Escola 

Integrada e Redes de Pontos de Cultura de Belo 

Horizonte e RMBH.

 Será um equipamento público com espaços 

multiuso para as mais diversas formas de expres-

são ligadas a esporte, arte, cultura, comunicação 

e empregabilidade, além de locais específicos 

para a promoção de políticas de juventude. Assim 

será o Centro de Referência da Juventude, que dá 

vida ao antigo prédio da Casa das Fábricas, na 

Praça da Estação, ao lado do Viaduto da Floresta, 

e pretende beneficiar cerca de 1,5 milhão de pes-

soas de 15 a 29 anos da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. No escopo da obra consta a cons-

trução do observatório da juventude; central de 

informações e atendimento qualificado; bibliote-

ca com espaço de convivência e aparelhos mul-

timídia; arena; auditório; espaço administração; 

estúdio de gravação de áudio; estúdio de edição 

de imagens; salas multiuso; salas de conselhos; 

estação de música e cozinha.

 O Centro está sendo construído em parceria 
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com o Governo Estadual, por meio de convênio as-

sinado em julho de 2012. Em março de 2013 foi ini-

ciada a obra do Centro de Referência da Juventude. 

reforma e requalificação do viaduto santa 

tereza: Serão restaurados os arcos do Viaduto 

Santa Tereza; requalificado o palco de Duelo de 

MCs para apresentações artísticas na parte infe-

rior; reformados os banheiros e instalados equi-

pamentos públicos, destinados à prática de lazer 

e esporte, potencializando o Viaduto Santa Tere-

za como espaço de expressão das vocações cul-

turais e juvenis da cidade.

 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 Tereza. 

Nesses encontros, foram levadas em considera-

ção questões relacionadas aos direitos dos fre-

quentadores 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 setores da sociedade, 

ficou acertada a elaboração de um projeto arqui-

tetônico de revitalização do espaço para permitir 

maior conforto e diversidade de uso.

 Em 2013 foi assinado convênio entre a Prefei-

tura de Belo Horizonte e o Governo do Estado, defi-

nindo investimentos para reforma e requalificação 

do Viaduto Santa Tereza, e realizado o processo lici-

tatório para a reforma. Obra já iniciada em 2014.

Programa Meio Passe estudantil: Consiste em 

um benefício financiado pela PBH, correspon-

dente a 50% do valor da tarifa no percurso de 

ida e volta entre a residência e a escola do aluno, 

destinado preferencialmente aos alunos do ensi-

no médio. Foi instituído através da Lei Municipal 

10.106 de 21/02/11 e regulamentado pelo Decre-

to 14.295 de 2/03/11 e pela portaria da BHTrans 

DPR 035/2011, de 18/04/11, e pode ser usufruído 

por meio do Cartão BHBus Benefício Estudan-

til. Até o fim do ano de 2013, foram distribuídos 

10.276 cartões BHBus Benefício Estudantil. 

Pessoas com deficiência

 A Coordenadoria de Direitos das Pessoas com 

Deficiência tem por finalidade propor, articular e 

coordenar as políticas públicas de promoção e de-

fesa de direitos das pessoas com deficiência, exer-

cendo um trabalho permanente de informação 

sobre os direitos das pessoas com deficiência, por 

meio de palestras em órgãos públicos, empresas, 

faculdades, associações, sindicatos e centros profis-

sionalizantes. Outra linha de atuação é a fiscalização 

e cumprimento da legislação que garanta o direito 

de acesso aos serviços públicos e programas de 

atendimento às pessoas com deficiência. Em 2013, 

a Coordenadoria promoveu a realização da 19ª Se-

mana da Pessoa com Deficiência, a Comemoração 

do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e 

a inauguração do Telecentro Inclusão e Cidadania. 

As ações da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência seguem dois eixos: 
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  eixo 1 - Promoção dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência. Objetivo: Estimular deba-

tes sobre os assuntos de pessoas com defi-

ciência e tornar públicos os programas, as 

políticas, bem como os direitos, necessida-

des e habilidades deste público. 

  eixo 2 - Mobilização e participação. Obje-

tivo: Propiciar um diálogo ampliado com 

a sociedade civil, possibilitando um efeti-

vo planejamento, em que as pessoas com  

deficiência, familiares e entidades atuem e 

participem como correalizadores das ações. 

 A Coordenadoria, na perspectiva da interse-

torialidade, atuou ainda com as demais secreta-

rias e com o Conselho Municipal de Direitos das 

Pessoas com Deficiência nos seguintes projetos: 

 •   Grupo Técnico de Acessibilidade: Apresen-

tar o diagnóstico das condições de acessi-

bilidade arquitetônica nos equipamentos 

públicos municipais, com a finalidade de 

propor e discutir critérios, adequações e 

adaptações nos equipamentos; 

 •   Apoio ao Projeto da Federação Brasileira 

de Bancos – FEBRABAN: Capacitação pro-

fissional da pessoa com deficiência; 

 •   Discussão do Projeto DPS200 (Equipa-

mento sonoro que auxilia a pessoa com  

deficiência visual no uso do transporte pú-

blico/Projeto Semáforo Sonoro (BHTrans);

 •   Censo Inclusão das Pessoas com Deficiência;

 •   Discussão da minuta do decreto que visa 

regulamentar a Lei do Autismo. 

  Serviço de Proteção Social à Pessoa  

com Deficiência

  Prevenção de agravos que possam provo-

car o rompimento de vínculos familiares e 

sociais de pessoas com deficiência. Visa o 

acompanhamento social em domicílio de 

famílias que tenham entre seus membros 

pessoas com deficiência, com o objetivo de 

orientar quanto aos direitos sociais, favore-

cendo a inclusão social, a equiparação de 

oportunidades, a participação na comuni-

dade e o desenvolvimento da autonomia, 

a partir de suas necessidades e potenciali-

dades individuais e sociais, prevenindo si-

tuações de risco, a exclusão e o isolamento. 

Foram realizados 4.934 atendimentos.

  Serviço de Acolhimento à Pessoa  

com Deficiência

  Acolhimento destinado a jovens e adultos, 

cujos vínculos familiares estejam rompidos 

ou fragilizados. É ofertado para jovens e 

adultos com deficiência que não dispõem 

de condições de autossustentabilidade, 

de retaguarda familiar temporária ou per-

manente ou que estejam em processo de 

desligamento de instituições de longa per-

manência. Este serviço é executado de for-

ma indireta, por meio de entidades da rede 

socioassistencial conveniadas à Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social 

para cobertura de 91 vagas. 
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direitos da Mulher

 A Coordenadoria Municipal dos Direitos das 

Mulheres tem como missão elaborar, propor e co-

ordenar as políticas municipais que assegurem o 

atendimento às necessidades específicas da mu-

lher. Para o desenvolvimento de suas atribuições, a 

Coordenadoria promove a articulação de redes de 

entidades parceiras ligadas às diferentes esferas do 

Poder Público, organizações não governamentais 

e movimentos organizados da sociedade civil. Sua 

atuação se estrutura a partir de quatro eixos: 

  Formação e educação Política em direitos 

Humanos e cidadania: Cursos de Capacita-

ção e Sensibilização (sociedade civil e gover-

namental); Palestras e Debates; Oficinas Te-

máticas; Projeto “Fala Mulher”; Publicação de 

material educativo/informativo; Atendimento 

ao público, através do Benvinda. 

 

  Promoção de ações afirmativas: Partici-

pação em Fóruns que visam a implantação 

e a implementação de Serviços de Aten-

ção à Mulher em Situação de Violência na 

RMBH; Projeto 100 CITTÁ – Projeto CAEM- 

Brasil/Itália; Rede de Enfrentamento Violên-

cia de Gênero; Consórcio Público Mulheres 

das Gerais (entre os municípios de Belo Ho-

rizonte, Contagem, Sabará e Betim). 

  inclusão social e Produtiva: Apoio à or-

ganização, divulgação e comercialização 

dos produtos dos Empreendimentos Eco-

nômicos Solidários; Participação na coor-

denação, organização, acompanhamento 

e execução do Programa Espaço da Cida-

dania; Articulação com o Fórum Mineiro de 

Economia Solidária – FMES. 

  Benvinda – centro de apoio à Mulher:  

O Centro de Referência e Atendimento à Mu-

lher em Situação de Violência é um equipa-

mento público municipal que desenvolve 

trabalho multidisciplinar de atendimento psi-

cológico, social e orientação jurídica às mulhe-

res em situação de violência doméstica. Seu 

principal objetivo é contribuir para consolida-

ção do programa de enfrentamento à violên-

cia por meio de estratégias de atendimento 

que objetivam o fortalecimento da mulher e 

a compreensão e prevenção dessa violência, 

bem como da articulação em rede de serviços 

públicos para atendimento a mulheres. Além 

disso, os atendimentos psicológicos e sociais 

e as orientações jurídicas buscam criar condi-

ções necessárias para que as mulheres cons-

truam, com o suporte das profissionais, possi-

bilidade de ruptura com a violência que viven-

ciam. Em 2013, foram 1.381 atendimentos.

enfrentamento à violência contra a Mulher: 

A PBH está avançando nas ações do Pacto Mu-

nicipal de Enfrentamento à Violência Contra a 

Mulher, por meio de campanhas de conscien-

tização sobre a violência de gênero nos movi-



163

mentos organizados e em instituições da so-

ciedade civil como escolas, igrejas, centros de 

saúde, associações comunitárias. Em novembro 

de 2013 foi realizada campanha para promover 

a formação e sensibilização das autoridades 

policiais na abordagem das mulheres vítimas 

de violência.

  Projetos Parceiros – convênio com  

a secretaria especial de Políticas para  

as Mulheres: 

  •   Projeto de Formação e Aperfeiçoa-

mento de Mulheres e de Empreen-

dimentos Econômicos Solidários (50 

Empreendimentos Econômicos Soli-

dários);

  •   Projeto de Promoção e Fortalecimen-

to da Cidadania das Mulheres/ Preven-

ção DST/Aids (formação de 500 agen-

tes públicas/os e de 500 mulheres de 

comunidades das Regionais).

ações para Promoção da igualdade racial

valorização das múltiplas manifestações das 

identidades sociais e culturais dos diferentes 

grupos étnico-raciais: A Coordenadoria Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial realiza progra-

mas, 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. Coorde-

na, ainda, as atividades da Escola Profissionalizante 

Raimunda da Silva Soares, na Pedreira Prado Lopes, 

desenvolvendo ações de formação e qualificação 

profissional para os moradores da comunidade; em 

2013 foram 596 alunos matriculados.

 Uma das ações de destaque no ano de 2013 

foi o lançamento do Programa de Certificação 

em Promoção da Igualdade Racial. A ação, iné-

dita no Estado de Minas Gerais, reconhece, por 

meio de um selo, instituições públicas e priva-

das, associações civis e empresas licenciadas 

que atuem com o objetivo de estimular e reco-

nhecer a prática de ações no campo da promo-

ção da igualdade racial, do enfrentamento ao 

racismo e à discriminação étnico-racial. 

 •   câmara intersetorial de Políticas Pú-

blicas de Promoção da igualdade ra-

cial: Criada pelo Decreto nº 15.271 de 

10/07/13, com a finalidade de discutir, 

avaliar e articular a implementação da Po-

lítica de Promoção da Igualdade Racial. 

 •   iii conferência Municipal de Promoção 

da igualdade racial: Convocada pelo 

Decreto nº 15.235 de 13/06/13, foi realiza-

da nos dias 19 e 20 de julho de 2013, com 

o tema “Democracia e Desenvolvimento 

por um Brasil Afirmativo”. Teve como prin-

cipais objetivos:

  -   Analisar e repactuar os princípios e dire-

trizes aprovados na II Conferência Muni-
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cipal de Promoção da Igualdade Racial;

  -  Avaliar as diretrizes para o desenvol-

vimento da Política Municipal de Pro-

moção da Igualdade Racial;

  -  Definir diretrizes que possibilitem o 

fortalecimento e a continuidade das 

políticas de promoção da igualdade 

racial na perspectiva de superação das 

desigualdades raciais ainda existentes.

 •  dia Municipal do Povo cigano: Instituí-

do pela Lei nº 10.623 de 11/06/2013, de-

fine que será comemorado anualmente 

no dia 24 de maio. A Secretaria Municipal 

Adjunta de Direitos de Cidadania apoiará 

as medidas a serem adotas para a come-

moração da data instituída por esta lei.

 •  Programa de certificação em Promo-

ção da igualdade racial: A ação, inédita 

no Estado de Minas Gerais reconhece, por 

meio de um selo, instituições públicas e 

privadas, associações civis e empresas li-

cenciadas que atuem com o objetivo de 

estimular e reconhecer a prática de ações 

no campo da promoção da igualdade ra-

cial, do enfrentamento ao racismo e da 

discriminação étnico-racial. 

 Instituída pelo Decreto Nº 15.392, de 

22/11/2013, prevê a concessão de um selo a 

instituições públicas e privadas, associações 

civis e empresas, sediadas na capital, que de-

senvolvem iniciativas de enfrentamento ao ra-

cismo e discriminação étnico-racial. 

 A criação da certificação integra as ações 

executivas em comemoração ao Mês da Consci-

ência Negra de 2013, que têm como objetivo for-

talecer o desenvolvimento de políticas de pro-

moção da igualdade racial, promover a cultura 

afro-brasileira e apoiar as organizações do movi-

mento negro em suas ações de conscientização, 

informação e sensibilização da população.

Público lGBt (lésbicas, Gays, Bissexuais, 

travestis e transexuais)

 A PBH vem implantando ações de promo-

ção, defesa e garantia dos direitos humanos e 

de cidadania do público LGBT.

 •  Realizadas duas reuniões de formação 

em Direitos Humanos da População LGBT, 

voltadas para gestores e técnicos da área 

de saúde;

 •  Parada LGBT: realizada no dia 29/09/13, 

com o tema “Estado Laico: Sua Religião 

não é Nossa Lei”, que ressalta a importân-

cia da defesa do Estado Laico para o en-

frentamento à violência e para o fortaleci-

mento da democracia. 

 •  Projeto “educação para a diversida-

de”: Tem objetivo de formar professores e 

gestores da Rede Municipal de Educação 

em relações de gênero, questões étnico-

-raciais, enfrentamento de discriminação 



165

e racismo e educação sem homofobia. Em 

2013 foram formados 1.612 professores 

da Rede Municipal de Educação.

centro de referência pelos direitos Hu-

manos e cidadania de lésbicas, Gays, Bis-

sexuais, travestis e transexuais (crGlBt): 

Tem como objetivo a elaboração e implemen-

tação de políticas públicas específicas para 

este público, no campo dos direitos humanos 

e cidadania, por meio de ações que visam um 

enfrentamento à violência homofóbica e a 

discriminação por orientação sexual. Entre as 

principais ações desenvolvidas estão o aten-

dimento psicossocial e jurídico; educação em 

direitos humanos; articulação de políticas na 

perspectiva intersetorial e apoio às ações do 

movimento LGBT de Belo Horizonte. Em 2013 

foram atendidas 439 pessoas.

centro de referência em segurança alimen-

tar e nutricional sustentável no Município 

de Belo Horizonte (ceresans-BH)

 Será implantado com o objetivo de plane-

jar e coordenar as ações de educação, qualifi-

cação, informação e de pesquisa e extensão da 

política de segurança alimentar e nutricional 

sustentável do Município, bem como integrar 

as demais ações de assistência alimentar à po-

pulação e às instituições públicas e convenia-

das – restaurantes populares, rede municipal de 

ensino, creches, abrigos, ILPI e CRAS. Em maio 

de 2013 foram iniciadas pequenas intervenções 

de requalificação do Centro de Referência.

construção do restaurante Popular no Bair-

ro são Gabriel: A nova unidade do Restaurante 

Popular será construída no bairro São Gabriel, 

ampliando o acesso da população carente a 

uma alimentação saudável e barata, com base 

na política de segurança alimentar e nutricional 

do Município. Em 2013 foi iniciado o Projeto.

oUtras açÕes na área de direitos  

HUManos e cidadania

Proteção dos direitos do consumidor: O Pro-

con-BH orienta os consumidores em suas recla-

mações, informa sobre seus direitos, e fiscaliza 

as relações de consumo. Atendimento total-

mente informatizado, processos digitalizados 

e atendimento eletrônico ao consumidor são 

facilidades que ampliam o acesso da popula-

ção belo-horizontina ao serviço disponibilizado 

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

 O Procon-BH foi o  primeiro órgão do país 

a implementar o SINDEC – Sistema Nacional de 

Informações de Defesa do Consumidor e, até 

hoje, é piloto das novas ferramentas, como CIP 

WEB (Notificação Eletrônica); Atendimento WEB 

(reclamação pela Internet)  e acompanhamento 

processual pela internet.

 Em 2013, foram realizados 68.843 atendi-

mentos presenciais.
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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 

prioritária (dependentes e semidependentes, 

vulnerabilizados ou com direitos violados), vi-

sando aumentar o número de pessoas idosas 

participantes do programa de promoção ao en-

velhecimento ativo e melhorar as condições de 

atendimento às pessoas idosas necessitadas.

 O foco das metas e ações do projeto é, no 

âmbito do Município de Belo Horizonte, aten-

der a população idosa (pessoas com mais de 

60 anos) que necessita de atenção das diversas 

políticas sociais e urbanas, prioritariamente as 

que residem em áreas vulneráveis ou estão em 

condições de vulnerabilidade.

 Vale destacar alguns resultados obtidos em 

2013, como:

 •   Ampliação do acolhimento institucional 

para pessoa idosa semidependente e de-

pendente; 

 •   Superação da meta de ampliação do nú-

mero de vagas destinadas aos idosos nas 

Academias da Cidade;

 •   Ampliação do número de kits de Oficinas 

Intersetoriais de Promoção ao Envelheci-

mento Ativo e Técnicas de Memória, be-

neficiando 67 Grupos de convivência;

 •   Ampliação do atendimento do projeto 

Cuidador;

 •   Implantação de mais cinco núcleos do 

Programa Vida Ativa na cidade;

 •   Superação da meta de implantação do Kit 

banheiro seguro nas residências de pes-

soas idosas selecionadas.

 A Prefeitura de Belo Horizonte possui uma 

ampla e articulada rede de proteção ao idoso 

que inclui diversos serviços e projetos. A Secre-

taria Municipal Adjunta de Direitos de Cidada-

nia abriga a Coordenadoria Municipal de Di-

reitos da Pessoa Idosa – CDPI, responsável por 

coordenar a implantação da Política Municipal 

do Idoso a partir da implementação de progra-

mas, serviços e ações afirmativas que visem a 

promoção e defesa dos direitos dos idosos, a 

eliminação da discriminação e sua inserção na 

vida econômica, política, cultural e social do 

Município. 

 A estimativa do IBGE é de que existam hoje 

em Belo Horizonte 300 mil idosos. A cidade 

conta ainda com uma importante rede de clu-

bes e associações de convivência, cerca de 200 

grupos, muitos destes parceiros da Prefeitura, 

por meio da Coordenadoria Municipal de Direi-

tos da Pessoa Idosa. 

Projeto cuidador: Implantado em 2011, tem o 

objetivo de qualificação e humanização do cui-

dado domiciliar, com oferta de apoio qualificado 

às famílias e aos idosos frágeis, favorecendo a 

manutenção dos laços familiares, o que retarda 
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ou evita a condução do idoso a uma instituição 

de abrigo ou asilo, além de contribuir para a re-

dução do número de internações hospitalares.

 Em 2013 foram atendidas 640 pessoas ido-

sas pelo programa.

instituições de longa Permanência para ido-

sos (ilPis): A PBH,  para garantir a implementa-

ção do Estatuto do Idoso na esfera municipal, 

possui convênios com 22 ILPIs, que garantem o 

fornecimento de:

 •   Alimentação para os idosos;

 •   Atividade educacional, através da Educa-

ção de Jovens e Adultos – EJA, fornecida 

nas ILPIs;

 •   Atividade física, através do Programa Vida 

Ativa, desenvolvido nas ILPIs.

Em 2013:

 •   Foram atendidas em ILPIs 843 pessoas 

idosas semidependentes e dependentes;

 •   Foram ampliadas 50 vagas para pessoas 

idosas, em ILPIs conveniadas.

Grupos de convivência para Pessoa idosa: 

São atendidos nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), onde são oferecidos 

serviços e programas voltados para a promoção 

e defesa de direitos da pessoa idosa.

 Em 2013 foram realizados 4.240 atendi-

mentos em grupos de convivência para pessoa 

idosa.

centro de referência da Pessoa idosa – crPi: 

Equipamento público, vinculado à Coordena-

doria Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, lo-

calizado no bairro Caiçara, na Região Noroeste 

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 2013, fo-

ram realizados 32.978 atendimentos à pessoa 

idosa no CRPI.

Projeto city tour: O projeto busca proporcio-

nar aos idosos de BH uma oportunidade de 

conhecer ou rever os pontos turísticos da cida-

de. 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 permissionários do transporte esco-

lar, e o segundo em parceria com o Governo do 

Estado, que leva os idosos para o Circuito Cul-

tural. Em 2013, de março a novembro, por meio 
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da parceria com a BHTrans, foram realizados 21 

passeios atendendo 660 pessoas. Por meio da 

parceria com o Governo Estadual, foram realiza-

dos 15 passeios atendendo 670 pessoas. 

Projeto casa segura para Pessoa idosa – 

Kit Banheiro: O projeto visa oferecer às pes-

soas idosas, parcela cada vez maior e mais 

atuante da sociedade, uma ambientação 

mais adequada, segura e confortável e que 

lhes dê mais autonomia, além de uma vida 

com qualidade e dignidade, em sua própria 

residência, conseguida inicialmente através 

da adaptação dos banheiros, que são tidos 

como áreas de alto risco de acidentes nas re-

sidências. O projeto é uma iniciativa da Co-

ordenadoria Municipal do Idoso e sua execu-

ção é através de empresa licitada pela Urbel.  

A seleção dos domicílios atende a critérios 

preestabelecidos em conjunto com o Grupo 

de Trabalho do Idoso – GTIdoso. Em 2013 fo-

ram implantados 115 Kits. 

Programa vida ativa: As ações do Vida Ativa bus-

cam o pleno exercício da cidadania e a conscien-

tização da importância da prática regular de ativi-

dades físicas para o envelhecimento saudável, de-

senvolvendo atividades que visam a melhoria da 

qualidade de vida e a integração social, por meio 

da convivência e da prática de exercícios e ativi-

dades sociorrecreativas, ministradas e supervisio-

nadas por profissionais de Educação Física. Além 

disso, o Programa organiza eventos, oferece cur-

sos de capacitação, realiza palestras e dá suporte 

técnico a grupos de convivência da terceira idade. 

Em 2013 foram implantados cinco novos núcleos 

de Vida Ativa, totalizando 35 na cidade.

caminhada do envelhecimento saudável: 

Evento que tem como objetivo incentivar a prá-

tica de atividade física para melhoria da quali-

dade de vida na terceira idade, reconhecendo a 

importância do idoso na sociedade e os bene-

fícios que a atividade física e o lazer podem tra-

zer para a qualidade de vida desta população. 

Em 2013, este evento contou com a participa-

ção de 5.000 idosos, superando a meta do ano.

encontro vida ativa: Evento destinado ao pu-

blico da terceira idade que tem como objetivo 

encerrar de forma lúdica as atividades do ano 

corrente, buscando valorizar e motivar o públi-

co participante do Programa Vida Ativa, ofere-

cendo lazer, entretenimento, cultura, música, 

informação, e proporcionar vivências e trocas 

de experiências significativas entre estas pes-

soas, procurando atingi-las em sua totalidade 

física, emocional, espiritual e mental. Em 2013, 

este evento teve a participação de 4.500 idosos.

aumento do número de vagas nas acade-

mias da cidade: Nesses espaços, os idosos 

podem praticar exercícios com assistência de 

profissionais e frequentar um ambiente em que 
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fazem amigos e descobrem novas atividades. 

Além de atividades como Lian Gong, dança de 

salão, a academia oferece aula da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), oficinas de arte e arte-

sanato e promove campanhas educativas e de 

apoio e fortalecimento ao idoso.

 Em 2013 foram abertas 963 novas vagas 

para idosos em Academias da Cidade, totalizan-

do 6.714 vagas para idosos.

Qualificação dos profissionais da rede de 

atenção à saúde do idoso: Tem objetivo de 

formar novos profissionais especializados atra-

vés da Residência médica em geriatria e Resi-

dência multiprofissional em saúde do idoso 

(psicologia, serviço social, fisioterapia, terapia 

ocupacional, nutrição, fonoaudiologia, odonto-

logia e enfermagem).

 Em 2013 foram disponibilizadas oito vagas 

para residência médica de geriatria;  24 vagas 

para residência multiprofissional em saúde do 

idoso; e foram qualificados 646 profissionais da 

rede de atenção à saúde do idoso, totalizando 

4.483 desde 2011.

Kits de oficinas intersetoriais de Promoção 

ao envelhecimento ativo e técnicas de Me-

mória: São utilizados nas Oficinas de Promoção 

do Envelhecimento Ativo, potencializando as 

práticas de intersetorialidade e as técnicas de 

memória. As oficinas ofertadas são: Uso Cor-

reto dos Medicamentos e Chás; Prevenção de 

Quedas; Música, Dança e Memória; Cidade (re)

Visitada; Memória e Avaliação; e Alimentação 

Saudável.

 Em 2013 foram oferecidos aos grupos de 

convivência para pessoas idosas 22 kits de Ofi-

cinas Intersetoriais.

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.

Programa segundo tempo

 O Programa Segundo Tempo tem como 

principais objetivos a democratização do es-

porte e a garantia do acesso à prática e à cul-

tura do Esporte de forma a promover o desen-

volvimento integral 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 Muni-

cipal de Educação que fazem parte do Programa 

Escola Integrada. O atendimento é realizado em 

151 Núcleos, para um público de mais de 15 mil 

crianças e adolescentes, com idade de 6 a 17 anos. 
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 As atividades esportivas oferecidas no Pro-

grama Segundo Tempo são de caráter educa-

cional, tendo como objetivo o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente, de forma a 

favorecer a consciência de seu próprio corpo, ex-

plorar seus limites, aumentar as suas potencialida-

des, desenvolver seu espírito de solidariedade, de 

cooperação 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.

esporte esperança

 O Esporte Esperança é um programa de 

esporte educacional voltado para crianças e 

adolescentes, de 6 a 17 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/

adolescentes neste Programa.

academia a céu aberto

 A Academia a Céu Aberto é um projeto vol-

tado à prática de atividades físicas para pessoas 

de todas as idades, mas, prioritariamente, para 

o público da terceira idade. Com um conjun-

to de equipamentos de ginástica adaptados e 

implantados em espaços de fácil acesso pela 

população, a Academia tem como objetivo a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão, do 

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

porcionando um desenvolvimento humano 

integral. Os equipamentos são de uso livre da 

população e também servem aos usuários dos 

programas Caminhar, Vida Ativa e BH Cidada-

nia, que os utilizam com orientações de profis-

sionais e estudantes de Educação Física. Este 

programa também é conhecido como Praça da 

Saúde. 

 Em 2013 foram adquiridas 260 academias 

com recurso municipal para serem instaladas no 

Município de Belo Horizonte com recursos mu-

nicipais e também mais 35 academias adquiri-

das com recursos oriundos de convênio firmado 

com o Estado e União. Foram instalados conjun-

tos de academias em aproximadamente 142 lo-

cais do Município de Belo Horizonte, totalizando 

192 Academias instaladas até final de 2013.



171

Xadrez na escola

 O I Campeonato de Xadrez na Escola, reali-

zado em 2013, teve como objetivo proporcionar 

aos alunos da Rede Municipal de Educação (8 a 

12 anos) a oportunidade da prática do xadrez. O 

evento foi realizado em seis etapas, sendo cinco 

classificatórias por regional e uma fase final. Ao 

todo participaram 76 escolas abrangendo todas 

as regionais. Parceria com a Federação Mineira de 

Xadrez e toda sua equipe, incluindo árbitros e co-

ordenador. Uma média de 760 alunos foi contem-

plada com a prática desta modalidade esportiva.

Brincando na vila

 Em parceria com a Fundação Municipal 

de Cultura, o programa promove nos centros  

culturais da cidade eventos de lazer para as 

comunidades, com periodicidade mensal, nor-

malmente no último sábado de cada mês. Os 

centros culturais abrem suas portas para a prá-

tica lúdica do esporte e do lazer bem como para 

a oferta de ações culturais gratuitas. As ações 

foram realizadas em dez distintos centros cul-

turais da capital, como: Vila Marçola, Vila Fáti-

ma, Vila Santa Rita, Zilah Spósito, Alto Vera Cruz, 

São Bernardo, Jardim Guanabara, Salgado Filho, 

Lindeia Regina e Urucuia. No mês de dezembro 

de 2013 houve uma ação especial em comemo-

ração ao aniversário de Belo Horizonte na Praça 

do Cardoso, no Aglomerado da Serra.

superar

 O Programa Superar se dedica à inclusão 

de pessoas com deficiência em programas e 

eventos de esporte e lazer, por meio de atendi-

mentos diretos e indiretos. O atendimento dire-

to 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, 

complementando as ações. Em 2013 foram 858 

inscrições para participação no programa. 

Programa Bolsa atleta: Em novembro de 

2013 foi publicado o Decreto nº 15.404, de 

29/11/2013, que regulamenta a Lei nº 10.500, 

de 02/07/2012, que institui o “Programa Bolsa 

Atleta” no Município de Belo Horizonte, com 

objetivo de: valorizar e apoiar atletas, para-atle-

tas, técnicos e guias, participantes do desporto 

educacional e, em casos específicos, do despor-

to de alto rendimento; incentivar jovens valo-

res; e desenvolver a prática do esporte como 

meio de promoção social, mediante a conces-

são de bolsas remuneradas, incentivos técnicos 

e materiais.
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implantação de Política de cooperação  

de clubes sociais, recreativos e de lazer – 

Programa esporte para todos

 Com o objetivo de ampliar os espaços para a 

realização das atividades esportivas dos progra-

mas da PBH, foi implantada esta política de coope-

ração com os clubes. Esse dispositivo possibilita a 

quitação de dívidas fiscais com o Município e, em 

contrapartida, os clubes disponibilizam seus equi-

pamentos para atividades esportivas da Prefeitura.

 Por meio do Esporte para Todos, há a possibi-

lidade dos clubes aderirem aos módulos dos pro-

gramas Esporte Esperança, Vida Ativa, Superar, BH 

Descobrindo Talentos no Esporte, BH Cidadania, 

Escola integrada, Academia da Cidade, atenden-

do a diversos Programas Sustentadores. Em 2013 

foram 18 instituições esportivas conveniadas e a 

política de cooperação com os Clubes Sociais, Re-

creativos e de Lazer  foi ampliada para atendimen-

to ao Programa Escola nas Férias.

Programa “domingo a rua é nossa”: A PBH 

transforma ruas e avenidas em áreas de convi-

vência, garantindo um espaço livre para a prá-

tica de caminhadas, corridas, passeios de bici-

cletas e outras atividades esportivas. Tem como 

objetivo principal reunir a população, oferecen-

do novas opções de lazer e diversão para as fa-

mílias, agregando maior qualidade de vida. 

 Atualmente são 18 trechos de vias públi-

cas disponibilizados para o projeto todos os 

domingos, no horário das 7h às 14h:

regional local ano do atendimento

1. Barreiro Rua Matutina – bairro Industrial 2013

2. Barreiro Avenida Olinto Meireles – bairro Industrial 2013

3. Barreiro
Praça entre a rua Jeriba, avenida Ágave, rua 

Babaçu e rua Telaviv – bairro Olaria
2013

4. Centro-Sul Avenida Bandeirantes – Mangabeiras 2012

5. Centro-Sul Avenida Prudente de Morais – Cidade Jardim 2012

6. Centro-Sul Praça Raul Soares – Centro 2012

7. Leste Avenida Petrolina – Sagrada Família 2013

8. Leste Rua Sarandi – Esplanada 2013

9. Nordeste
Avenida José Cândido da Silveira – 

Cidade Nova
2013

10. Nordeste
Avenida Bernardo Vasconcellos – 

Cahoeirinha
2013

11. Nordeste Rua Branca – Jardim Vitória 2013

12. Nordeste Rua Alberto Cintra – Cidade Nova 2013

13. Nordeste Rua Manoel Rubim – São Paulo 2013

14. Nordeste Rua Jornalista Nicolau Neto – Dom Joaquim 2013

15. Norte Avenida Dr. Cristiano Guimarães – Planalto 2012

16. Oeste Avenida Senador Lima Guimarães – Estoril 2012

17. Oeste Avenida Silva Lobo – Grajaú 2012

18. Pampulha Avenida Otacílio Negrão de Lima – Pampulha 2012
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Programa caminhar: Promove a educação 

para a saúde, por meio do incentivo à prática 

regular e orientada da caminhada. Com atua-

ção direta em pistas de caminhada e corrida, 

Academias a Céu Aberto, escolas e eventos, os 

técnicos do Caminhar realizam avaliações físi-

cas e orientam as pessoas sobre os benefícios 

e a importância da atividade física como instru-

mento de melhoria da qualidade de vida.

 •   Programa Caminhar na Escola: Busca 

oportunizar a reflexão e a vivência de 

conteúdos relativos à atividade física e 

seus benefícios para a saúde e qualidade 

de vida, sendo desenvolvido em 27 esco-

las municipais e atendendo alunos do 2º e 

3º ciclos. Em 2013 foram realizados 5.593 

atendimentos.

 •   Programa Caminhar Mais Saúde: Consiste 

no atendimento a nove pistas de caminha-

da de Belo Horizonte, onde são realizados 

cadastro, avaliações físicas e teste cardior-

respiratório e orientações aos caminhantes. 

Em 2013 foram realizados 38.993 atendi-

mentos.

implantação/reforma de pistas de skate:  No-

vas pistas de skate estão sendo implantadas 

nos Parques Julien Rien (CS), das Mangabeiras 

(CS) e Lagoa do Nado (P).

copa Granbel de Futebol infanto-Juvenil 

2013: O evento promovido pela Granbel – As-

sociação dos Municípios da Região Metropo-

litana, em parceria com o Governo de Minas 

Gerais, por meio da Secretaria de Estado de 

Esportes e da Juventude, reuniu 14 municípios 

da Grande BH em torneios para as categorias 

infantil, juvenil e feminino. O Município foi re-

presentado pelas seleções do Programa BH 

Descobrindo Talentos no Futebol, na categoria 

Infantil e Juvenil, ficando em primeiro e quarto 

lugares, respectivamente. 

corrida rústica para Pessoa com defici-

ência (corrida PPd): A Corrida Rústica para 

Pessoas com Deficiência é um evento que 

acontece sempre na avenida Afonso Pena, 

em frente à sede da Prefeitura, e tem por 

objetivo promover e estimular a prática des-

portiva entre pessoas com deficiência. Em 

2013, houve a participação de 1.200 pessoas 

com deficiência. O evento reuniu alunos do 

Programa Superar, de escolas e instituições 

especializadas de Belo Horizonte e região 

metropolitana. A corrida proporciona aos 

participantes um momento de socialização 

e lazer, envolvendo e divulgando o trabalho  

das entidades que atuam com pessoas com  

deficiência e mostrando a toda a cidade as  

potencialidades desse público. 
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copa do Povo de Futebol Wadson lima 

(copa centenário de Futebol amador): A 

Copa Centenário de Futebol Amador Wad-

son Lima é um dos mais tradicionais even-

tos esportivos de Belo Horizonte e uma das 

maiores competições do gênero no Brasil. 

A competição tem por objetivo mobilizar 

toda a comunidade belo-horizontina ligada 

ao futebol de várzea, envolvendo clubes, 

dirigentes, atletas, torcedores e a mídia em 

geral, para a realização do evento, promo-

vendo 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 com-

petidores participantes.

BH descobrindo talentos do Futebol: 

Tem o propósito de contribuir para o fo-

mento do esporte de rendimento no Mu-

nicípio, ampliando o acesso à formação 

esportiva na modalidade do futebol. Esta 

ação possibilita aos adolescentes e jovens, 

principalmente, os residentes de áreas de 

vulnerabilidade social, a oportunidade de 

demonstrar e desenvolver a sua potencia-

lidade esportiva, na perspectiva de inclu-

são, inserção e ascensão social por meio da 

implementação da política de esporte. Em 

2012 e 2013, foram atendidos aproxima-

damente três mil adolescentes e jovens no 

Programa em 15 campos de futebol da PBH 

(núcleos), distribuídos nas nove regiões de 

Belo Horizonte.

recrear: O Programa Recrear tem como ob-

jetivo facilitar o acesso ao lazer, estimular a 

vivência cultural lúdica, objeto e veículo de 

educação, de socialização democrática e de 

desenvolvimento pessoal e social, para con-

tribuir com a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos. Atua em comunidades com 

alto índice de vulnerabilidade social e em sin-

tonia com os demais programas da SMAES, 

organizando e monitorando ruas de lazer e 

outras atividades afins. Em 2013, foram reali-

zadas 717 atividades.

outros Programas da área social

ProGraMa Bolsa FaMília

 O Programa Bolsa Família (PBF) tem por 

objetivos básicos promover o acesso à rede 

de serviços públicos, em especial de educa-

ção, saúde e assistência social; combater a 

fome e promover a segurança alimentar e 

nutricional; estimular o desenvolvimento das 

capacidades das famílias que vivem em situa-

ção de pobreza e extrema pobreza; combater 

a pobreza; e promover a intersetorialidade, 

a complementaridade e a sinergia das ações 

sociais do Poder Público.

 Para receber os benefícios, as famílias 

devem seguir normas como matricular as 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em es-
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tabelecimento regular de ensino e garantir a 

frequência escolar de no mínimo 85% da car-

ga horária mensal do ano letivo, na educação, 

e levar as crianças menores de sete anos às 

unidades de saúde para acompanhamento 

do estado nutricional e do desenvolvimento 

e manter atualizado o calendário de imuni-

zação, conforme diretrizes do Ministério da 

Saúde, entre outras exigências.

 Em 2013, o Programa Bolsa Família in-

tegrou diversas ações municipais, como no 

Projeto Família Cidadã – BH Sem Miséria; 

nas ações de inclusão social das pessoas em 

situação de rua; na divulgação às famílias 

beneficiárias do direito ao acesso à rede de 

serviços municipais, como: desconto nas re-

feições em restaurantes populares, política 

prioritária de estágio da PBH, Auxílio Trans-

porte Estudantil, vagas em creches munici-

pais, Programa Minha Casa Minha Vida, PRO-

NATEC e outros.

 Obedecendo às diretrizes do Ministé-

rio do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), foi estabelecido no Municí-

pio um planejamento operacional de revi-

são cadastral, com definição de objetivos e 

estratégias que garantiram a eficiência da 

execução do programa pautado na amplia-

ção da busca ativa das famílias em situação 

de extrema pobreza e inserção destas no 

Cadastro Único.

dados do Município 

 Belo Horizonte conta com o total de 

185.909  famílias inscritas no Cadastro Único, 

entre as quais:

70.913 famílias são beneficiárias do 
Programa Bolsa Família.

56.819 têm renda per capita familiar 
de até R$ 70,00.

106.084 têm renda per capita familiar 
de até R$ 140,00.

2.544 pessoas em situação de rua estão 
cadastradas no CadÚnico.

1.717 das pessoas em situação de rua 
cadastradas no CadÚnico são beneficiárias 
do Programa Bolsa Família.

O valor total de recursos financeiros pagos 
em benefícios às famílias em 2013 foi de 
R$ 116.035.118,00.

Fonte: BRASIl. Ministério do desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da Infor-
mação. Relatórios de Informações Sociais. disponível em: 
<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3>. dAdOS REFEREN-
TES A MAIO/2013. Acesso em: 18/12/2013.
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índice de Gestão descentralizada

 O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é 

um indicador que mostra a qualidade da ges-

tão descentralizada do Programa Bolsa Família 

(PBF), além de refletir os compromissos assumi-

dos pelos estados e municípios na sua adesão 

ao Programa, como a gestão do Cadastro Úni-

co e das condicionalidades. Com base nesse 

indicador, o MDS repassa recursos a estados e 

municípios para a realização da gestão do pro-

grama Bolsa Família. Quanto maior o valor do 

IGD, maior será também o valor dos recursos a 

serem repassados. O valor do IGD em Belo Hori-

zonte no ano de 2013 (mês de referência: outu-

bro/2013) foi:

 •   Taxa de Acompanhamento de Frequência 

Escolar – TAFE 0,84;

 •   Taxa de Acompanhamento de Agenda de 

Saúde – TAAS 0,85;

 •   Taxa de Cobertura Qualificada de Cadas-

tros – TCQC 1,00;

 •   Taxa de Atualização Cadastral – TAC 0,53;

 •   Índice de Gestão Descentralizada –  

IGD- M 0,81.

Programa Farmácia Popular do Brasil

 O Programa Farmácia Popular do Brasil 

(FPB) tem como um dos principais objetivos 

a ampliação do acesso da população aos me-

dicamentos básicos e essenciais para o tra-

tamento de 80% das doenças que mais aco-

metem os brasileiros, diminuindo o impacto 

do preço de remédios no orçamento familiar. 

Outros objetivos são garantir a orientação 

correta sobre o uso dos medicamentos e evi-

tar o não cumprimento do tratamento, que 

acarreta agravamentos da enfermidade, au-

mento dos gastos em saúde e diminuição da 

qualidade de vida dos pacientes. 

 O acesso aos benefícios do programa é as-

segurado mediante a simples apresentação de 

receituário médico ou odontológico, prescrito 

de acordo com a legislação vigente, conten-

do um ou mais medicamentos disponíveis. O 

elenco de 103 medicamentos selecionado para 

compor o programa foi estabelecido com base 

em evidências científicas e epidemiológicas 

que indicam sua aplicação segura e eficaz no 

tratamento das doenças e agravos prevalentes 

na população do país. Outros 17 medicamen-

tos para hipertensão, diabetes e asma são dis-

tribuídos gratuitamente com a apresentação de 

receituário médico e documentos pessoais do 

beneficiado.

 O programa tem mostrado a sua importân-

cia através dos expressivos números de pesso-

as atendidas e medicamentos dispensados. As 

quatro unidades de Farmácia Popular em Belo 

Horizonte realizaram 58.673 atendimentos em 

2013. Foram 377.556 medicamentos dispensa-

dos, gerando uma grande economia com gas-

tos em medicamentos para a população bene-

ficiária em Belo Horizonte. 
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Programa Prefeito amigo da criança

 O Programa Prefeito Amigo da Criança 

(PPAC), uma iniciativa da Fundação Abrinq – 

Save the Children, busca mobilizar e apoiar 

tecnicamente os municípios para a implemen-

tação de políticas e ações que resultem em 

avanços na garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes. Desta forma, estimula os gesto-

res municipais a criar as condições necessárias 

para a efetivação do Sistema de Garantia dos 

Direitos. A Prefeitura de Belo Horizonte integra 

a Rede Prefeito Amigo da Criança. 

 Na presente edição, período 2013-2016, o 

Programa propõe duas grandes linhas de ação: 

consolidação da política municipal para a infân-

cia e a adolescência; e políticas e serviços relacio-

nados a prioridades nacionais. A primeira linha 

contempla a elaboração e aprovação do Plano 

Municipal para a Infância e Adolescência e a apu-

ração 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.

 Ao longo de 2013, a Prefeitura respondeu 

às condições de participação no Programa. 

Assinou o Termo de Adesão, nomeou a inter-

locução com a Fundação Abrinq – Save the  

Children – articuladora municipal e coorde-

nadora de informações, e procedeu à cons-

tituição da Comissão Municipal de Acompa-

nhamento e Avaliação (CMMA PPAC), com-

posta por representantes do governo muni-

cipal e da sociedade civil, como Conselhos e 

Fóruns.

 No que se refere aos gastos do orçamento 

com ações voltadas para as crianças e adoles-

centes, o Município vem apresentando uma 

evolução sistemática, o que pode ser apurado 

por meio do Orçamento da Criança e do Ado-

lescente – OCA. O OCA é calculado a partir do 

conjunto de ações, despesas e investimentos 

governamentais destinados à “promoção e pro-

teção da infância e da adolescência” que fazem 

parte do orçamento municipal.

 Seu cálculo é feito a partir da soma dos gas-

tos orçamentários exclusivamente destinados 

aos programas e ações direcionados a crianças 

e adolescentes, além de outros gastos, chama-

dos “não-exclusivos”, relativos aos investimen-

tos com moradia, saneamento, meio ambiente 

e administração, que se destinam ao conjunto 

da população da cidade. Estes últimos são im-

portantes porque impactam positivamente a 

qualidade de vida das crianças, dos adolescen-

tes e de suas famílias.

 Segundo informações coletadas no Sis-

tema Orçamentário e Financeiro (SOF) da Pre-

feitura de Belo Horizonte, o município apre-

sentou em 2013 um orçamento calculado em 

R$ 9.999.419.645,00, a previsão dos gastos 

com a criança e adolescente foi orçada em R$ 

2.861.584.284,00. Esse valor representa cerca 

de 29% do orçamento municipal total.
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segurança alimentar e nutricional

 Na implementação de suas atividades de 

promover a segurança alimentar e combater a 

fome e a desnutrição, em especial dos grupos 

populacionais mais vulneráveis social e econo-

micamente, a Política Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional encontra-se formatada 

em oito eixos de trabalho: 

 •   Fomento à Agricultura Urbana; 

 •   Comercialização Subsidiada de  

Alimentos; 

 •   Assistência Alimentar e Nutricional;

 •   Abastecimento e Regulação do Mercado 

de Alimentos;

 •   Mobilização e Educação para o Consumo 

Alimentar; 

 •   Geração de Emprego e Renda – Qualifica-

ção Profissional & Programa Pão Escola;

 •   Gestão da Política de Segurança Alimen-

tar e Nutricional; 

 •   Documentação e Difusão da Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável.

Fomento à agricultura Urbana

 Este eixo reúne projetos e atividades 

que têm como objetivo promover e am-

pliar a produção agroalimentar urbana, 

mediante a implementação de programas 

participativos de produção de alimentos e 

insumos agrícolas em bases agroecológicas 

sustentáveis.
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ações objetivos e resultados – 2013

Hortas escolares e comunitárias

Hortas escolares: Promover a agricultura urbana na Rede 
Municipal de Educação , visando a produção de hortaliças e 
legumes para complementação da merenda escolar, atuando 
também como um espaço interdisciplinar para o aprendizado 
dos alunos. dados 2013: 139 hortas escolares; 100.949 pessoas 
beneficiadas.
Hortas comunitárias: Promover a prática da agricultura urbana 
em espaços comunitários, estimulando empreendimentos 
de produção de hortaliças e plantas medicinais visando o 
autoabastecimento e a comercialização do excedente da 
produção. Promover a melhoria da dieta alimentar, ampliação 
da renda familiar e a  diminuição dos gastos domésticos com 
alimentação, por meio da implantação de hortas em espaços 
públicos e comunitários (conjuntos residenciais, hospitais, 
Centros de Saúde, centros de apoio comunitários, abrigos, etc.). 
dados 2013: 50 hortas comunitárias, 48 para autoabastecimento 
e duas para comercialização. Beneficiários: 11.488.

 Pró-Pomar

Promover a prática da agricultura urbana em espaços 
comunitários e escolares estimulando empreendimentos 
de produção de frutas visando o autoabastecimento e 
a ampliação das áreas verdes.  São distribuídas mudas 
de árvores frutíferas em eventos promovidos pelas 
Administrações Regionais e outros órgãos da Prefeitura, 
escolas, Centros de Saúde, conjuntos residenciais, etc. dados 
2013: 49 pomares, sendo 10 comunitários e 39 escolares; 35.737 
pessoas beneficiadas; 40 mudas frutíferas distribuídas.

oficinas de Plantio em espaços 
alternativos

Divulgar e incentivar o uso de técnicas de produção de 
hortaliças e plantas medicinais em pequenos espaços 
alternativos e recipientes descartáveis por meio da realização 
de oficinas ministradas à população em geral, priorizando as 
famílias domiciliadas em vilas e conjuntos habitacionais. 
dados 2013: 118 oficinas realizadas; 2.038 pessoas beneficiadas; 
1.500 mudas de plantas aromáticas e medicinais distribuídas.

oficinas e capacitações em segurança 
alimentar e nutricional

Promover a difusão dos conceitos de Direito Humano à 
Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional, 
fomentando o conhecimento e a importância do consumo de 
hortaliças, legumes e frutas cultivados com sustentabilidade, 
mobilizando os participantes para as responsabilidades 
ambientais, para com sua própria saúde e qualidade de 
vida, por meio da capacitação em técnicas corretas de 
processamento artesanal de alimentos. Possibilita também a 
geração de renda para as famílias. Público-alvo: Participantes 
dos Programas Hortas Escolares e Comunitárias, Pró-Pomar, à 
Rede Municipal de Educação e aos usuários dos equipamentos 
públicos municipais de saúde e assistência social. dados 
2013: 72 oficinas realizadas; 504 pessoas beneficiadas.

Paa – Programa de aquisição de 
alimentos da agricultura Familiar

Com o objetivo de promover a inclusão social no campo 
por meio do fortalecimento da agricultura familiar, 
compreendendo ações vinculadas a aquisição e distribuição 
de produtos agropecuários para pessoas em situação de 
insegurança alimentar e programas sociais de alimentação 
(restaurantes populares, banco de alimentos). dados 2013: 
41.869,40 quilos de alimentos, beneficiando 37 produtores 
de seis municípios mineiros.
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comercialização subsidiada de alimentos

   Tem por objetivo promover o acesso da po-

pulação a uma alimentação saudável, de baixo 

custo e na quantidade adequada. Sua ação é pau-

tada na comercialização subsidiada de refeições. 

O programa vem cumprindo suas metas propi-

ciando benefícios nutricionais e financeiros a um 

número cada vez maior de pessoas. Mediante 

oferta de refeições, este programa permite:

 •   Criar a perspectiva de inclusão daqueles 

que não teriam como se alimentar por não 

disporem de renda suficiente para tanto;

 •   Possibilitar a melhoria na distribuição dos 

gastos do orçamento familiar, uma vez 

que o custo da alimentação passa a ter 

um peso menor.

ações objetivos

restaurantes e refeitórios populares

Planejar, adquirir, preparar e servir refeições com 
preços subsidiados à população em geral. 

dados 2013: Quatro restaurantes populares e um 
refeitório. Foi servida uma média de 12.102 refeições/
dia, totalizando 3.025.413/ano. Deste total, 357.292 
foram oferecidas gratuitamente, sendo: 161.772 à 
população em situação de rua; 182.500 para o CREM 
– Centro de Referência do Estrangeiro e Migrante, 
e 13.020 refeições foram fornecidas ao Abrigo/
Albergue Municipal Pousadinha de Minas,  
o qual também ampara moradores em situação de rua.  
O Restaurante Popular II foi fechado para reforma em 
julho de 2013. Foi firmado convênio com entidades 
assistenciais para fornecimento gratuito de refeições 
nos finais de semana à população em situação de rua.
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assistência alimentar e nutricional

 As ações de assistência alimentar garantem 

o direito à alimentação adequada às crianças e 

cidadãos, cujo desenvolvimento ou sobrevi-

vência estão em risco, nos locais onde já rece-

bem outro tipo atenção ou cuidado, como no 

caso das escolas, creches, abrigos e Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Para 

alcançar estes objetivos, fornecem gêneros ali-

mentícios perecíveis e não-perecíveis, suple-

mentos alimentares; emergencialmente, cestas 

básicas, além de disponibilizar refeições balan-

ceadas e promover ações de combate ao des-

perdício de alimentos.

ações objetivos

abrigos e albergues
53 pontos de atendimento; 1.816 beneficiários; 7.101 refeições/
dia; 2.591.865 refeições/ano.

creches conveniadas
190 pontos de atendimento; 23.044 beneficiários; 72.009 
refeições/dia; 14.401.800 refeições/ano.

entidades infanto-juvenis/projetos de 
socialização

76 pontos de atendimento; 10.129 beneficiados; 16.343 
refeições/dia; 3.268.600 refeições/ano.

Gerenciamento da doação de Gêneros 
alimentícios aos removidos do 
Programa estrutural para área de risco 
– Pear 

31.044 refeições/ano; 2.060 beneficiários/ano (vítimas das 
chuvas e outras calamidades).

ilPi (instituição de longa Permanência 
para idosos)

20 pontos de atendimentos; 5.356 refeições/dia; 1.954.940 
refeições/ano; 802 beneficiados. 

rede conveniada – 2013
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ações objetivos

Banco de alimentos dados 2013: 310.171 quilos de alimentos distribuídos.

atendimento das demandas  
de dietas especiais

Fornecer gêneros e cardápios adaptados ao atendimento de 
crianças com restrições alimentares 165.885 refeições servidas/
ano; 178 beneficiários/ano.

operacionalização do centro Municipal 
de Monitoramento de Qualidade em 
Produtos e serviços de alimentação

256 laudos emitidos de controle de qualidade dos gêneros 
alimentícios adquiridos pela SMASAN para serem utilizados na 
elaboração das refeições doadas/subsidiadas.

rede não conveniada – 2013

 Em 2013 foram implantados: 

 •   Curso para “Manipuladores de Alimentos 

dos Berçários”, com treinamento de 87 

manipuladores das nove regionais e da 

rede de assistência;

 •   O “PAPO 10” é um treinamento in loco, mi-

nistrado pelas Supervisoras de Alimenta-

ção em todos os equipamentos da rede. 

É dividido em oito módulos, ministrados 

em 10 minutos cada um e objetiva refor-

çar o conteúdo dado no curso de “Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos”. 

Merenda escolar

•		Escolas	Municipais	de	Ensino	
Fundamental (Pnae)

•		Unidades	Municipais	de	Educação	
infantil – Umeis

alunos do ensino Fundamental: 85.257 refeições/dia; 
17.051.400 refeições/ano.

ensino Médio: 119.600 refeições/ano. 

alunos do Programa escola integrada: 
113.310 refeições/dia; 22.662.000 refeições/ano.

Umei: 45.486 refeições/dia; 9.097.200 refeições/ano.

eJa: 1.464.200 refeições servidas/ano.

total em 2013 50.324.400 refeições servidas à Rede Municipal de Educação.

rede Municipal de educação – 2013
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abastecimento e regulação do Mercado de 

alimentos

 Visa garantir e ampliar o acesso da população 

a alimentos e gêneros de primeira necessidade 

(higiene e limpeza) em condições, quantidades, 

preços e qualidade adequadas, mediante apoio 

à abertura de canais de comercialização direta.  

O eixo opera em parceria com a iniciativa privada 

e com produtores autônomos, visando à venda de 

alimentos a baixo custo. Por meio dessa rede e da 

divulgação periódica de pesquisa com os preços da 

cesta básica, este programa tenta contribuir para a 

regulação do mercado de alimentos no Município.

ações objetivos

“aBastecer  – alimentos a Baixo custo”

21 pontos de atendimento, sendo que destes 12 possuem 
pequenas lojas anexas que comercializam biscoitos, carnes, 
material de limpeza e temperos, totalizando 33 permissionários. 
Foram comercializados 44.158.573 quilos/ano e atendidas 
4.433.656 pessoas.

Feiras livres 59 pontos de atendimento; 94 feirantes licenciados.

Feiras Modelo
Dois pontos de atendimento (Santo Agostinho e Savassi); 28 
feirantes licenciados.

Feira coberta do Padre eustáquio 
(FecoPe)

14 permissionários, que utilizam 14 boxes e quatro lojas.

caM – central de abastecimento 
Municipal

406.000 quilos comercializados/ano; 27 permissionários utilizam 
nove boxes e 20 lojas, totalizando 29.

Pesquisa cesta Básica sMasan
24 pesquisas realizadas; nove inserções na mídia impressa e 
eletrônica.

Mercado distrital do cruzeiro 46 permissionários; 62 lojas.

armazém da roça

Quatro pontos de atendimento, sendo dois fixos e dois 
itinerantes; 3.803 quilos de alimentos comercializados; 449 
produtores rurais de 22 associações e cooperativas de 22 
municípios mineiros.

direto da roça
33 pontos de atendimento; 904.687,8 quilos 
comercializados/ano; uma Associação; 22 produtores 
rurais de cinco municípios.

Feira orgânica
160.161,44 quilos comercializados/ano; 12 pontos de 
atendimento; seis produtores; uma Associação; três 
municípios beneficiados.
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Mobilização e educação para o consumo  

alimentar

      Por meio de ações educativas e de comu-

nicação, a SMASAN promove a mobilização da 

população para a adoção de práticas alimenta-

res saudáveis, especialmente em escolas muni-

cipais, instituições da rede conveniada, restau-

rantes populares, Centros de Referência da As-

sistência Social – CRAS e grupos de convivência 

de idosos, a partir de uma abordagem dialógica 

e estratégias fundamentadas na ideia de cons-

trução coletiva do conhecimento. 

      São realizadas oficinas de educação ali-

mentar, teatro educativo, formação dos mani-

puladores de alimentos da rede pública mu-

nicipal e conveniada, publicação de cartilhas, 

livros, folhetos, cartazes, etc. Essas ações, alia-

das à promoção de estilos de vida saudáveis, 

se constituem como uma estratégia de vital im-

portância para o enfrentamento dos problemas 

alimentares e nutricionais no contexto atual.

ações objetivos

educação alimentar e nutricional

187 oficinas e 28 circuitos realizados, com 7.522 pessoas 
beneficiadas (470 nos CRAS/BH Cidadania), sendo 113 com 
apresentações de teatro; 11 projetos de ações educativas 
complementares; mais de 35 mil cartilhas, folders e cadernos de 
atividades pedagógicas distribuídos. 

oficina de educação alimentar 
sobre Hábitos saudáveis para idosos 
institucionalizados

Quatro oficinas realizadas; 55 idosos e 15 cuidadores atendidos 
das Instituições de Longa Permanência conveniadas à PBH.

Formação de Manipuladores de 
alimentos da rede Municipal Pública  
e conveniada

19 cursos realizados; 556 pessoas qualificadas (profissionais 
envolvidos na manipulação e/ou coordenação das refeições nas 
escolas e instituições da Rede Municipal Pública e Conveniada).
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Qualificação Profissional & Programa  

Pão escola

 Tem por objetivo qualificar profissional-

mente, na área de alimentos, pessoas que pre-

cisam melhorar suas oportunidades de inclusão 

produtiva. Os cursos são realizados no Mercado 

da Lagoinha, na Padaria Escola Nicola Calicchio 

e na Cozinha Pedagógica Josefina Costa, rece-

bendo o apoio de entidades privadas. 

 Reconhecido nacionalmente, o Progra-

ma Pão Escola foi premiado pela Secretaria 

Nacional da Juventude, ficando em 3º lugar 

no ranking nacional do “Prêmio Boas Práticas  

Sociais”, o que garantiu ao Município o troféu 

“Cidade da Oportunidade”.

Os cursos são realizados no Mercado da lagoinha, na Padaria Escola Nicola Calicchio e na Cozinha 
Pedagógica Profissionalizante Josefina Costa. Neste espaço, funcionam dois Programas da SMASAN: 

    •  O Pão escola, onde são oferecidos quatro cursos na área de panificação, destinados aos alunos da 
Rede Municipal de Educação/SMED, acima de 16 anos: Auxiliar de Padaria, Auxiliar de Confeitaria, 
Salgados e Pizzas e Confeitaria Caseira. Em 2013, foram 575 vagas disponibilizadas e 394 pessoas 
formadas.

    •  O Programa Municipal de Qualificação, emprego e renda – PMQer; em 2013, foram 1.750 vagas 
disponibilizadas e 1.082 pessoas formadas. 
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 Incentivar e promover a vitalidade cultural 

da cidade é parte fundamental da estratégia de 

desenvolvimento do Município e agregam-se ele-

mentos de inclusão social, geração de oportuni-

dades de trabalho e negócios e fortalecimento da 

identidade dos cidadãos com a sua cidade. Para 

alcançar esses objetivos, são desenvolvidas ações 

e projetos, por meio da Fundação Municipal de 

Cultura – FMC, previstos no Programa Sustenta-

dor Rede BH Cultural e outros programas.

 Entre as principais atribuições da Fundação 

Municipal de Cultura está o fomento e a realiza-

ção de projetos e atividades culturais nas mais di-

versas áreas e linguagens artístico-culturais, a ges-

tão do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e o 

apoio às manifestações culturais da cidade. Além 

disso, a Fundação também tem como responsabi-

lidade zelar pelo patrimônio cultural e promover 

ações de preservação da memória no Município. 

 O público total dos projetos executados pela 

Fundação Municipal de Cultura em 2013 foi cerca 

de 1,4 milhão de pessoas. O grande número de 

atrações nas bibliotecas, centros culturais e mu-

seus espalhados por toda a cidade, além da cria-

ção de grandes eventos como a Virada Cultural 

e a Noite de Museus, contribuíram para esse re-

sultado, além da inauguração de novos espaços 

culturais, como a Casa Kubitschek, na Pampulha. 

ProGraMa sUstentador 
rede BH cUltUral

 O programa Rede BH Cultural tem o objeti-

vo 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. 

Principais ações realizadas em 2013

 Ao longo do ano de 2013, foram desen-

volvidas várias ações relativas à implantação 

do Sistema Municipal de Cultura no Município; 

entre elas podemos destacar: a elaboração do 

Plano Municipal de Cultura; a realização da 3ª 

Conferência Municipal de Cultura, precedida de 

outras nove Conferências Livres realizadas em 

cada regional; e ainda a Conferência Extraordi-

nária para conclusão dos trabalhos. Também foi 

realizado um Seminário para iniciar o projeto 

Mapeamento Cultural de Belo Horizonte.  

sistema Municipal de cultura de Belo Horizonte

 O Sistema Municipal de Cultura (SMC) de Belo 

Horizonte tem como objetivo compor o Sistema Na-

cional de Cultura – SNC, desenvolvido pelo governo 

cUltUra 
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federal (Minc), que pressupõe a existência de uma 

gestão articulada e compartilhada entre Estado e 

sociedade, integrando os três níveis de governo para 

uma atuação pactuada, planejada e complementar. 

Em 2013, foram realizadas as seguintes ações:

	 •		Elaboração do Plano Municipal de Cultura: 

desenvolvimento de metas baseadas nas 

diretrizes aprovadas nas Conferências Muni-

cipais, consultas públicas, reuniões, etc.;

	 •		Realização da Conferência Municipal de Cul-

tura: estabelecimento das diretrizes gerais 

do Plano;

	 •		Mapeamento Cultural de Belo Horizonte: re-

alização do Seminário “Cultura, Tecnologia 

e Geografia”, com iniciação do processo de 

elaboração do Mapeamento;

	 •		Aprovação do Plano Municipal de Cultura 

pelo Conselho Municipal de Política Cultu-

ral: apreciação e debate do Plano;

	 •		Elaboração do Projeto de Lei do Sistema 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte: ba-

seado nas discussões levantadas pelos Fó-

runs de debate.

3ª conferência Municipal de cultura, confe-

rência extraordinária e conferências livres

 A 3ª Conferência Municipal de Cultura de 

Belo Horizonte foi precedida de nove Conferên-

cias Livres, uma em cada regional administrativa, 

realizadas de 18 a 24 de julho de 2013. Estes en-

contros tiveram como diretrizes a informação, o 

alinhamento, a mobilização e os debates prepa-

ratórios relativos aos temas da Conferência Muni-

cipal efetiva que foram apresentados durante a 3ª 

Conferência Municipal. Os três eventos mobiliza-

ram um público total de 1.410 pessoas.

implantação e reforma de equipamentos

 Estão previstas as implantações: do Centro 

Cultural Bairro das Indústrias – Barreiro (previsto 

para conclusão em fevereiro/14); Espaço Multiuso 

do Parque Municipal (previsto para conclusão em 

junho/14); Espaço Cênico Alípio de Melo e a refor-

ma do Teatro Francisco Nunes.

implantação do espaço cênico alípio de Melo: 

Este empreendimento, iniciado em novembro de 

2011, foi escolhido pela comunidade através do 

Orçamento Participativo 2007/2008.

 O espaço, localizado na rua Jauá, 80 – bairro 

Alípio de Melo, terá dois pavimentos com sala téc-

nica, vestiários/camarins masculino e feminino, ins-

talações sanitárias, bilheteria, depósitos, palco, play-

ground, estacionamento e praças. Em 2013 a obra 

avançou e tem previsão de conclusão em 2014.

revitalização do teatro Francisco nunes: Por 

meio do Programa Adote um Bem Cultural, a Uni-

med está executando a reforma e a modernização 

do Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal, 

contemplando: novas cadeiras, sistema de ar con-

dicionado e novo tratamento acústico, interven-

ções que têm como objetivo proporcionar mais 

conforto ao público e aos artistas; reforma dos sis-

temas de som e iluminação, a caixa cênica, a sala 

de aquecimento para os artistas, os camarins, a 
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bilheteria, os banheiros, a lanchonete e a cozinha; 

o foyer ganhará pé-direito duplo, com uma única 

entrada central e espaço para exposições; e o jar-

dim lateral também será revitalizado, além de se-

rem abertas salas para a administração. Em maio 

de 2013 as obras foram iniciadas e têm previsão 

de término em 2014.

reforma dos centros culturais: Com objeti-

vo de qualificar os equipamentos territoriais 

culturais da cidade, a PBH está concluindo as 

obras que vêm sendo realizadas nos Centros 

Culturais, integrando-os a outros equipamen-

tos juvenis, como forma de dar visibilidade às 

manifestações culturais.

	 •		Centro Cultural Urucuia - rua W3, 500, bairro 

Urucuia – Regional Barreiro: Reforma con-

cluída em novembro de 2013;

	 •		Centro Cultural Bairro das Indústrias – rua 

dos Industriários, 289, bairro das Indústrias 

– Regional Barreiro: Aprovadas no OP 07/08, 

as obras iniciaram em outubro de 2011 e 

têm previsão de término em 2014.

espaço Multiuso no Parque Municipal:  

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti 

ganhará um novo espaço multiuso que vai abri-

gar manifestações artísticas, culturais e folclóri-

cas, com capacidade para receber cerca de três 

mil pessoas, terá palco para shows e apresenta-

ções teatrais, além de biblioteca, lanchonete e 

um terraço descoberto, conciliando a educação 

ambiental à função social do parque. Em abril 

de 2013 as obras foram iniciadas e contam com 

recursos do Governo Estadual, por meio de con-

vênio assinado em março de 2013.

concursos literários

	 •		concurso nacional de literatura “cidade 

de Belo Horizonte”

 Criado em 1947, na comemoração do cin-

quentenário da capital, o Concurso Nacional de 

Literatura 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. A cada edição, o 

Prêmio Cidade de Belo Horizonte contribui para 

o surgimento de novos escritores e obras. Em 

dezembro de 2013 foi lançado o Prêmio Literário 

“Cidade de Belo Horizonte”, edição 2013/2014, 

contemplando obras em quatro categorias: con-

to, dramaturgia, poesias e romance.

	 •		concurso nacional de literatura “João de 

Barro”

 O “Prêmio João de Barro”, dedicado a obras 

inéditas da literatura infantil e juvenil, é promovido 

desde 1974 pela Prefeitura de Belo Horizonte. Uma 

de suas peculiaridades é a formação de dois júris 

distintos, sendo um adulto, composto por três es-

pecialistas em literatura infantil ou juvenil, e outro 

integrado por 11 estudantes da Rede Pública de 

Belo Horizonte. Em dezembro de 2013 foi aberto o 

Concurso Nacional de Literatura “João-de-Barro”, vi-

sando valorizar a literatura produzida para crianças 

e adolescentes.
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requalificação das bibliotecas 

 O projeto de requalificação das bibliote-

cas públicas da FMC e das comunitárias possui 

várias ações previstas, entre elas o desenvolvi-

mento do acervo bibliográfico desses espaços. 

Em 2013 foram adquiridos 4.114 livros e efetiva-

das 101 assinaturas de periódicos, com vistas a 

fortalecer a ação bibliotecária da FMC.

implantação do Museu da imagem e do som 

(Escritório BH Film Commission)

 Em 2013, houve um redirecionamento 

na política cultural relacionada ao audiovi-

sual. Serão criados o Museu da Imagem e do 

Som e o Centro Cultural Santa Tereza, com 

funções relacionadas à área do audiovisual. 

A cidade receberá, nos próximos anos, não 

somente dois espaços vocacionados do ci-

nema, mas a consolidação dos anseios da 

classe artística. Os estudos para a implanta-

ção destes espaços foram elaborados duran-

te o ano de 2013.

equipamentos culturais

área eQUiPaMento

acervo, memória e referência 
cultural (08)

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Diretoria de Patrimônio Cultural

Museu Histórico Abílio Barreto
Museu de Arte da Pampulha
Espaço Cultural Casa do Baile
Centro de Referência Audiovisual
Centro de Cultura Belo Horizonte/Centro de Referência da Moda
Casa Kubitschek

Bibliotecas (05) 

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte
Biblioteca Regional São Cristóvão
Biblioteca Regional Renascença
Biblioteca Regional Bairro das Indústrias
Biblioteca Regional Santa Rita de Cássia

centros culturais (16)

Centro Cultural Lagoa do Nado
Centro Cultural Alto Vera Cruz
Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
Centro Cultural São Bernardo
Centro Cultural Zilah Spósito
Centro Cultural Pampulha
Centro Cultural Vila Marçola
Centro Cultural Vila Santa Rita
Centro Cultural Venda Nova
Centro Cultural Lindeia Regina
Centro Cultural Urucuia
Centro Cultural Vila Fátima
Centro Cultural Salgado Filho
Centro Cultural Padre Eustáquio
Centro Cultural São Geraldo
Centro Cultural Jardim Guanabara

teatros (02) Teatro Francisco Nunes
Teatro Marília
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Fomento e incentivo à cultura

 Este programa tem como objetivo promover 

o desenvolvimento cultural nas várias regiões 

da cidade, por meio de mecanismos de fomen-

to e incentivo e estimular o desenvolvimento e 

aprimoramento 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 2013, 

foi homologado o Edital 2012 da Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura, quando foram recebidas 

1.923 propostas – número recorde. Dessas pro-

postas, 1.683 foram habilitadas e dessas, 177 

foram selecionadas, representando mais de  

R$ 15,6 milhões de investimentos aprovados, 

um aumento de 13,2% em relação a 2012. 

Fomento à Produção, Qualificação e circulação 

de Bens culturais: o fomento à produção cultural 

é realizado por meio de editais e concursos, proje-

tos de ocupação dos espaços culturais municipais e 

promoção de novos artistas. Em 2013, foram publi-

cados seis editais com foco em diversas linguagens 

artísticas, além de 1.931 atividades de fomento à 

criação e produção de artistas das comunidades 

do entorno dos Centros Culturais, com a participa-

ção de mais de 15 mil pessoas.

apoio a ações culturais de interesse Público – 

principais projetos apoiados:

	 •		Campanha de Popularização do Teatro e 

Dança: apresentação de 154 espetáculos, 

com um público de 400.000 pessoas apro-

ximadamente;

	 •		Exposição A Terra Vista do Céu: 130 foto-

grafias do fotógrafo e ativista ambiental 

Yann Arthus-Bertand, expostas nos gradis 

do Parque Municipal, com visitação de  

1,8 milhão de pessoas;

	 •		Verão Arte Contemporânea;

	 •		Mostra CineBH e Brasil CineMundi;

	 •		Encontro de Literatura Afro-brasileira;

	 •		Fórum Internacional de Dança.

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 

atuação dos museus, arquivo e centros de re-

ferência e também estão inseridos alguns pro-

jetos dos centros culturais e das bibliotecas. As 

ações são divididas em três dimensões:

	 •		Desenvolvimento e Tratamento de Acer-

vo: aquisição e desenvolvimento de 

acervo para as bibliotecas dos Centros 
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Culturais e outros pontos, gestão de do-

cumentos e atualização, tratamento e 

preservação (Arquivo Público, Centro de 

Referência Audiovisual, Museu Histórico 

Abílio Barreto);

	 •		Gestão da Política Municipal de Arqui-

vos: proteção e acesso à documentação 

produzida pela administração pública 

municipal;

	 •		Identificação e Valorização do Patrimônio 

e das Identidades: identificar as expres-

sões da diversidade cultural, educação 

patrimonial e preservação da memória 

coletiva. Em 2013, destaca-se a inaugura-

ção da Casa Kubitschek, novo espaço mu-

seológico da Cidade;

	 •		Pampulha – Patrimônio Cultural da Huma-

nidade – Revitalização do Complexo Ar-

quitetônico da Pampulha – o patrimônio 

cultural que há 70 anos faz da Pampulha 

um local atraente para moradores e tu-

ristas recebeu obras de recuperação em 

2013. O Museu de Arte da Pampulha (MAP) 

ganhou novo piso de mármore no Salão 

Nobre, limpeza dos revestimentos, pintura 

interna e externa e troca do carpete do au-

ditório. Na Casa do Baile, foram feitas a lim-

peza da fachada, a recuperação do piso e 

esquadrias e impermeabilização. As ações 

fazem parte do projeto de transformar o 

complexo arquitetônico da Pampulha em 

Patrimônio Cultural da Humanidade.

Promoção e apoio ao desenvolvimento 

cultural

 Tem como objetivo impulsionar e apoiar o 

desenvolvimento das expressões artístico-cul-

turais em suas diversas linguagens, contribuin-

do para a apropriação do conhecimento e da 

produção; garantir a manutenção e ampliação 

dos bens e serviços da cultura, buscando a uni-

versalização do acesso, o acolhimento e estímu-

lo à capacidade de criação dos cidadãos; impul-

sionar a formação de novos públicos e ampliar 

a participação cultural como elemento de for-

talecimento da cidadania; estabelecer políticas 

que fomentem a leitura, a difusão do livro e o 

pleno acesso à produção literária. Neste progra-

ma está inserido o projeto Arena da Cultura e 

os Festivais FAN – Festival de Arte Negra, FIQ – 

Festival Internacional de Quadrinhos e a Virada 

Cultural. Em 2013 foram executados nesse pro-

grama 23.901 atividades/serviços com total de 

público de 831.379. 

iniciativas de Formação e difusão cultural

Arena da Cultura

 Tem como foco ações de formação artís-

tica e cultural nas áreas de Artes Plásticas, 

Dança, Música, Teatro e Patrimônio Cultural, 

bem como de difusão cultural, por meio da 

oferta de oficinas, workshops, seminários, 

circuitos e mostras de arte. O programa é 

apontado pela comunidade e grupos cul-
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turais como uma ação de grande relevância 

para o fortalecimento da condição cidadã, a 

experimentação e criação artística. Acontece 

em todos os Centros Culturais, no âmbito do 

projeto BH Cidadania, e no Núcleo de For-

mação Artística – NUFAC.  Em 2013, houve 

ampliação de sua capacidade de atendimen-

to: foram realizadas 220 oficinas que atingi-

ram um total de 7.215 pessoas. 

Noite de Museus

 Este projeto tem por objetivo dar visibilida-

de aos museus da cidade de Belo Horizonte a 

partir da realização de uma programação cul-

tural noturna diversificada, com vistas a apro-

ximar o público desses espaços. Ao longo de 

2013, foram realizadas várias atividades, como 

palestras, oficinas, exposições e apresentações 

artísticas. Participaram ao todo 4.286 pessoas.

Promoção de Festival, encontro 

e Mostra de arte e cultura

Virada Cultural

 A Fundação Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte convidou artistas, grupos e coletivos 

que desenvolvem trabalhos artísticos – seja 

para palcos, espaços públicos ou espaços al-

ternativos – a apresentarem suas propostas de 

shows musicais, encenações, performances, 

demonstrações e exibições para ocupar as ruas, 

praças, arenas e tablados da cidade durante as 

24 horas da Virada Cultural 2013. A programa-

ção da Virada teve artistas selecionados, artis-

tas convidados, projetos aprovados pela Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura, programação 

associada em teatros, museus, centros culturais 

e cinemas espalhados pela cidade. 

Festival Internacional de Quadrinhos – FIQ

 O Festival Internacional de Quadrinhos 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. O evento contabilizou 

aproximadamente 75 mil pessoas.

Festival Nômade: Nos dias 15 e 16 de junho de 

2013 ocorreu no Parque Municipal a 3ª Edição do 

Festival Nômade, viabilizado pela Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura, em que foram apresenta-

das seis atrações musicais de países como Marro-

cos, Senegal e Estados Unidos e de regiões como 

o Leste Europeu e uma exposição fotográfica assi-

nada pelo viajante francês Gerard Ortigosa.

7º edição do Festival de Arte Negra – FAN: 

Com o tema “Um lugar no mundo: Afroaméri-

ca”, ocorreu no período de 22 a 27 de outubro 

de 2013. As atrações gratuitas incluíram artis-

tas representantes de diversas nacionalidades, 

incluindo brasileiros, africanos, argentinos e 
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mexicanos, dos mais diferenciados segmentos 

culturais: música, moda, literatura, artes cêni-

cas, artes plásticas e manifestações populares. 

Locais como o Circuito Praça da Estação, a Fu-

narte, o Iphan, o CentoeQuatro, além dos Cen-

tros Culturais da Fundação Municipal de Cultu-

ra receberam trabalhos artísticos e discussões 

temáticas que transformaram Belo Horizonte 

em um dos grandes polos de produção, difu-

são, contextualização e análise da arte negra na 

atualidade.

apoio às manifestações da cultura popular: 

Em 2013 foi realizada a Exposição de Presépios 

na Estação Rodoviária e foram realizadas 15 ex-

posições de presépios em centros culturais, in-

tegrando o Projeto “Presépios e Folias”.

Projetos especiais

PAC Cidades Históricas

 Em agosto de 2013, Belo Horizonte foi con-

templada com seis ações de recuperação do 

patrimônio cultural do PAC Cidades Históricas. 

Das ações aprovadas, três delas serão execu-

tadas mediante participação da PBH por meio 

da FMC e da Sudecap: recuperação da Igreja 

São Francisco de Assis; restauração do Museu 

de Arte da Pampulha; e restauração e adapta-

ção do antigo prédio da Hospedaria, cujo pro-

pósito da recuperação, além de abrigar a sede 

do Ministério da Cultura, é implantar a Escola 

Livre de Artes da FMC no primeiro pavimento 

da edificação. O montante de recursos a ser alo-

cado na implementação dessas três ações é de  

R$ 10.900.000,00.

Corredor Cultural Praça da Estação

 O Programa Corredor Cultural Praça da 

Estação objetiva potencializar o caráter cultu-

ral da região, onde já há diversos equipamen-

tos, espaços e movimentos culturais. As ações 

começaram a ser desenvolvidas em janeiro de 

2013. A Praça da Estação e os bens tombados 

em suas imediações, entre outros, foram elen-

cados para se candidatar ao PAC das Cidades 

Históricas.  Por esse caminho, o primeiro passo 

foi a realização do inventário da região, com-

preendida 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. 

oUtros ProGraMas

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 públi-

co na recuperação, identificação e promoção 

dos bens culturais da cidade. Foram efetivadas 
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ações importantes para a preservação do patri-

mônio ao longo do ano de 2013, em especial 

de bens de caráter público, tais como a recu-

peração dos Teatros Marília e Francisco Nunes, 

da Casa do Baile e do Centro de Referência 

Audiovisual. Além disso, imóveis particulares 

também foram contemplados no programa, 

assim como foram implementadas ações de fo-

mento ao patrimônio imaterial.

BH cultura e turismo na copa

 O Evento BH Cultura e Turismo na Copa foi 

realizado entre 15 e 30 de junho de 2013, com 

uma vasta programação cultural, ancorada na 

pluralidade de linguagens artísticas, incluindo 

música, dança, artes visuais, audiovisual, cultu-

ra popular, entre outras atividades. A realização 

do evento: ampliou a oferta de atividades de 

entretenimento, cultura e lazer durante o pe-

ríodo da Copa das Confederações; fomentou e 

difundiu grupos e artistas locais; promoveu a 

imagem de Belo Horizonte como um importan-

te destino turístico-cultural do país. O evento 

obteve público de 34.500 pessoas.
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 Planejar o futuro de Belo Horizonte não 

pode ser feito separadamente do seu entorno 

metropolitano. A Prefeitura desenvolve ações 

para tornar realidade a integração dos 34 muni-

cípios que se congregam na Região Metropoli-

tana de Belo Horizonte.

ProGraMa sUstentador 
desenvolviMento inteGrado da reGião 

MetroPolitana de Belo Horizonte – rMBH

 O objetivo deste programa é fomentar a ar-

ticulação entre Belo Horizonte e os municípios 

da RMBH, através de instrumentos diversos de 

parcerias, de forma a canalizar esforços e com-

partilhar recursos técnicos, políticos e financei-

ros 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 cria-

das na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

como a Agência Metropolitana, a Assembleia 

Metropolitana, o Conselho Deliberativo, que con-

tribuem para o esforço no processo de desenvol-

vimento metropolitano mais integrado. Cada vez 

mais, Belo Horizonte busca participar e contribuir 

para a solução de problemas comuns na região 

metropolitana, compartilhar experiências e buscar 

um desenvolvimento urbano mais equilibrado do 

ponto de vista social, ambiental e econômico.

 Destacam-se duas linhas de atuação: a primeira 

relativa à promoção de ações de governança colabo-

rativa entre Belo Horizonte e municípios limítrofes, 

que se realiza, principalmente, por meio das ativida-

des  relacionadas à Rede de Governança Colaborativa 

– Rede 10; a segunda refere-se ao acompanhamento 

das iniciativas das instâncias do novo arranjo metro-

politano, que compreendem aquelas relacionadas 

à Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Me-

tropolitana – SEGEM e Agência de  Desenvolvimento 

Metropolitano, bem como a  Assembleia Metropoli-

tana e o Conselho Deliberativo Metropolitano.

apoio à Gestão Metropolitana

 A Prefeitura de Belo Horizonte participou, em 

2013, de todas as atividades promovidas pelas ins-

tâncias estaduais de gestão metropolitana – Secre-

taria de Estado Extraordinária de Gestão Metropo-

litana (SEGEM) e Agência de Desenvolvimento Me-

tropolitano, bem como da Assembleia Metropoli-

tana e do Conselho Deliberativo Metropolitano.

rede regional de atenção às Urgências e 

emergências/consórcio intermunicipal alian-

ça para a saúde (cias): Assinado em 2011, tem 

inteGração  MetroPolitana
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como objetivo ser um instrumento de ampliação 

da oferta dos serviços públicos de saúde das cida-

des participantes. As ações previstas estão volta-

das para a melhoria do atendimento dos cidadãos 

pelo SUS, de acordo com a supervisão e regulação 

dos gestores municipais. O consórcio, atualmen-

te, é formado por 75 municípios de Minas Gerais, 

incluindo Belo Horizonte. O Cias permite implan-

tar e desenvolver ações e serviços hospitalares de 

média e de alta complexidade, adquirir medica-

mentos, estruturas e equipamentos, contratar ser-

viços e executar obras para o uso compartilhado 

dos entes federados consorciados. O objetivo é 

tornar o atendimento da saúde de todos os mu-

nicípios mais rápido e humanizado. Atualmente, 

o Cias tem trabalhado na implantação da Central 

Operativa da Rede de Urgência e Emergência Ma-

cro Centro, que deverá entrar em funcionamento 

antes da Copa do Mundo de 2014.  

rede 10: A Rede 10, que compreende os dez 

municípios conurbados da região metropolitana 

(Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, 

Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, 

Santa Luzia e Vespasiano), tem, entre outros, os 

objetivos de buscar a integração de políticas 

públicas para potencializar resultados regionais 

e estabelecer ações e programas de interesse 

comum, respeitando a autonomia e a diversida-

de dos municípios, observando os princípios da 

governança colaborativa, da gestão em redes e a 

inserção e integração metropolitanas. 

 Através de comitês temáticos formados por 

representantes 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 metropolitana, 

criar melhores condições de integração no âmbi-

to metropolitano e promover as transformações 

necessárias visando a criação das condições favo-

ráveis ao desenvolvimento econômico e social, a 

sustentabilidade ambiental e o aprofundamento 

da gestão democrática.

 Os trabalhos desenvolvidos pela Rede 10 

integram e reforçam as iniciativas em curso de 

implementação do sistema de gestão da Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte. A Prefei-

tura Municipal de Belo Horizonte contribui com 

o suporte estratégico e operacional à Rede 10.

 Em 2013 a PBH realizou reuniões com os 

municípios de Sabará, Nova Lima e Contagem, 

criando o Grupo de Trabalho com o objetivo de 

discutir problemas e propor soluções  que afe-

tam os municípios.

realização de Fóruns rMBH: A Prefeitura de Belo 

Horizonte, buscando a transferência de conheci-

mento aplicável à gestão pública por meio de orga-

nização, em parceria com a Agência de Desenvolvi-

mento Metropolitano, de eventos temáticos, reali-

zou, em 2013, 6 fóruns de interação e compartilha-

mento de projetos e ações bem sucedidas com os 

demais municípios da Região Metropolitana de BH.
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Gestão orçaMentária
e Financeira

execução orçamentária da receita

 O total da receita arrecadada em 2013 foi de R$ 8.548.154.125,42, contra R$ 7.260.892.944,77  

arrecadados em 2012. 

discriMinação 2012 2013 aH – 2013/2012 av – 2013

receitas correntes 6.564.546.078,07 7.124.068.207,17 8,52% 83,34%

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.233.235.896,11 2.426.011.443,57 8,63% 28,38%

IMPOSTOS 2.080.506.861,18 2.261.811.534,86 8,71% 26,46%

IPTU 696.223.225,41 753.557.865,22 8,24% 8,82%

IRRF 218.524.011,43 232.237.307,90 6,28% 2,72%

ITBI 309.005.189,22 350.200.276,53 13,33% 4,10%

ISSQN 856.754.435,12 925.816.085,21 8,06% 10,83%

TAXAS 152.729.034,93 164.199.908,71 7,51% 1,92%

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 104.036.108,36 111.993.362,58 7,65% 1,31%

DEMAIS TAXAS 48.692.926,57 52.206.546,13 7,22% 0,61%

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 234.509.845,39 239.516.843,68 2,14% 2,80%

RECEITA PATRIMONIAL 103.324.681,61 55.649.261,41 -46,14% 0,65%

RECEITA DE SERVIÇOS 73.407.588,14 69.152.724,58 -5,80% 0,81%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.457.033.503,79 3.821.538.184,96 10,54% 44,71%

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.426.175.006,39 3.772.323.383,57 10,10% 44,13%

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.626.742.357,98 1.798.737.811,69 10,57% 21,04%

FPM 341.416.627,41 365.708.454,17 7,12% 4,28%

SUS 1.189.243.456,40 1.330.768.957,44 11,90% 15,57%

DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 96.082.274,17 102.260.400,08 6,43% 1,20%

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.366.659.219,12 1.481.504.003,32 8,40% 17,33%

ICMS 783.908.870,64 855.420.293,07 9,12% 10,01%

IPVA 422.679.121,44 438.305.630,08 3,70% 5,13%

IPI 15.836.646,09 15.433.737,23 -2,54% 0,18%

DEMAIS TRANSF. DOS ESTADOS 144.234.580,95 172.344.342,94 19,49% 2,02%

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 432.773.429,29 492.081.568,56 13,70% 5,76%

FUNDEB 432.773.429,29 492.081.568,56 13,70% 5,76%

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 30.858.497,40 49.214.801,39 59,49% 0,58%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 463.034.563,03 512.199.748,97 10,62% 5,99%

RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA 244.284.098,24 271.862.863,15 11,29% 3,18%

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 218.750.464,79 240.336.885,82 9,87% 2,81%

receitas de caPital 607.834.907,34 1.265.355.776,82 108,17% 14,80%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 390.142.468,47 1.048.073.175,63 168,64% 12,26%

ALIENAÇÃO DE BENS 8.460.419,97 3.114.094,80 -63,19% 0,04%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 207.232.018,90 214.168.506,39 3,35% 2,51%

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 - - 0,00%

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 400.491.573,92 491.801.924,39 22,80% 5,75%

( - ) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO 
DO FUNDEB

(311.979.614,56) (333.071.782,96) 6,76% -3,90%

total das receitas 7.260.892.944,77 8.548.154.125,42 17,73% 100,00%
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Os principais itens destacados relacionados ao 

aumento da Receita de 2013 em relação a 2012 

foram as Receitas de Capital, com aumento de 

108,17%. Dentro deste item, a rubrica com maior 

variação foram as Operações de Crédito, ou seja, 

ingressos provenientes da contratação de em-

préstimos e financiamentos obtidos junto a enti-

dades estatais ou privadas, internas ou externas, 

que aumentaram de R$ 390.142.468,47 em 2012 

para R$ 1.048.073.175,63 em 2013. Destacam-se 

as Operações de Crédito Externas, com o Banco 

do Brasil Viena, de R$ 176,8 milhões para o Pro-

grama de Saneamento da Bacia da Pampulha e 

com o Banco Mundial, de R$ 464,3 milhões para 

a renegociação de dívidas. Entre as Operações 

de Crédito Internas, destacam-se os financia-

mentos do Programa Pró Moradia (2009 e 2010), 

de R$ 55,6 milhões, e o PAC Copa – Mobilidade, 

de R$ 305 milhões, para o financiamento do BRT/

MOVE e outros empreendimentos.

receitas correntes

 As Receitas Correntes, cuja arrecadação em 

2013 correspondeu a 83,34% da arrecadação 

total, somaram R$ 7.124.068.207,17, represen-

tando um acréscimo de 8,52% em relação ao 

arrecadado em 2012. Esse desempenho é bem 

superior à variação acumulada, em 2013, dos 

principais indicadores econômicos apurados 

no país pelos diversos institutos de pesquisa.

 A evolução da arrecadação das Receitas 

Tributárias também apresentou resultado po-

sitivo e bastante superior aos indicadores de 

preço e de nível de atividade do país, confor-

me se verifica no quadro a seguir:

descrição da receita eXercício 2013 eXercício 2012
cresciMento 

2013 / 2012 (%)

IPTU 753.557.865,22 696.223.225,41 8,24%

ISSQN 925.816.085,21 856.755.437,94 8,06%

ITBI 350.200.276,53 309.005.189,22 13,33%

IRRF 232.237.307,90 218.524.011,43 6,28%

TAXAS 164.199.908,71 152.729.034,93 7,51%

receita triBUtária 2.426.011.443,57 2.233.235.896,11 8,63%

indicador e Fonte índice PercentUal

IGP-M (FGV) 5,51%

IGP-DI (FGV) 5,52%

IPC (IBGE) 5,63%

IPCA (IBGE) 5,91%

ICV (DIEESE) 6,04%

IPC (FIPE/USP) 3,88%
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transferências correntes

transFerÊncias 
correntes

2012 2013
2013/2012 

%

transFerÊncias 
interGovernaMentais

3.426.175.006,39 3.772.323.383,57 10,10%

transferências da União 1.626.742.357,98 1.798.737.811,69 10,57%

FPM          341.416.627,41 365.708.454,17 7,12%

SUS 1.189.243.456,40 1.330.768.957,44 11,90%

Demais Transferências da União 96.082.274,17 102.260.400,08 6,43%

transferências dos estados 1.366.659.219,12 1.481.504.003,32 8,40%

ICMS 783.908.870,64 855.420.293,07 9,12%

IPVA 422.679.121,44 438.305.630,08 3,70%

IPI 15.836.646,09 15.433.737,23 -2,54%

Demais Transferências dos 
Estados 

144.234.580,95 172.344.342,94 19,49%

transferências 
Multigovernamentais

432.773.429,29 492.081.568,56 13,70%

FUNDEB 432.773.429,29 492.081.568,56 13,70%

deMais transFerÊncias 30.858.497,40 49.214.801,39 59,49%

total 3.457.033.503,79 3.821.538.184,96 10,54%

 Entre as receitas próprias, o IPTU apre-

sentou uma expansão nominal de 8,24%, o 

ISSQN uma expansão de 8,06% e o ITBI apre-

sentou 13,33% de expansão no ano de 2013 

em relação a 2012. Destaca-se que a Receita 

Tributária arrecadada de 2013 teve realização 

de 99,52% em relação à sua expectativa, o 

que representa expressivo acerto da PBH na 

estimativa das receitas próprias. 
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execução orçamentária da despesa

 A execução da despesa, no exercício de 2013, alcançou a cifra de R$ 8.806.532.880, representan-

do um acréscimo de 20,07% em relação ao exercício anterior.

coMParativo da desPesa eMPenHada (eM r$)

descrição
2012 2013 aH      

2012-
2013valor av valor av

saúde     2.260.525.920,37 30,82%      2.676.774.241,57 30,40% 18,41%

educação     1.288.158.229,00 17,56%      1.561.159.719,92 17,73% 21,19%

administração        425.792.424,23 5,81%         476.893.331,12 5,42% 12,00%

Previdência social        543.762.211,05 7,41%         321.686.031,51 3,65% -40,84%

saneamento/Gestão 
ambiental

       562.837.937,36 7,67%         561.070.353,89 6,37% -0,31%

encargos especiais        487.521.336,53 6,65%      1.029.116.574,72 11,69% 111,09%

assistência social        176.784.231,65 2,41%         200.746.661,62 2,28% 13,55%

legislativa        125.164.941,56 1,71%         145.709.850,62 1,65% 16,41%

transporte        214.060.810,40 2,92%         450.247.067,00 5,11% 110,34%

Habitação/Urbanismo        846.433.321,01 11,54%         911.490.833,62 10,35% 7,69%

cultura/desporto e 
lazer

        81.168.150,66 1,11%         103.201.505,86 1,17% 27,15%

segurança Pública         78.405.779,02 1,07%         102.798.851,66 1,17% 31,11%

direitos da cidadania           8.375.586,06 0,11%            8.719.205,90 0,10% 4,10%

ciência e tecnologia         88.428.173,03 1,21%          90.957.829,78 1,02% 2,86%

comércio e serviços/
trabalho

       146.523.359,61 2,00%         165.541.168,76 1,88% 12,98%

agricultura              382.929,33 0,01%               419.652,10 0,01% 9,59%

total    7.334.325.340,87 100%      8.806.532.879,65 100% 20,07%

Saúde  30,40%

Agricultura  0,01%

Comércio e Serviços/
Trabalho 1,88%

Ciência e 
Tecnologia 1,02%

Educação  17,73%

Administração 5,42%Previdência Social 3,65%

Saneamento/  
Gestão Ambiental 6,37%

Encargos
Especiais 
11,69%

Assistência
Social
2,28%

Legislativa
1,65%

Habitação/
Urbanismo
10,35%

Cultura/
Desporto 
e Lazer 1,17%

Segurança
Pública 1,17%

Transporte
5,11%

Direitos da 
Cidadania 0,10%
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Gasto valor aPlicado – r$ índice (%)

Ensino (1) 1.415.861.221,15 34,02

Saúde (1) 825.160.975,40 19,83

Pessoal (2) 2.851.238.739,77 43,09

(1) Valor aplicado em relação à receita de impostos e transferências de origem tributária;

(2) Valor aplicado em relação à Receita Corrente líquida – RCl.

 As Despesas Correntes totalizaram R$ 

6.758.716.378, aumentando 12,08% em relação 

a 2012.  Entre as Funções de Governo que experi-

mentaram os maiores incrementos destacam-se: 

Encargos Especiais: 111,09%; Transporte: 110,34%; 

Segurança Pública: 31,11%; Cultura/Desporto e La-

zer: 27,15%; Educação: 21,19%; Saúde: 18,41%; Legis-

lativa: 16,41%; Assistência Social: 13,55%; Comércio e 

Serviços/Trabalho: 12,98%; e Administração: 12,00%.

 Entretanto, os maiores volumes de recursos 

continuaram a ser destinados às Funções Saúde, 

que respondeu por 30,40% do total dos gastos 

em 2013; e Educação, cuja aplicação em 2013 cor-

respondeu a 17,73% de toda a despesa realizada.

 As Despesas de Capital totalizaram R$ 

2.047.816.501 em 2013. A conta de investimentos 

somou R$ 1.311.437.323, configurando um aumen-

to expressivo de 26,37% em comparação com 2012, 

representando a cifra de 14,89% da despesa total.

 Entre as despesas realizadas com investimen-

to, destacam-se os recursos destinados a obras 

em 2013, executados por meio de programas 

de fundamental importância para a população, 

como o Programa de Conclusão das Avenidas 

Antônio Carlos e Pedro I; o Programa Vila Viva; 

Operacionalização da Limpeza Pública; além dos 

programas sociais e assistenciais, tais como o Pro-

grama de Gestão e Operacionalização da Política 

Educacional; o Programa Rede Assistencial e os de 

Gestão do SUS-BH e Previdência Municipal. 

 

limites legais

 No exercício de 2013, foram obedecidos os li-

mites legais de gastos concernentes às aplicações 

de recursos em educação, saúde e pessoal, no que 

respeita às disposições da Constituição Federal do 

Brasil, da Lei Orgânica do Município de Belo Ho-

rizonte, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal e outras legislações espe-

cíficas, conforme o quadro a seguir:

 No ensino foram aplicados 34,02% da re-

ceita de impostos e transferências de origem 

tributária para uma exigência legal de 30%; na 

saúde foram aplicados 19,83% também da re-

ceita de impostos e transferências de origem 

tributária, para uma exigência constitucional 

de 15%. Os gastos com pessoal foram limi-

tados a 43,09% da Receita Corrente Líquida 

(RCL) para um limite prudencial estabelecido 

na LRF de 60%.
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 Durante o ano de 2013, a Prefeitura de Belo 

Horizonte deu sequência ao conjunto de obras 

em seus diversos programas em toda a cidade. 

Entre as intervenções em andamento e con-

cluídas, foram mais de 400 empreendimentos, 

envolvendo, apenas em contratos, o montante 

de R$ 1,85 bilhão, com a continuidade das par-

cerias com os governos estadual e federal. 

 O ano de 2013 foi marcado pela manuten-

ção no ritmo das obras de mobilidade urbana 

e investimentos maciços no recapeamento das 

vias já existentes na cidade, beneficiando as 

nove regionais administrativas. 

 Com o aporte de recursos oriundos do Pro-

grama de Aceleração do Crescimento (PAC), 

cujas contratações e controle de contratos es-

tão sob a coordenação da Prefeitura, os desta-

ques são para a execução de intervenções em 

áreas de risco geológico e de inundação, além 

de mobilidade urbana. Há de se destacar, tam-

bém, obras executadas dentro do Programa do 

Orçamento Participativo (OP) e áreas de educa-

ção e saúde, além das executadas com recursos 

provenientes do Estado de Minas Gerais, por 

meio da Secretaria de Estado de Transportes e 

Obras Públicas de Minas Gerais – SETOP.

obras concluídas

 Em 2013 foram 106 empreendimentos 

concluídos em todas as regiões da Capital 

(conforme destaques nos quadros a seguir), 

a partir de licitações e contratos coordena-

dos pela Secretaria Municipal de Obras e In-

fraestrutura, além das obras realizadas para 

a manutenção da cidade e as realizadas por 

meio de outros programas, como a Parceria 

Público-Privada e Habitação. No âmbito do 

Orçamento Participativo (OP), por exemplo, 

foram concluídos e entregues às comunida-

des 28 empreendimentos aprovados pela po-

pulação.

 Já entre as obras que contam com re-

cursos do Programa de Aceleração do Cres-

cimento (PAC), do Governo Federal, há em-

preendimentos que foram totalmente ou 

parcialmente concluídos. Entre as obras 

entregues estão a recuperação do Viaduto 

B – Complexo da Lagoinha, que faz parte do 

Corredor Pedro II e conta com recursos do 

PAC Mobilidade/Copa 2014; o Boulevard Ar-

rudas V – trecho avenida  Barbacena até rua 

Aquidaban, e a primeira etapa do Hospital 

Metropolitano do Barreiro. 

oBras e inFraestrUtUra
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Barreiro

tipo obra

Programa Aberto  Contenção de encostas na rua Carmella Aluotto e avenida Dr. Cristiano Resende

Programa Aberto Implantação da Umei Petrópolis/Independência

Programa Aberto Complementação 1ª fase implantação Hospital Metropolitano BH

Programa Aberto Ampliação e reforma Umei Jatobá

Programa Aberto Implantação Escola Municipal Bairro Independência 

centro-sUl

tipo obra

Programa Aberto Reforma e ampliação da E. M. Mestre Paranhos

Programa Aberto Contenção de encosta na rua Washington

Programa Aberto Prevenção risco bacia do Córrego Leitão, com ampliação sistema macrodrenagem

Programa Aberto Ampliação e reforma E. M. Edson Pisani

Programa Aberto Contenção de encosta na rua Chicago

Programa Aberto Reforma Parque Julien Rien

Programa Aberto Contenção de encosta na rua Patagônia 

 As principais obras em andamento são o 

BRT da Área Central, BRT Cristiano Machado, BRT 

Antônio Carlos/Pedro I, as obras do Vila Viva e 

as obras contra enchentes. Em licitação, podem 

ser destacadas a Via 710 – Andradas/Cristiano 

Machado e a Bacia de Detenção no córrego São 

Francisco (Av. Assis das Chagas). Essas duas obras 

têm previsão de recursos de R$ 94 milhões. 

eMPreendiMentos conclUídos eM 2013 - destaQUes
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leste

tipo obra

Programa Aberto Reforma da E. M. Wladimir de Paula Gomes

Programa Aberto Reforma e ampliação da E. M. Santos Dumont

Programa Aberto Contenção de encosta na rua Marzagânia

Programa Aberto Implantação Espaço BH Cidadania Alto Vera Cruz 

Programa Aberto Reforma do campo Riviera

Programa Aberto Reforma do campo de futebol do Tupinambás III

Programa Aberto Reforma quadra da Praça da Saudade (Louis Braille)

nordeste

tipo obra

Programa Aberto Reforma E. M. Milton Lage

Programa Aberto Reforma da Central de Abastecimento bairro São Paulo

Programa Aberto Reforma da quadra poliesportiva no bairro Ribeiro de Abreu

Programa Aberto Implantação da pista de caminhada da Praça Operário Silva

Programa Aberto Construção de unidades habitacionais na Vila Carioca 

noroeste

tipo obra

Programa Aberto Recuperação estrutural e alargamento Viaduto B Complexo Lagoinha

Programa Aberto Implantação do Boulevard Arrudas V

Programa Aberto  Implantação da Umei Califórnia

Programa Aberto Contenção de encostas na rua Guararapes

Programa Aberto Reforma do Campo do Cemitério da Paz

PaMPUlHa

tipo obra

Programa Aberto Reforma Campo de Futebol Estrela Azul

Programa Aberto Construção de quadra poliesportiva no bairro São Francisco

Programa Aberto Reforma Campo de Futebol Lagoa do Ouro e Campo Rua Caldas da Rainha
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oeste

tipo obra

Programa Aberto Reforma e ampliação E. M. João Patrocínio 

Programa Aberto Ampliação e reforma Umei Grajaú

Programa Aberto
Estabilização de encosta entre rua Laura Soares Carneiro e av. Protásio de Oliveira 
Penna, bairro Buritis

Programa Aberto Contenção de talude rua Itamar Teixeira

norte

tipo obra

Programa Aberto Reforma do Abrigo São Paulo – rua Eletron,  bairro 1º de Maio

Programa Aberto Ampliação Umei Vila Mariquinhas

Programa Aberto Implantação Umei Vila Clóris

Programa Aberto Ampliação e reforma da E. M. Daniel Alvarenga

Programa Aberto Implantação da Umei Jardim Felicidade/Curumins

Programa Aberto Reforma da quadra poliesportiva do bairro Monte Azul 

Programa Aberto Implantação Escola Municipal Tupi Mirante 

Programa Aberto Reforma Escola Municipal Desembargador Loreto de Abreu

Programa Aberto Reforma Campo de Futebol São Gabriel e Campo do Saga

venda nova

tipo obra

Programa Aberto Urbanização Complexo av. Várzea da Palma 2ª etapa

Programa Aberto Restauração da Casa Azul e construção Umei Venda Nova (Casa Azul)

Programa Aberto Implantação de passeio no Parque Ecológico Serra Verde

Programa Aberto Reforma E. M. Moysés Kalil

Programa Aberto Adequação Av. Vilarinho – implantação Estações AC1 a AC4 – BRT

Programa Aberto Complementação implantação CAC Serra Verde

Programa Aberto Reforma e ampliação Umei Jardim Leblon

Programa Aberto Reforma Campo Futebol Santa Mônica
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obras do orçamento Participativo concluídas em 2013 

 Em 2013 foram concluídos 28 empreendimentos aprovados no OP: 

reGional eMPreendiMento 

Barreiro Urbanização de vias bairro Jardim Liberdade

Barreiro Vila Alta Tensão – Elaboração PGE

centro-sul Vila Fazendinha – Elaboração de projetos para abertura de via

centro-sul Vila Acaba Mundo – Urbanização de via

leste Conjunto Granja de Freitas I, II, III – implantação de acesso de pedestres e ligação de via de pedestres

leste Implantação de pista de ciclovia na rua Taquaril

leste Reforma da Praça Santuário São Geraldo

leste Reforma Escola Municipal George Ricardo Salum

leste Vila Olaria – Elaboração de PGE

leste Vila Parque Horto – Elaboração de projetos para abertura de via

leste Vila São Vicente – Elaboração de projetos, conforme PGE

leste Vila Alto Paris

nordeste Parque Ecológico Jardim Vitória

nordeste Praça Boca do Túnel

noroeste Urbanização de vias bairro Glória – desapropriação, contenção, drenagem e pavimentação

noroeste Urbanização de vias Vila da Paz / Coqueiral

noroeste Remoções e urbanização de vias Vila da Paz / Coqueiral

noroeste Construção Centro de Saúde Dom Cabral

norte Urbanização de vias bairro Tupi B

norte Drenagem e pavimentação de vias bairro Jaqueline

norte Urbanização de vias bairro Jaqueline

norte Urbanização de vias, conforme PGE, Vila Aeroporto

oeste Urbanização de vias bairro Estoril

oeste Urbanização de vias Vila Ventosa

Pampulha Urbanização de vias Vila Santa Terezinha

Pampulha Reforma do Parque Ecológico do bairro Dona Clara

Pampulha Passagem de pedestre no bairro Jardim Atlântico

venda nova Urbanização de vias Conjunto Minas Caixa B

obras em andamento 

 Ao final de 2013, havia 139 obras em execu-

ção realizadas pela Superintendência de Desen-

volvimento da Capital (Sudecap) e pela Compa-

nhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Hori-

zonte (Urbel). O investimento total é de R$ 1,03 

bilhão, nas mais diversas áreas, como: mobilida-

de urbana, habitação e obras contra enchentes.




