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Meu compromisso para
Belo Horizonte seguir em frente
Venho apresentar à população de nossa cidade as propostas para que Belo Horizonte continue
inovando e avance cada vez mais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Esta tem sido a marca
de nossa gestão nos últimos quatro anos. Seguirei enfrentando o desafio a que me propus desde que
assumi a Prefeitura em 2009: ajudar a transformar Belo Horizonte em uma cidade de oportunidades,
sustentável e com mais qualidade de vida. Precisamos assegurar que, em parceria com a sociedade,
tenhamos um crescimento acelerado e inclusivo, ambientalmente responsável e com mais qualidade
de vida para toda a população. Cabe a nós, gestores públicos, importantes responsabilidades e
tarefas. Comprometo-me, junto com minha equipe, a trabalhar duro todos os dias do ano para que
as pessoas, independentemente da região, bairro ou rua que residem, tenham os melhores serviços de
saúde, de educação, de segurança, de lazer e muitos outros. É com grande satisfação, e consciente
desta responsabilidade, que me coloco novamente à disposição para continuarmos avançando rumo à
transformação que BH necessita. Esse é meu compromisso!
Buscaremos estruturar cada vez mais instituições saudáveis e voltadas para o público, capazes
de oferecer educação de qualidade para a população, transportes públicos eficientes e acessíveis,
serviços de saúde pública de qualidade e segurança para todos os seus habitantes. Queremos uma
metrópole que combine prosperidade econômica, bem-estar de sua população e a responsabilidade com
o meio ambiente.
Em Belo Horizonte, já possuímos um conjunto de fatores que facilitam bastante nossa tarefa,
mas isso não diminui o trabalho a ser feito. A prática consolidada de cooperação com o Governo
Estadual e Federal; a trajetória de participação social com mecanismos cada vez mais eficazes; as

social e cultural propício a uma conjugação de esforços na construção do futuro são conquistas que
precisam ser valorizadas. Além desses fatores, a qualidade das pessoas é um ativo importante e não
podemos deixar de assinalar que nossa cidade é abençoada por sua gente, sua história e suas tradições.
Muito se avançou nos últimos anos, mas sabemos que ainda temos muito a fazer. Na saúde,
temos que investir ainda mais na prevenção, na qualidade e humanização do atendimento, na eficiência
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finanças municipais em ordem; a equipe de trabalho competente e motivada; e um ambiente político,

dos diversos serviços e na modernização da infraestrutura à disposição da população. É nosso

mais do que participar, o cidadão de Belo Horizonte será protagonista no desenvolvimento da

compromisso cuidar da saúde das pessoas e esse será o nosso objetivo permanente nesta área.

cidade. Ampliaremos ainda mais os mecanismos de participação social e trabalharemos bastante

Na educação avançamos muito, mas nossa meta é ousada. Nosso desafio é termos uma escola
municipal comparada às melhores do mundo, que ofereça educação de altíssima qualidade para todos

com os jovens para que liderem e participem ativamente do desenvolvimento de longo prazo da
nossa cidade.

e que seja um espaço “vivo”, que produza e dissemine conhecimentos e onde as nossas crianças tenham

Continuaremos dando atenção especial ao processo de integração metropolitana, pois essa

muita vontade de estar e aprender. Estou convicto que são nesses primeiros anos de cidadania que são

dimensão é imprescindível para o futuro de Belo Horizonte. Alguns de nossos problemas só podem

estabelecidos os pilares e as oportunidades de vidas mais prósperas.

ser resolvidos juntamente com as cidades vizinhas. É essencial que o desenvolvimento da cidade seja

Precisamos oferecer ainda mais proteção social e acesso seguro aos espaços públicos.
O direito de circular, se divertir e trabalhar de forma segura deve ser garantido a todos e temos clareza

integrado, com soluções compartilhadas, particularmente no transporte, no saneamento, na saúde e na
segurança.

da responsabilidade que cabe ao município. A garantia de moradia digna e de viver bem também

A superação desses desafios não é simples e imediata, mas precisamos continuar avançando,

é um imperativo para o desenvolvimento da cidade. Espaços urbanos bem cuidados e seguros são

com muito planejamento, investimento em gestão e, principalmente, ouvindo e dialogando com a

fundamentais para uma vida social mais harmônica e de qualidade.

população. Isso tudo sem descuidar dos princípios constitucionais de ética, legalidade, impessoalidade,

A mobilidade urbana ainda é um problema sério e sabemos disso. O crescimento acelerado da
frota de veículos, somado à falta de planejamento no passado, às dificuldades e à demora na obtenção
dos recursos financeiros para investimentos estruturais, não permitiu que avançássemos ainda mais.

moralidade, publicidade e eficiência.
Chegou a hora de darmos mais um passo para o futuro, com entusiasmo, seriedade,
profissionalismo e trabalho.

Vamos reduzir o tempo perdido em engarrafamentos e aumentar a oferta de um transporte público

Nesta gestão não faltou determinação para alcançar os objetivos, humildade para aprender

eficiente e mais confortável para todos. BH tem hoje um planejamento com foco prioritário para o

e energia para fazer as coisas acontecerem. Essas são características que cultivei em toda a minha

transporte público, especialmente o nosso merecido metrô, que agora sai do papel.

trajetória profissional e são com esses princípios que trabalharei rumo a um novo e melhor futuro.

Os investimentos na modernização e desburocratização dos serviços para a população e para

Tenho muita motivação e amo muito Belo Horizonte.

as empresas serão intensificados. Acreditamos que só assim conseguiremos construir uma cidade de
oportunidades e aumentaremos a vitalidade dos negócios, a inovação, o empreendedorismo, com a

Obrigado pela confiança!

consequente geração de mais empregos de qualidade e atração de empresas dinâmicas e inovadoras.
Sempre priorizando o desenvolvimento urbano sustentável, responsável e com foco nas pessoas.

cultural. Ela é que define nossa identidade e nossa maneira de ser e temos que utilizar nossas tradições

Marcio Lacerda

como instrumento para formação das pessoas, para inclusão social e diversão. Uma cidade bonita,
criativa, que vibra e irradia alegria.
Estaremos cada vez mais conectados com o cidadão e com o mundo. No nosso governo,
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As cidades mais desenvolvidas e agradáveis do mundo têm como traço relevante a vitalidade

rou um importante esforço de Planejamento de

1. Um Belo Horizonte:

Longo Prazo para a cidade, chamado Belo Hori-

a cidade que queremos

zonte 2030. Nesse esforço, foram delineados ob-

Os gestores públicos e residentes das grandes ci-

jetivos estratégicos de longo prazo e metas para

dades têm desafios que precisam ser enfrentados

a cidade até 2030, tendo em vista o alcance da

rapidamente e de forma inovadora. Em pouco

seguinte visão de futuro:

mais de um século de existência, Belo Horizonte
vivenciou grandes mudanças. A cidade, nascida
da ação política e balizada pela intervenção do

Visão de Futuro Belo
Horizonte 2030:

Estado, criada com a vocação de ser centro administrativo e de integração regional, tornou-se

BELO HORIZONTE: CIDADE DE
OPORTUNIDADES, SUSTENTÁVEL
E COM QUALIDADE DE VIDA

uma das maiores e mais complexas metrópoles
nacionais e atualmente exerce importante papel
nas redes urbanas do Brasil e de Minas Gerais.

A construção de uma Belo Horizonte PRÓSPE-

Embora tenha se tornado uma metrópole de ele-

RA E COM MAIS OPORTUNIDADES

vado dinamismo econômico, esse processo de
progresso e crescimento acelerado foi também

Atualmente, as grandes metrópoles que pros-

responsável pela geração de problemas nas áre-

peram têm seu dinamismo econômico associa-

as social e ambiental. Tivemos um crescimento

do a setores modernos e inovadores, intensivos

demográfico que se concentrou, predominante-

em conhecimento: são importantes centros de

mente, nos municípios do entorno metropolitano,

tomada de decisão; configuram-se como mer-

o que gerou problemas e aumento das pressões

cados amplos, dinâmicos e atraentes; possuem

de demanda sobre os serviços públicos prestados

força de trabalho qualificada e diversificada,

na capital mineira, sobretudo nas áreas de saú-

coerente com as necessidades do mercado; e

de e transporte. Essa concentração urbana criou

são ricas em oportunidades de trabalho. Por

alguns problemas, mas, por outro lado, permitiu

isso, são capazes de atrair e reter talentos e

uma maior proximidade de pessoas, necessária

abrigam setores econômicos de valor agrega-

para maior interação e disseminação de conhe-

do. A combinação de educação de alta quali-

cimento. Quanto mais interação houver maior

dade, profissionais qualificados e uma voca-

será o número de pessoas inteligentes se comu-

ção econômica bem delineada gera inovação e

nicando, gerando mais ideias que, por sua vez,

prosperidade.

possibilitam a criação de inovações dentro da so-

desenvolvimento econômico associado à tecno-

nômico das cidades mais avançadas do mundo1.

logia, ao conhecimento, à cultura, ao turismo e ao

No ano de 2009, o Prefeito Marcio Lacerda lide-

1 Centros Urbanos: A maior invenção da humanidade, Edward L. Glaeser, Campus, 2011.
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Belo Horizonte tem uma vocação natural para o

ciedade, fator decisivo no desenvolvimento eco-

popular nas decisões estratégicas da cidade, ino-

construção de um ambiente econômico receptivo

vando e distinguindo Belo Horizonte como a ci-

e desburocratizado, propício ao desenvolvimento

dade da gestão pública participativa, com forte

desses negócios. Também permite a ampliação da

consenso e coesão social em torno do projeto de

capacidade influenciadora da cidade nos espaços

futuro desejado e da boa qualidade das nossas

geoeconômicos em que atua, inserindo-se estra-

instituições e políticas públicas.

2. Três princípios de gestão

“vida” consiste em um dos principais desafios de

2.1 Trabalhar com e para as PESSOAS

longo prazo para Belo Horizonte, o que irá exigir
esforços direcionados ao fortalecimento da cida-

A história brasileira é caracterizada pela presença

dania e ao ordenamento urbano. Ademais, a ci-

de movimentos sociais que, com o processo de

dade deve buscar a manutenção de um ambiente

democratização, ganharam espaço e se tornaram

Temos que nos conceber como uma metrópole

vibrante e alegre, com destaque para o incentivo

atores da cena política. Aqui desenvolvemos a

que engloba, além da Capital, os demais 33 mu-

a manifestações culturais e a ações voltadas ao

experiência pioneira do orçamento participativo,

nicípios que integram a Região Metropolitana.

lazer, ao esporte e ao entretenimento.

que, em 2013, completará 20 anos, tendo sido en-

O desenvolvimento das pessoas será o principal

tregues mais de mil obras escolhidas pelos belo

determinante para que a qualidade de vida se con-

-horizontinos.

solide como uma das marcas de Belo Horizonte.

Mas os novos tempos exigiram a introdução de

Nesse contexto, são atributos desejáveis: gover-

Continuaremos trabalhando para que elas tenham

inovações e aprofundamento das formas de par-

nança público-privada e participativa; participa-

um ambiente favorável a suas atividades e, por

ticipação popular. O orçamento participativo ga-

ção ativa de entes privados por meio de parcerias

isso, buscamos melhores indicadores de educa-

nhou amplitude com a implantação de sua versão

e novas institucionalidades; protagonismo dis-

ção e saúde. Adicionalmente, as pessoas também

digital. Além disso, criamos, em 2011, o Planeja-

tribuído e baixo grau de dependência aos curtos

são diretamente influenciadas pela qualidade do

mento Participativo Regionalizado, visando dar

ciclos políticos.

ambiente no qual estão inseridas, o que confere

um caráter participativo também ao planejamento

A construção de uma Belo Horizonte SUSTEN-

papel estratégico àquelas iniciativas empreendi-

da cidade. Com esse programa, os belo-horizonti-

TÁVEL

das nas áreas de transportes, segurança pública,

nos tiveram, pela primeira vez, a possibilidade de

A construção de uma Belo Horizonte COM

habitação e também àquelas voltadas à redução

propor soluções de médio prazo para a melhoria

MAIS QUALIDADE DE VIDA

dos níveis de pobreza e desigualdade.

das sub-regiões onde vivem. O resultado desse tra-

mas tem que envolver a preservação dos valores

Nosso objetivo é buscar mais qualidade de vida

No campo da segurança pública, ações preven-

balho subsidia o planejamento setorial das secreta-

históricos da cidade, a cultura, o respeito aos di-

para a população, de forma tal que a melhoria

tivas e melhoria do espaço urbano, mediante

rias, contribuindo para a decisão das iniciativas a

reitos individuais e coletivos; o convívio entre as

do ambiente econômico seja harmonizada com a

ações integradas para o controle da violência,

serem priorizadas no OP, além de favorecer a inte-

pessoas; e, claro, a utilização racional e a preser-

busca e manutenção do bem-estar social na ca-

da criminalidade e do combate às drogas, têm

gração das diversas políticas públicas no território.

vação dos recursos naturais.

pital mineira. De fato, a atratividade aos inves-

papel-chave para que a qualidade de vida seja

Sob essa nova ótica, a participação popular no

timentos não está condicionada apenas a fatores

assegurada na cidade. Soma-se a isso a impor-

processo de definição e execução de políticas pú-

institucionais relacionados à qualidade do am-

tância de que a cidade persiga a redução do seu

blicas começa a ir além da escolha das iniciativas

biente de negócios e à competitividade da eco-

déficit habitacional e a erradicação dos espaços

mais importantes para a cidade e passa a incorpo-

nomia. As decisões de investimento também são

de alta vulnerabilidade social e risco geológi-

rar também o debate com os gestores públicos e

influenciadas pela capacidade do ambiente urba-

co, por meio de políticas públicas integradas e

a discussão com a sociedade sobre os caminhos

no em atrair e reter pessoas.

multissetoriais.

que a Prefeitura deve seguir.

tegicamente nos setores mais dinâmicos existentes nas suas regiões de influência. O aumento da
capacidade de inovação e de prestação de serviços de valor agregado constituem-se os principais

Isso exige um amplo esforço de promoção da

vetores de inserção de BH nas redes de negócios

concentração política entre os municípios da re-

locais e internacionais.

gião metropolitana.

A retenção e atração de talentos para a capital
mineira tem papel igualmente importante. Assim,
iremos priorizar ações que estimulem os fatores
de identificação da população com a cidade, em
especial aquelas associadas à promoção da sua
vitalidade cultural, artística e científica.

A sustentabilidade não se restringe somente aos
cuidados com o meio ambiente ou a natureza,

PROGRAMA DE GOVERNO

Por isso, garantir uma cidade limpa, bonita e com

Como principais desafios nesse sentido, buscaremos a melhoria da qualidade dos recursos hídricos e a busca pela eficiência energética, mas
também iremos atrair e reter nossos melhores
talentos, consolidando um ambiente propício
ao convívio social. Ampliaremos a participação
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meio ambiente. Isso confere papel importante à

Na gestão Marcio Lacerda, mais do que so-

Em nossa gestão, os planos deixaram de ser irre-

social, de infraestrutura e saúde, como as que

construir apenas quando têm um projeto compar-

mente participar, o cidadão será protagonista

alistas ou fictícios, sendo respeitados e dando ao

ocorrem, por exemplo, na implantação de obras

tilhado nesse sentido. Entretanto, uma ação efe-

do desenvolvimento e será convidado a colabo-

Executivo um fundamental instrumento de polí-

de mobilidade, a operação de centros de referên-

tiva para orientar o curso da realidade rumo ao

rar efetivamente para a melhoria dos serviços

ticas públicas. Avançar ainda mais nesse modelo

cia em assistência social e os festivais de cultura.

futuro desejado será tanto mais eficaz quanto me-

da Prefeitura e a construção das políticas pú-

de gestão, que atende ao princípio da eficiência

blicas. Para isso, avançaremos ainda mais nos

na gestão dos recursos públicos, com foco per-

instrumentos e mecanismos de colaboração de

manente nos resultados e no atendimento às de-

modo a permitir a ampla participação do cida-

mandas da sociedade, é o compromisso de Mar-

dão, levando em consideracão a pluralidade de

cio Lacerda para materializar as propostas que

visões de mundo sem fazer distinção de raça,

integram este Programa de Governo.
2.3 Trabalhar com PARCERIAS

2.2 Trabalhar com planejamento e VISÃO

A capacidade de investimentos da Prefeitura é

DE LONGO PRAZO

finita e, para superar esse limite, é imprescindí-

As últimas décadas mostram claramente um

vel estabelecer e ampliar as parcerias estratégicas

vão entre a estratégia governamental explici-

para financiar parte das ações do município.

tada nos instrumentos de planejamento, no-

Os últimos anos consolidaram a participação do

tadamente o Programa de Governo elaborado

de todas as incertezas inerentes a ele.

uma cidade próspera. Sabemos que nem tudo é
delegável, mas é fundamental avançarmos nes-

É necessário e oportuno mencionar dois importan-

sas parcerias para viabilização dos projetos e,

tes aspectos relativos à materialização do futuro que

principalmente, naqueles que tenham impacto

desejamos para BH. O primeiro refere-se ao seu pe-

na melhoria da qualidade dos serviços presta-

ríodo de implantação. Deve-se ter em mente que a

dos à população.

efetiva concretização de muitas das transformações
tem elevado prazo de maturação que, por sua vez,

Também é necessário aprofundar as parcerias e

transcenderá aos mandatos governamentais em to-

a cooperação com as organizações sociais, para

das as esferas do Poder Público. A materialização

o maior envolvimento das pessoas e comunida-

da visão de futuro descrita no Planejamento Rstra-

des com projetos sociais e de desenvolvimento

tégico BH 2030 exigirá, portanto, forte consenso e

no município.

coesão social em torno do projeto de futuro deseja-

Governo Federal como parceiro na efetivação das

quando da campanha eleitoral, e os resultados

políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizon-

das políticas públicas executadas durante o

te, sobretudo, nos projetos de infraestrutura. Essa

mandato do Executivo. O planejamento gover-

parceria tem sido efetivada cada vez menos pe-

namental com olhar para o longo prazo é um

las transferências voluntárias do Orçamento Ge-

dos principais processos que sofrem com os re-

ral da União e mais por financiamentos junto ao

flexos onerosos desse desalinhamento.

PROGRAMA DE GOVERNO

de Belo Horizonte é fundamental, mesmo diante

tor privado é crucial para o desenvolvimento de

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

do e da boa qualidade das instituições e políticas pú-

3. A materialização do futuro

blicas ao longo de todo o período de planejamento.
Acreditamos fortemente que o futuro pode ser
construído. E o planejamento rigoroso, a gestão

O segundo diz respeito à responsabilidade pela

e a participação social são as ferramentas da so-

implantação das ações. A sua efetiva concretiza-

ciedade e dos agentes públicos e privados para

ção, que é também da Prefeitura, não dependerá

fazê-lo acontecer.

apenas dos esforços do Poder Público. Exigirá a

O modelo de gestão adotado na PBH, a partir

e Social (BNDES) e à Caixa Econômica Federal

de 2009, buscou romper essa lógica e implantar

(CEF). Nesse sentido, há que se destacar aqueles

A aceleração das mudanças de toda ordem é uma

um governo focado nos resultados, tendo como

realizados para as áreas de habitação e mobilida-

vimento da cidade, reunindo esforços não apenas

das principais características dos tempos que

baluarte o aumento da capacidade de investir, a

de, de maneira integrada com os programas fede-

da União, do Estado e do Município, mas tam-

hoje vivemos. Trata-se de um processo dinâmico,

adoção da capacidade de pensar e agir com visão

rais – Minha Casa, Minha Vida e PAC Copa.

bém do setor empresarial e dos setores da socie-

complexo e sujeito a muitas incertezas, resulta-

dade civil de Belo Horizonte.

de longo prazo e a tradução das intenções em um

A parceria com o Governo Estadual também se-

conjunto de projetos sustentadores, contendo as

guiu a mesma lógica – que prevaleceu nos últi-

ações prioritárias e o foco estratégico da atuação

mos anos – de alinhamento e ampliação das po-

municipal. Tudo isso, sempre baseado nas ações

líticas estaduais e municipais, criando condições

prometidas no Programa de Governo.

favoráveis para realização das ações nas áreas

12

formação de uma grande aliança pelo desenvol-

do de interações entre protagonistas econômicos,

Nesse processo de construção de uma BH de

políticos e sociais. Na dupla condição de agen-

oportunidades, sustentável e com qualidade de

tes e pacientes desse processo, os protagonistas

vida, é desafio imediato da Prefeitura não somen-

agem sobre a realidade e têm condições de fazê

te envolver os principais atores da sociedade de

-la evoluir na direção de um futuro que desejam

Belo Horizonte, mas também contagiar a admi-

13
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classe social e gênero.

nos improvisada for. Por isso, planejar o futuro

Acreditamos, ainda, que a participação do se-

nistração pública desse sentimento positivo de

1. A cidade que queremos em 2030: destaca

confiança, para que as ações se concretizem em

os indicadores e metas de longo prazo que

benefícios efetivos para a sociedade.

propomos para a cidade, em cada área de
atuação.

Para a concretização dos desafios descritos neste
Programa de Governo será necessária a articu-

2. O que foi e o que está sendo feito: con-

lação dos principais instrumentos de gestão da

tém os principais resultados alcançados, as

administração municipal, conforme a Figura 1.

realizações e entregas que foram feitas em
cada área temática, nos últimos anos.

Figura 1
Articulação dos Instrumentos de Gestão

3. Desafios de médio prazo: indica os principais problemas e desafios estruturais que

Plano Estratégico de Longo Prazo – BH 2030

precisam ser enfrentados nos próximos
anos para que as metas de longo prazo se-

Plano de Governo – BH Segue em frente
PPAG – Plano Plurianual de Governo

jam alcançadas.

Orçamento Anual

4. Propostas para os próximos quatro anos:
apresenta o conjunto de ações que nos com-

Projetos
Sustentadores

prometemos a realizar nos próximos quatro
2013

2016

2030

anos de gestão.

Foi imbuído dessa ideia que construímos este
Programa de Governo, como um efetivo instrumento de gestão e não como um documento de
intenções. O Programa de Governo contém um
olhar para o futuro e o desdobramento desse futuro em propostas concretas para continuarmos

Como ler nosso Plano
As propostas estão organizadas em 12 áreas temáticas nos próximos capítulos, com a seguinte
estrutura em cada uma:
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avançando nos próximos quatro anos.

Cidade
Saudável

de mulheres por complicações decorrentes da gestação de 67,9 (SMSA/BH, 2010) para 22,9 por 100
mil nascidos vivos; e a redução da taxa de internação por fratura no fêmur por 10 mil idosos, de
16,55 (SIH/MS) para 7,6. Isso tudo visando con-

Qualidade no atendimento

tribuir para a melhoria da qualidade de vida dos

e cuidado com as pessoas

belo-horizontinos, medida por meio do Índice de

A Cidade que Queremos em 2030

Desenvolvimento Humano (IDH), cuja a meta é
elevar de 0,882 (PNAD/FJP, 2009) para 0,970, e

Uma cidade mais saudável depende diretamente

por meio do Índice de Qualidade de Vida Urba-

da evolução constante da qualidade dos serviços

na (IQVU), cuja a meta é elevar de 0,617 (SMPL/

ofertados à população na assistência à saúde. A

PBH, 2010) para 0,700 em 2030.

saúde da população depende também da qualida-

O que foi e o que está

de de vida: saneamento básico, habitação, esporte e lazer, qualidade do ar, transporte, segurança,

sendo feito

emprego e educação, como também o desenvol-

Nos últimos anos, observou-se um grande avan-

vimento de uma cultura de paz e não violência e

ço na superação de questões críticas enfrentadas

redução da mortalidade no trânsito.

pelo sistema de saúde em Belo Horizonte.

Para alcançar o futuro que almejamos, foi de-

De 2009 a 2012, foram

finido no Planejamento Estratégico BH 2030,

ativados 800 leitos na rede

elaborado e discutido com a cidade, diretrizes

conveniada do SUS-BH

estratégias para assegurar o acesso a serviços de
qualidade na saúde, racionalizando e integrando

O relatório Anuário Multicidades, elaborado

as redes de serviços em todo o território metropolitano, enfatizando a atenção primária.

pela Frente Nacional de Prefeitos, mostra que,

O acesso aos serviços de qualidade na saúde combi-

com o maior valor de investimento per capita

nado com a melhoria da qualidade de vida propicia-

em saúde. Além disso, BH apresentou o melhor

rá uma cidade cada vez mais saudável.

Índice de Desempenho do Sistema Único de Saú-

em 2010, Belo Horizonte foi a capital brasileira

Como desafios até 2030 para a obtenção de uma

população superior a dois milhões de habitantes,

cidade mais saudável, estão a redução da morta-

segundo último levantamento feito pelo Ministé-

lidade infantil de 11,5 (SMSA/BH, 2010) para

rio da Saúde. Várias ações desenvolvidas desde

menos de 6 por mil nascidos vivos; a redução do

2009 têm contribuído para esses resultados.

percentual de internações por condições sensíveis à atenção básica, dos atuais 18,5% (SIH/MS,

Destacamos a evolução do modelo de gestão ado-

2010) para 5,6%; a redução do número de óbitos

tado no âmbito da Secretaria Municipal de Saú-

17

cidade saudável

de (IDSUS), dentre as cidades brasileiras com

Atendimento Hospitalar
e Especializado

de, a partir de 2009, com a introdução de novas
ferramentas gerenciais e a contratualização interna das metas e resultados das unidades de saúde,

O atendimento hospitalar em Belo Horizonte teve

coerente com o modelo de gestão adotado na ges-

grandes avanços. As ações conduzidas pela Pre-

tão de Marcio Lacerda.

feitura, nos últimos anos, ampliaram e otimizaram a rede de atenção hospitalar e de urgência

Vale ressaltar ainda os investimentos realizados

assegurando o acesso, o atendimento eficiente e

prevista a construção de mais sete UPAs na cida-

namento do bloco cirúrgico e passaram a realizar

de, das quais três serão novas unidades e quatro

procedimentos também aos finais de semana.

em substituição as já existentes. Com essas novas construções, teremos 11 UPAs em BH, sendo

Com relação aos leitos hospitalares, no período

duas na Regional Norte, duas na Regional Noro-

de 2009 a julho de 2012, o governo de Marcio

este e uma em cada uma das demais Regionais.

Lacerda recuperou hospitais que estavam sendo
fechados e, remunerando melhor os hospitais

Com relação às consultas especializadas, em 2012,

conveniados, criou mais de 800 leitos na rede

até junho, 58,3% dos agendamentos ocorreram em

conveniada SUS-BH – o equivalente à constru-

até 30 dias. Ao todo, são marcadas consultas para

Equipes de Saúde da Família e de equipes multi-

ção de três grandes hospitais –, o que resultou na

cerca de 45 especialidades diferentes, sempre com

profissionais, bem como para a reforma, constru-

redução do tempo de espera dos usuários.

encaminhamento do médico do centro de saúde. A

para a ampliação do número de leitos hospita-

humanizado e a redução da fila de espera por

lares, para a qualificação dos profissionais de

cirurgias eletivas para os usuários do SUS-BH.

saúde, para a expressiva expansão do número de

ção ou ampliação de centros de saúde e a grande

introdução de ferramentas gerenciais mais eficien-

A fila de espera para a
realização de cirurgias

Também com vistas à melhoria do atendimento

tes permitiu o controle da totalidade das cerca de

eletivas foi reduzida

hospitalar em BH, a Prefeitura está construin-

um milhão de consultas especializadas anuais rea-

A opção pelo fortalecimento da Atenção Primá-

de 60 mil para menos de

do, em parceria com o Governo Estadual, um

lizadas pelo município. Entretanto, reconhecemos

ria e sua consolidação como eixo estruturante do

15 mil no período de

novo hospital no Barreiro, que terá 400 leitos

que o tempo de espera médio para consultas espe-

de internação, pronto-socorro e CTI, 12 salas

cializadas precisa ser reduzido ainda mais.

ampliação do número de academias da cidade.

2009 a julho de 2012

sistema de saúde da cidade resultou em uma rede

de cirurgia e atendimento 100% SUS. O Hos-

ficativamente para melhoras nos indicadores da

A fila de espera para a realização de cirurgias ele-

área. A taxa de mortalidade infantil, um dos

tivas, que era de 60 mil pessoas, foi reduzida, até

principais indicadores de saúde, registrou queda

julho de 2012, para menos de 15 mil. Foram reali-

consistente nos últimos anos, passando de 11,7

zadas mais de 150 mil cirurgias de 2009 até julho

por mil nascidos vivos, em 2008, para 10,8 por

de 2012, atendendo também à demanda que cresce,

mil nascidos vivos em 2011.

a uma média de 2.800 pacientes por mês. Isso foi

pital Metropolitano Dr. Célio de Castro pos-

No período de 2009 a 2012 foram implantados

sibilitará o reposicionamento da rede de urgên-

três novos Centros de Especialidades Médicas

cia da cidade, permitindo o acesso aos serviços

(CEM) nas Regionais Oeste, Noroeste e Venda

de saúde para uma maior parcela da população

Nova, e reformadas duas Unidades de Referên-

belo-horizontina, com um atendimento diário

cia Secundária (URS), a Campos Sales na Regio-

médio de 500 pacientes. A construção foi ini-

nal Oeste e a Policlínica Centro-Sul, destinadas ao

ciada em 2010. Em 2011, a empresa constru-

atendimento de consultas médicas e exames espe-

tora abandonou a obra por motivos alheios à

cializados dos usuários acompanhados nos centros

Prefeitura. Marcio Lacerda realizou uma nova

de saúde da capital. Também foi inaugurado o

licitação. As obras são rigorosamente fiscaliza-

Centro Mais Vida, que oferece consultas espe-

das pela Prefeitura e cumprem à risca o cro-

cializadas e exames de média e alta complexidade

nograma que prevê sua conclusão ao final de

para idosos, com o objetivo de promover maior re-

2013 e o pleno funcionamento em 2014.

solutividade na assistência para esse segmento da

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) cons-

possível graças à política de incremento dos valo-

truiu de forma participativa, em 2009, o Plano

res pagos aos médicos e hospitais conveniados ao

Macroestratégico, que envolveu trabalhadores,

SUS-BH, por meio da qual a Prefeitura passou a

usuários e gestores da saúde, buscando o aprimo-

pagar, com recursos próprios, um valor adicional ao

ramento da Rede de Atenção do SUS-BH. Para

definido e repassado pelo Sistema Único de Saúde.

validação de todo esse processo, foi organizada

A Prefeitura já repassa, por procedimento médico,

a X Conferência Municipal de Saúde, em de-

o mesmo valor pago pela maioria dos Planos de

zembro de 2009. O Plano Macroestratégico foi

Saúde, correspondente a 70% da Classificação Bra-

Além disso, já se encontram em operação na ci-

fundamental para definir as diretrizes e iniciati-

sileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos

dade oito Unidades de Pronto-Atendimento

vas prioritárias para prover aos cidadãos do mu-

(CBHPM). Para receber os incentivos, os hospitais

(UPA), 18 Unidades de Suporte Básico (USB) e

Diversas ações foram realizadas visando à redu-

nicípio um SUS mais equânime, eficiente e com

tiveram que aumentar a capacidade de atendimen-

seis Unidades de Suporte Avançado (USA). Está

ção das taxas de mortalidade e de infecção hospi-

qualidade.

to, de modo a ampliar a oferta de cirurgias. Alguns
18

população. Desde sua inauguração, em setembro
de 2010, já foram atendidos mais de 13 mil idosos.
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mais integrada e resolutiva, contribuindo signi-
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deles chegaram a criar um terceiro turno de funcio-

de Mortalidade Hospitalar e do grupo de traba-

Belo Horizonte lidera a

em processo de implantação no início do segundo

lho para implementação e acompanhamento do

lista das cidades com maior

semestre de 2012. Os Núcleos de Apoio à Saúde

O transporte em saúde oferecido pela PBH atende

Projeto de Redução da Mortalidade e Infec-

cobertura do PSF no Brasil

da Família são constituídos de profissionais de

usuários para atendimentos eletivos e usuários que

várias categorias, como farmacêuticos, nutricio-

entram na rota intrarrede (UPAs, hospitais e cen-

nistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,

tros de saúde). Em 2012, até julho, haviam sido

psicólogos, assistentes sociais, educadores físi-

disponibilizados mais de 289 mil assentos, graças

cos e fonoaudiólogos, que dão apoio às ESF na

ao aumento do número de veículos destinados a

assistência à saúde da população, realizando, em

este fim, de 44, em 2008, para 68 em 2012.

ção Hospitalar nas unidades do SUS; a realização, em 2010, de seis avaliações do projeto nos

As Equipes de Saúde da Família (ESF) são com-

hospitais do SUS/BH e a implantação, também

postas por um médico, um enfermeiro, dois auxi-

em 2010, de Planos de Ações em 30 hospitais do

liares de enfermagem e de quatro a seis Agentes

SUS, com indicadores de qualidade.

Comunitários de Saúde.

Desde 2010, a Visita Aberta permite a disponibi-

Cerca de 2,5 mil Agentes Comunitários de Saú-

lização de um mínimo de quatro horas de visita e

de (ACS) integram as ESF e visitam as famílias

o direito de acompanhante para o paciente em 31

regularmente.

hospitais da rede SUS-BH.

Atualmente, o PSF tem a cobertura de 82%

Conforme compromisso firmado no Programa de

da população de Belo Horizonte, garantindo a

Governo 2008, o Programa de Atenção Domici-

primeira colocação no ranking das cidades com

liar (PAD) e Programa de Internação Domiciliar

maior cobertura do programa no Brasil1. Em áre-

(PID) foram ampliados para 22 equipes PAD/PID

as de vulnerabilidade social, a cobertura do PSF

de oito horas, o que resultou na expansão do núme-

chega a 100%.

ro de pessoas em tratamento domiciliar, passando
de 1.100, em 2008, para 4.907 em julho de 2012.
Das 22 equipes existentes, nove são compostas por
médico, auxiliar de enfermagem e enfermeiro. As

O Programa de Saúde da Família (PSF) representa

outros 25 centros de saúde haviam recebido obras

a principal estratégia da Prefeitura para a opera-

de melhoria. Em agosto de 2012, oito centros esta-

cionalização da Atenção Primária à Saúde (APS)

vam com obras em andamento.

tensificando e expandindo as ações de assistência,
promoção da saúde e prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação.
1

tudantes da rede municipal. Todas as Escolas Mu-

Saúde Bucal foram ampliadas de 195, em 2008,

nicipais estão inseridas no Programa. De 2009 até

para 307 até julho de 2012. Isso possibilitou o

junho de 2012, 181.461 estudantes foram atendi-

aumento crescente do número de tratamentos

dos, 44.293 só em 2012. Em 2008, 9 escolas, uma

odontológicos completados anualmente, que pas-

em cada regional, participavam do Programa em

sou de 64.528 tratamentos completados em 2008,

caráter experimental, atendendo a cerca de 3,3 mil

para 95.269 em 2011. As próteses dentárias já são

alunos. A partir de 2009, o programa foi expandido

ofertadas em 144 centros de saúde – prática iné-

e, hoje, alcança todas as escolas.

dita no SUS-BH – tendo alcançado um expresCriança contribuíram para a redução, de 2008

deste, Noroeste, Norte e Oeste. Até julho de 2012,

dos serviços da APS prestados à população, in-

os investimentos em Saúde Bucal. As equipes de

meados de 2010.

Centro-Sul e um em cada uma das regionais Nor-

no SUS-BH. Seu intuito é aumentar a qualidade

avaliação anual do estado de saúde de todos os es-

a partir de 2009, de mais 67 Equipes de Saúde da

de saúde, dos quais três no Barreiro, dois na região

Saúde da Família

Na Atenção Primária à Saúde têm destaque ainda

As ações voltadas a Atenção à Mulher e à

foram construídos nove novas sedes para centros

a atenção e internação domiciliar.

O Programa Saúde na Escola busca garantir a

sivo aumento desde o início dessa atividade, em

implantação, totalizando 580 equipes. Desde 2009

nico, vinculadas às primeiras, visando potencializar

2011, mais de 120 mil atendimentos.

Esse resultado pode ser atribuído à implantação,
Família, das quais duas encontram-se em fase de

outras 13 são equipes especiais de enfermeiro e téc-
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envolveu 714 estagiários da área da saúde.

namento, já em 2009, e com 10 novas equipes

a 2011, da razão de morte materna, por 100 mil
Na busca pela melhoria da qualidade e humaniza-

nascidos vivos, de 54,8 para 43,2. A Materni-

ção do atendimento em saúde na cidade, teve iní-

dade Municipal de Venda Nova já está com a

cio, em 2009, o Programa Posso Ajudar? Ami-

licitação em processo de finalização e tem pre-

gos da Saúde, cujo funcionamento foi estendido

visão de início de obras ainda para o segundo

para 166 Unidades de Saúde do município. O

semestre de 2012.

Programa vem se revelando uma experiência extremamente bem-sucedida, tanto para o cidadão,

Gestão e Regionalização da Saúde

que passou a ser mais bem atendido e acolhido

Vale ressaltar também as ações que buscam sanar

nos centros, fato constatado nos altos índices de

A Rede de Atenção Primária à Saúde foi amplia-

satisfação registrados nas pesquisas, como para

da também por meio do aumento no número de

o próprio estagiário encarregado do acolhimento,

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF),

o qual recebe incentivos para a continuidade dos

que passou de 35, em 2008, para 48 em funcio-

estudos na área da saúde. Em 2011, o programa

as desigualdades locais das ações de saúde no município de Belo Horizonte, nesses últimos anos,
visando equalizar a oferta de serviços mediante a
adoção de novo modelo de gestão com foco nas
demandas e necessidades de cada território. Foram

Fonte: Ministério da Saúde (http://portal.saude.gov.br/).
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talar. Entre elas, a criação, em 2009, do Comitê

desenvolvidas atividades para o aprimoramento da

gurou a nova sede do Serviço de Atendimento

mento da população, e um maior adoecimento

ca de 80% dos fumantes querem parar de fumar,

gestão do sistema de saúde, como a melhoria dos

Móvel de Urgência (SAMU) na região Noro-

por doenças crônicas, além de uma transição nu-

mas somente 3% conseguem a cada ano, sem aju-

processos de trabalho, a melhor qualificação e uti-

este. A localização permite o rápido acesso das

tricional em virtude do aumento significativo da

da profissional. Atualmente, 33 centros de saú-

lização das informações e o uso do planejamento

ambulâncias à central e também às vias mais

obesidade. As ações de Promoção da Saúde que

de em Belo Horizonte já ofertam tratamento

como instrumento organizador da gestão.

importantes da cidade. De 2008 a 2011, obser-

incentivam a atividade física e adoção de hábitos

para o tabagismo.

vou-se um grande aumento do número de atendi-

de vida saudáveis, como as Academias da Cida-

mentos por ambulância realizados pelo SAMU,

de e Lian Gong (ginástica chinesa) contribuem

E a oferta de mais atividades e espaços públicos

que aumentou de 53.190 para 90.956. Em 2012,

para o bem-estar dos cidadãos e para maior qua-

para o esporte e o lazer vem contribuindo para a

foi registrado um tempo médio de resposta de 15

lidade de vida dos usuários.

promoção da qualidade de vida.

Em 2009, o Centro de Referência em Reabilitação – CREAB Leste foi reformado. Em 2011,
foi concluído o projeto do CREAB Barreiro e
iniciadas as obras do CREAB Venda Nova. Com

minutos, 23% menor que o registrado em 2008.

sáveis pelo atendimento de pacientes nos Programas de Ostomia, Órtese e Prótese, fornecendo

Em 2010 foi inaugurada

51 unidades de Academias da

próteses e cadeiras de rodas para amputados e

nova sede do Serviço

Cidade, com 156 profissionais

pessoas com paralisia cerebral. Além de atender

de Atendimento Móvel

trabalhando para a

pessoas em processo de reabilitação, o CREAB

de Urgência - SAMU

prevenção de riscos à saúde

atende crianças com deficiência física ou mental.
Também em 2011 foi criado o Consórcio Intermu-

A cidade iniciou, na gestão Marcio Lacerda uma
ação de vanguarda no que tange às políticas sobre
drogas, com iniciativas sociais e de saúde que bus-

da população e melhoria da

cam ampliar a prevenção, a rede de atendimento

qualidade de vida

da saúde para usuários de álcool e drogas e ofertar
um atendimento mais próximo e humanizado.

Atualmente, está em andamento a elaboração de

nicipal Aliança para a Saúde (CIAS), formado

um Plano Diretor para a regionalização da rede

pelos municípios de Belo Horizonte, Caeté, Nova

O programa Academias da Cidade já conta com 51

complementar do SUS-BH, tendo como base a

Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e

unidades em funcionamento, sendo 43 implantadas

A partir de 2009, foram

Atenção Primária à Saúde, e para a viabilização

Vespasiano, com o objetivo de viabilizar soluções

no período 2009-2012, abrangendo todas as nove

implantados quatro

do Sistema de Informação em Saúde baseado no

conjuntas para os desafios da rede pública hospita-

regionais da cidade, onde trabalham 156 profissio-

Consultórios de Rua para

Cartão Nacional, vinculado ao registro Eletrôni-

lar e estruturar a rede regional de urgência e emer-

nais de Educação Física. De 2008 a 2012, o número

co de Saúde para Atenção Integral.

gência. Durante o processo de adesão ao consórcio

de usuários do programa aumentou mais de 28 ve-

por outros municípios da Região Metropolitana, o

zes, saltando de 812 para 23.187 inscritos.

Investimentos em Tecnologia da Informação

Governo Estadual sugeriu estendê-lo para todos os

permitiram estender a implantação do Prontuá-

104 municípios da Região Central de Minas Gerais,

rio Eletrônico dos usuários do SUS-BH para 146

o que está sendo realizado. Esse consórcio priorizará

centros de saúde, em julho de 2012, contra 86,

as ações de atendimento de urgência e emergência.

em 2008, possibilitando agilizar o atendimento
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Política Sobre Drogas

A capital já conta com

com a diminuição do tempo de espera do pacien-

Qualidade de Vida

te, propiciar informações para a tomada de decisões clínicas de forma mais efetiva e aperfeiçoar

Tem destaque o incremento de ações para a pro-

atividades gerenciais, além de contribuir para a

moção da saúde e prevenção das doenças crônicas

integração de toda a rede de saúde.

para a população belo-horizontina. O mundo vive

Em 2010, a Prefeitura de Belo Horizonte inau-

uma transição epidemiológica, com o envelheci-

de drogas na cidade

Dentre as medidas adotadas, destaca-se a rees-

O Projeto Lian Gong, modalidade de ginástica

truturação do Conselho Municipal de Políticas

chinesa que desenvolve a vitalidade, combate o

sobre Drogas, que prevê a equiparação da par-

estresse e previne várias doenças associadas ao

ticipação da sociedade civil e ampliação de suas

envelhecimento, já foi implantado em 167 unida-

funções de elaboração e avaliação de políticas so-

des de saúde, com 10 mil inscritos, dos quais 85%

bre drogas no Município. O Centro de Referência

afirmaram ter diminuído ou interrompido o uso de

de Saúde Mental - Álcool e Drogas (CERSAM

medicamentos2 após o início das atividades.

AD/CAPS AD) do Barreiro começará a funcionar ainda em 2012. Os CERSAMs AD Nordeste

Além disso, o tabagismo é considerado, pela

já se encontram em obras e o da regional Noroes-

Organização Mundial de Saúde, como a maior

te, em processo de licitação.

causa evitável de doença e morte no mundo. Cer2

22

acolhimento aos usuários

Fonte: M
 inistério da Saúde (http://portal.saude.gov.br/).2 Diminuíram ou não usam mais medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e
antidepressivos após o início das práticas (SMSA-BH).
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essas novas unidades serão cinco centros respon-

A rede de proteção social para os usuários inclui

queda consistente na taxa de incidência da doença,

ternos de Gestão (CIG) entre os profissionais de

Os principais desafios de médio prazo se referem

também as Residências Transitórias, as ações

passando de 573,6, em 2008, para 66,6 em 2011.

cada um dos centros de saúde e a SMSA, com

à superação das deficiências na qualidade dos

desenvolvidas nos CRAS e nos CREAS, que

Ademais, foi implantado, em 2011, o teste rápido

metas estabelecidas de acordo com a realidade

serviços oferecidos e na infraestrutura das unida-

integram o Serviço Único da Assistência Social

para dengue nas Unidades de Pronto-Atendimento.

local das unidades. Os contratos de gestão per-

des de saúde; à ampliação das ações de Promoção

(SUAS), além de quatro Consultórios de Rua

No que diz respeito à incidência da Leishmaniose

mitirão que os profissionais de saúde planejem e

da Saúde e Prevenção de Agravos; à redução do

implantados a partir de 2009. Ações preventivas

Visceral, a intensificação das ações de combate le-

priorizem ações relevantes, em função das neces-

tempo de espera por consultas especializadas; à

são desenvolvidas no âmbito da comunidade es-

varam à redução do número de casos confirmados

sidades e problemas de saúde da população local,

ampliação do acesso aos exames de média e alta

colar, com os programas Escola Aberta, Escola

em mais de 50%, no período de 2008 a 2011.

assim como possibilitarão o avanço do controle

complexidade; à ampliação do número de leitos

social por parte da população belo-horizontina.

hospitalares; e a ampliação e aperfeiçoamento da

Recursos Humanos
Vigilância Sanitária

Os profissionais de saúde são valorizados na gestão Marcio Lacerda. Foram nomeados mais de

O Programa de Vigilância à Saúde realiza o monito-

600 médicos e contratados quase 4.500 profis-

ramento sistemático do estado de saúde da popula-

sionais da saúde. Merece destaque o Programa

ção no território municipal e é também responsável

de Educação Permanente (PEP/BH), instituí-

pelas ações de vacinação de doenças imunoprevení-

do a partir de 2009, visando o aperfeiçoamento

veis. O Programa de Vacinação contra Influenza

contínuo da prática profissional, mediante a reor-

para crianças menores de dois anos foi implantado

denação da formação profissional, o que propor-

em 2010 visando à redução da mortalidade infantil

ciona a convergência entre as diversas iniciativas

e das internações. Nos anos de 2010 e 2011, foram

educacionais disponíveis e as reais necessidades

dispensadas mais de 142 mil doses de vacina para
crianças de até dois anos de idade.
Belo Horizonte superou a meta do Ministério da
Saúde na cobertura vacinal por Influenza (tipos
A, B e C), na última campanha, e aumentou, em
mais de 20%, o número de gestantes vacinadas,
em 2012, em relação a 2011 – o que representa

PROGRAMA DE GOVERNO

de Metas, Resultados e Indicadores (BCMRI),

Com o avanço e consolidação das transições de-

premiado pelo Ministério da Saúde, em 2011, foi

mográfica, epidemiológica e nutricional, novas

instituído, em 2010, e valoriza os resultados al-

estratégias se tornam necessárias para o melhor

cançados no trabalho de campo dos Agentes de

cuidado da saúde das pessoas. A necessidade de

Combate a Endemias (ACE), e Agentes Comu-

um atendimento integral e resolutivo, aliada à ten-

nitários de Saúde (ACS). Em março de 2012, em

dência observada de envelhecimento da popula-

função dos resultados de 2011, cerca de 3.700

ção, tende a aumentar a demanda por atendimento

profissionais, de todas as nove Regionais, rece-

médico especializado e por exames de complexi-

beram a Bonificação.

dade superior, cuja melhoria do acesso constitui
prioridade para a nova gestão Marcio Lacerda.

Os profissionais de nível superior (Médico, Ci-

nas de Qualificação da Atenção Primária en-

rurgião Dentista, Técnico Superior de Saúde,

Ênfase especial será dada às atividades de pre-

volveram dez mil trabalhadores, com o objetivo

Enfermeiro) tiveram aumento de 24,9% e os de-

venção, tratamento e combate às drogas. Nós, da

de consolidá-la como eixo estruturante da rede

mais profissionais (Técnico de Serviço de Saúde,

Prefeitura de Belo Horizonte, estamos atentos a

de saúde em Belo Horizonte. Em 2011, 65 gru-

Agente de Serviço de Saúde, Agente Sanitário,

esse problema, que se agravou na capital mineira

pos de aperfeiçoamento profissional de médicos

ACS, ACE I, ACE II) um aumento de 29,6% nes-

a partir do final dos anos 1990. Nosso objetivo é

da família, pediatras e ginecologistas do PEP/BH

ta gestão.

ampliar o trabalho realizado até então, em ações

bater temas relacionados à rotina de trabalho.

te, no que diz respeito ao combate à gripe tipo

O Programa de Bonificação por Cumprimento

dos trabalhadores de saúde. Ademais, as Ofici-

utilizaram, em média, quatro horas/mês para de-

mais 3,7 mil gestantes vacinadas. Especificamen-

política sobre drogas.

A (H1N1), foi garantida a disponibilidade do

compartilhadas com o Governo Estadual, Gover-

Desafios de médio prazo

no Federal, Legislativos e sociedade civil. O uso
das drogas e todas as suas consequências cons-

Para a concretização do futuro que almejamos

medicamento Oseltamivir em todas as unidades

A partir de 2009, houve um

para a saúde em BH, o grande desafio da Pre-

de atenção à saúde de Belo Horizonte (hospitais,

acréscimo de mais de 4,5 mil

feitura consiste no aprofundamento das práticas

UPAs e centros de saúde).

vagas de profissionais para

do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte

a área da saúde
As ações de prevenção e combate à dengue con-

tituem uma questão de alta complexidade, que
afeta a qualidade de vida dos usuários e das suas
famílias, exigindo uma ação urgente, ampliada e
articulada do Poder Público em parceria com a

(SUS-BH), para que seja oferecido à população

sociedade.

um atendimento resolutivo, integral, contínuo, de

duzidas nos últimos anos proporcionaram uma

Foram firmados, ao final de 2011, Contratos In-

24

qualidade e em tempo oportuno.
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Integrada e Rede pela Paz.

Criar o Programa de Atenção Domi-

alterações do contexto social local, a produção de

1. Ampliar as ações de prevenção, tratamen-

e de proteção para as nossas crianças e adolescen-

respostas envolve a pactuação de resultados com

to, reabilitação e reinserção social e familiar

ciliar – Álcool e Drogas (PAD AD),

tes. Para isso, trabalharemos no desenvolvimento

a população que será beneficiada pelas mudanças

para usuários de drogas, fundamentadas na

constituindo equipes específicas, com

de uma Política Pública, voltada ao enfrentamento

que possam ocorrer na implementação das novas

Atenção Integral e em Rede, na intersetoriali-

profissionais especializados para o apoio

dos problemas relacionados ao consumo e abuso

políticas.

dade e na redução de danos aos envolvidos e

aos usuários e suas famílias, permitindo,

pautadas na defesa dos direitos humanos e no

dessa forma, uma maior humanização

respeito aos cidadãos:

no processo de atenção à saúde.

compreenda ações estruturantes, de prevenção,

O segundo princípio diz respeito ao conceito de in-

tratamento e de proteção social.

tersetorialidade, tratando o problema do uso e abuPotencializar as ações de prevenção

2. Criar, de forma progressiva, leitos em Hos-

ções públicas e da sociedade civil que compõem a

desenvolvidas pelo Programa Saúde

pitais Gerais para quadros de intoxicação e

política pública, e não como resultado de arranjos

na Escola e estendê-las para a Rede

síndrome de abstinência moderada a grave.

técnicos feitos na emergência do problema pelos

Estadual de Educação, com vistas a

diferentes atores que atuam na ponta dos serviços.

desenvolver, ampliar e integrar ações de

O que queremos dizer é que intersetorialidade é

promoção à saúde e prevenção de doen-

um pressuposto institucional e que demanda defi-

ças aos alunos da rede pública.

so de drogas como responsabilidade das institui-

Propostas para os próximos
4 anos
As propostas aqui apresentadas têm o objetivo de
aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde de forma
a garantir maior qualidade de vida à população
belo-horizontina. Buscamos um acesso univer-

o

3. Criar o Fundo Municipal de Políticas sobre
Drogas, com o objetivo possibilitar a obtenção e a administração de recursos financeiros

nições políticas e técnicas por parte dos gestores,

sal, integral e regionalizado, por meio da con-

como um princípio da ação e não como conse-

solidação de um modelo assistencial equânime

o

ventivas, de fiscalização, de tratamento e de

ao usuário de álcool e outras drogas,

quência desta.

que priorize as ações de prevenção e promoção

destinados ao desenvolvimento de ações pre-

Ampliar e integrar a Rede de Atenção

reinserção social para o público-alvo.

promovendo acolhimento universal

da saúde em todo o município. Assim, de olho
no futuro de Belo Horizonte, firmamos para o
novo mandato um compromisso com a saúde dos
belo-horizontinos, expresso no conjunto de propostas que se segue.

O terceiro princípio se refere à possibilidade de

e assistência contínua, especialmente

uma administração mais descentralizada, que sus-

a partir da Atenção Primária, com as

tente a ação local de Políticas sobre Drogas, volta-

Equipes de Saúde da Família, de Saúde

da para resultados mais efetivos, com o objetivo de

Mental e os Consultórios de Rua, inte-

assegurar a qualidade dos serviços.

grados aos CERSAMs AD, às ações da

4. Implantar um Sistema de Informação Compartilhada composto por um banco de dados
integrado, que possibilite produzir, analisar e
disseminar informações sobre o risco do consumo de álcool e de outras drogas, bem como ma-

sociedade civil organizada, Comunida-

Política Sobre Drogas

Assim, cabe ao Poder Municipal potencializar os

pear e monitorar as diversas políticas, serviços e

des Terapêuticas e aos hospitais gerais.

atendimentos ofertados nesse campo.

serviços existentes e criar novos arranjos no cam-

Incluir a temática do uso e abuso de drogas nas

po da gestão, a fim de possibilitar maior efetivida-

Políticas Municipais, como eixo prioritário de uma
estratégia governamental, requer a definição de alguns princípios que orientam a produção de Políticas Públicas, com foco na gestão local.
O primeiro princípio se refere à valorização da di-

o

Implantar quatro novos CERSAMs

de dos resultados, construindo soluções comparti-

AD (Centros de Referência de Saú-

5. Elaborar o Plano Municipal em parceria

lhadas entre seus órgãos e serviços.

de Mental – Álcool e Drogas) e dois

com o Conselho Municipal de Políticas so-

CERSAMs AD para adolescentes

bre Drogas.

A proposta que apresentamos para a prevenção,

(Centros de Referencia de Saúde Mental

tratamento e reinserção social do usuário de álcool

para adolescentes – Álcool e Drogas).

6. Criar a Câmara Gestora da Política Munici-

e outras drogas, e de seus familiares, tem como ob-

mensão local, como possibilidade de se constituír

Ampliar para 11 o número de Consul-

tivo, normativo e consultivo, instituído com a

incluam a participação social, o fortalecimento da

tórios de Rua, de modo a garantir pelo

finalidade de planejar, implementar, monitorar

rede de serviços e a implantação de ações integra-

menos um em cada regional, ampliando

e avaliar as ações referentes às políticas públi-

das de Proteção Social ao usuário de drogas:

para dois naquelas de maior demanda.

jetivo principal agregar uma série de projetos que

laços sociais e intervenções mais participativas,
reformulando os modelos de gestão. Se pensarmos em resultados mais efetivos e nas possíveis

26

pal sobre Drogas – CGPMD, órgão deliberao
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de álcool e outras drogas, sobretudo o crack, que
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o

Nossa prioridade é reforçar as medidas preventivas

Agentes de Endemias e Agentes Comu-

cuidados clínicos necessários, encaminhar ao

Programa. A CGPMD será composta pelos se-

nitários de Saúde, para atendimento da

centro de saúde mais próximo e informar o

guintes órgãos: Secretaria Municipal de Gover-

população belo-horizontina.

serviço disponível no sistema de saúde para

16. Avançar no programa de redução do tem-

atender à situação apresentada (serviços de

po de espera para atendimento em consul-

emergência, pronto-atendimento, internação,

tas médicas especializadas, realizados na

entre outros).

rede própria ou conveniada:

Municipal de Educação, Secretaria Municipal

9. Avançar nos investimentos em qualidade de

Adjunta de Assistência Social, Secretaria Mu-

vida para os belo-horizontinos, dobrando o

nicipal de Políticas Sociais, Secretaria Munici-

número de Academias da Cidade, chegando

pal de Esportes, Secretaria Municipal Adjunta

a 100 unidades.

de Trabalho e Emprego; e Fundação Municipal

10. Concluir a expansão do tratamento de ta-

de Cultura.

bagismo para todos os centros de saúde da
capital.

7. 
Criar Grupos de Trabalho Intersetoriais
Regionais – GTI, pelas Secretarias de Admi-

11. Avançar na ampliação do Transporte em

nistração Regional Municipal, com a finalidade de elaborar Planos de Ação Local para a
Política sobre Drogas e de promover a descentralização das respectivas ações.

ações, desde a promoção da saúde,

ções que impedem ou dificultam a deambula-

prevenção de agravos, tratamento das

ção ou limitem a mobilidade.

doenças e complicações, reabilitação,

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

Belo Horizonte, a partir do fortalecimento

seguro, cuidados com o recém-nascido e as-

da Atenção Primária e da coordenação do

sistência ao puerpério, além da qualificação

cuidado, ampliando o acesso:

o

lação do Vetor Norte/Pampulha.

14. Criar o Disque Saúde Criança, programa
de aconselhamento pediátrico, 24 horas

Saúde.

por dia, visando prestar informações sobre
Ampliar em mais 78 o número de

os problemas de saúde mais comuns, esclare-

Equipes de Saúde Bucal.

cer dúvidas quanto a medicamentos, orientar

consulta nas Unidades Básicas de Saúde,

pelas ESF, NASF, e, de acordo com

e ampliar para todo o município o sistema

a necessidade identificada pelas ESF,

de confirmação de consultas especializa-

pelo profissional geriatra.

das por telefone, garantindo maior conforto aos cidadãos, reduzindo o absenteísmo

Qualificar os profissionais da Rede na

e otimizando os recursos disponíveis.
17. Avançar nas ações de controle social:
o

Multiprofissionais em Saúde do Idoso e

o

mente para esse fim, com a participação ampla e direta da população.

Implantar sistema de agendamento de
consultas por telefone para idosos.

o

28

Ofertar de forma permanente cursos
para os conselheiros de saúde municipais e distritais e membros de comissões locais de saúde, em escolas de

quanto a medidas de prevenção de doenças e

Intensificar ações preventivas, com

Atualizar o Plano Municipal de Saúde
em conferência convocada exclusiva-

Saúde da Família.

Saúde da Família, de acordo com os
critérios definidos pelo Ministério da

acamados ou restritos ao domicílio,

e Saúde da Família e das Residências

Odilon Behrens.

Implantar o agendamento eletrônico
das consultas especializadas, a partir da

tir das Residências Médicas de Geriatria

13. Construir a nova maternidade do hospital

Ampliar o número de Equipes de

o

vos profissionais especializados a par-

tante e o bebê.

Construir 73 novos centros de saúde,

Implantar uma Unidade de Referência Secundária para atender à popu-

atenção à saúde do idoso e formar no-

do transporte inter e pré-hospitalar para a ges-

sendo 54 substituições.

o

o

dica e multiprofissional para os idosos

Criança, ampliando as ações para a saúde

Ampliar o acesso ao diagnóstico precoce por imagem.

Assistir o idoso em todas as situ-

Saúde para os usuários atendendo a situa-

12. Expandir a Rede de Atenção à Mulher e à

solutiva para a população do município de

o

o

Saúde do Idoso:

Atenção à Mulher e à Criança

8. Avançar na Atenção à Saúde Integral e Re-

o

15. Ampliar a Rede para a Atenção Integral à

o

Ampliar oferta de consultas especializadas na rede municipal de saúde.

e ampliar a assistência domiciliar mé-

Saúde da Família

o

o

Atenção ao Idoso

saúde pública.
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no, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
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Gestão e Regionalização da Saúde

cas sobre drogas, em especial às referentes ao

18. 
Avançar nas ações do Plano Global de

uma na Norte) e de quatro substitui-

Educação Permanente dos profissionais da

ções (nas regionais Leste, Nordeste,

rede SUS BH:

Norte e Pampulha).

Vigilância em Saúde
26. 
Criar a Coordenadora de Defesa dos
Animais.

Intensificar as ações do Plano de Educa-

20. Modernizar a plataforma tecnológica dos

ção Permanente para os profissionais da

sistemas de informação e infraestrutura de

27. Ampliar o número de feiras de adoção de

rede SUS BH, com o objetivo de quali-

conectividade para toda a Rede SUS-BH,

cães, passando de 52 para 156 ao ano, por

ficar as ações desenvolvidas, mediante a

envolvendo prontuário eletrônico, agenda-

meio da ampliação de parcerias com ONGs.

promoção da atualização e ampliação da

mento e disponibilização de resultados de

competência técnica dos envolvidos e a

exames pela internet.

a oferta de cirurgias gratuitas de castração

integração dos processos de trabalho.
21. Ampliar e qualificar toda a rede de assiso

o

tência farmacêutica, readequando as áreas

Municipal – CES, para aprimorar e ga-

físicas das farmácias nas unidades básicas de

29. Fortalecer as ações de prevenção e controle

rantir a sustentabilidade do processo de

saúde e implantando a automatização do con-

da Dengue e Leishmaniose Visceral na ca-

qualificação continuada dos profissio-

trole de medicamentos, visando à satisfação

pital, intensificando as políticas intersetoriais

nais do SUS-BH.

dos usuários e humanização do atendimento.

em andamento.

Atendimento Hospitalar

Priorizar parcerias com instituições de

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Cas-

entidades de ensino superior.

tro, no Barreiro, a partir de 2013.

trole adequado da população de cães e gatos.
31. Avançar nas ações da Comissão Interinstitucional da Saúde Humana e sua Relação
com os Animais, do Conselho Municipal da

19. Ampliar e fortalecer a rede de urgência e
emergência em Belo Horizonte:

23. Expandir a oferta de leitos do sistema municipal de saúde por meio da ampliação da

Aprimorar o atendimento pré-hos-

quantidade de leitos contratados pelo SUS e

pitalar e hospitalar de urgência e

do novo hospital no Barreiro.

emergência, ampliando o acesso para
os usuários em parceria com os municí-

24. Avançar com o Programa de Redução da

pios vizinhos e o Governo Estadual, por

PROGRAMA DE GOVERNO

30. Ampliar as políticas intersetoriais para o con-

22. 
Concluir e colocar em funcionamento o

to público para estabelecer parcerias com

Fila de Cirurgias Eletivas, dando continui-

meio da expansão do Consórcio Inter-

dade ao processo de melhoria do acesso de

municipal Aliança para a Saúde.
o

de cães e gatos.

Implantar a Escola de Saúde Pública

ensino públicas e implantar chamamen-

o

28. Estimular a guarda responsável e ampliar

forma a consolidar as conquistas já obtidas.

Ampliar acesso ao sistema de urgência

25. Aumentar o número de equipes de Pro-

e emergência para os cidadãos de BH

grama de Atenção/Internação Domiciliar

por meio da construção de três novas

Saúde, nas políticas para os chamados “Acumuladores”.
32. Propor parcerias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Rede 10,
para projetos relacionados ao cuidado com
os animais.
33. Preparar materiais específicos de orientação para reduzir riscos à saúde nos setores
produtivos e de serviços (bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza, entre outros).

(PAD e PID) em 11 equipes, promovendo

UPAs (duas na regional Noroeste e

maior humanização do atendimento.
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o

Educação

O que foi e o que está
sendo feito

Uma escola municipal

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de

comparada às melhores

Educação, vem desenvolvendo ações para garan-

do mundo

tir a todos os estudantes, o acesso à educação de
qualidade. Além dos investimentos na infraestru-

A Cidade que Queremos em 2030

tura dos prédios escolares e na formação continu-

O futuro que queremos para Belo Horizonte é o de

ada dos profissionais – que colocaram, em 2010,

uma cidade com capital humano de alta qualidade,

BH no topo das cidades que mais investiram em

com níveis de educação comparáveis com as prin-

educação dentre as capitais do Sudeste1 – a Se-

cipais metrópoles desenvolvidas do mundo, com o

cretaria intensificou a integração com as famílias,

analfabetismo erradicado e a melhoria da qualidade

em uma ação transparente de acompanhamento

da educação tratada como prioridade. Os índices de

do desempenho dos estudantes e da frequência

evasão escolar e qualidade do ensino serão compa-

escolar. A escola pública vem passando por um

ráveis aos de cidades de destaque no mundo.

processo de transformação em um ambiente
voltado não apenas às suas funções tradicio-

Por isso, a promoção de um salto de qualidade na

nais, mas também à formação da cidadania

educação e na escolaridade dos belo-horizontinos

dos estudantes e das comunidades nas quais

é elemento central da Estratégia de Desenvolvi-

estão inseridos.

mento da cidade, como estabelecido no Planejamento Estratégico BH 2030, elaborado e discutido com a cidade.

BH figurou, em 2010,
no topo do ranking das

No âmbito da educação, as metas estabeleci-

cidades que mais investiram

das foram: (1) aumento para 12 anos de estudo

em educação dentre as

no nível de escolaridade média da população,

capitais do Sudeste

com idade igual ou superior a 25 anos; (2) a
redução para 4%, do percentual de alunos no 3º

Educação de Qualidade

ciclo do ensino fundamental, com idade supeDesenvolvimento da Educação Básica (IDEB),

A Prefeitura de Belo Horizonte vem desenvol-

até 2030, para 7,7 nas séries iniciais e 6,8 nas

vendo um esforço especial para prover um padrão

séries finais das redes pública e municipal de

superior de qualidade na educação do Município.

educação; (4) alcançar a meta de 0,97, para o

Assim, junto com a garantia de acesso a todos

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); e

os jovens e crianças, a melhoria na qualidade do

(5) elevar para 0,7, o Índice de Qualidade de

ensino constitui uma preocupação permanente de

Vida Urbana (IQVU).

toda a rede municipal.

1 De acordo com o Anuário Multicidades 2011, elaborado pela Frente Nacional de Prefeitos.
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educação

rior à recomendada; (3) aumentar o Índice de

Nosso objetivo geral é aumentar a qualidade do

tores, anualmente têm sido realizados encontros

e o empresariado mineiro, abrindo perspectivas

seus filhos. A metodologia de avaliação utilizada,

ensino público municipal, a fim de garantir a to-

individuais com o diretor e vice-diretor de cada

de outras frentes de trabalho para a qualificação

importante instrumento de aprimoramento do en-

dos os estudantes o acesso à escola, sua perma-

uma das Escolas Municipais e unidades munici-

profissional, a vivência da cidadania e a justa dis-

sino, foi ampliada em 2011, atingindo também os

nência, bem como a habilidade de ler e escrever

pais de educação infantil, para avaliar a gestão

tribuição dos bens culturais.

estudantes jovens e adultos.

aos 8 anos, além das competências básicas dos

escolar, além da realização de 170 Fóruns de Di-

cálculos matemáticos e resolução de problemas,

retores, no período 2009-2011.

E, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos

Como parte da política de Gestão e Operacio-

educadores infantis e pelos professores munici-

nalização da Educação, a Secretaria Municipal

Ainda em relação à capacitação de educadores, o

pais, perante um INPC acumulado (2009-2011)

ofertou 210 mil kits de materiais pedagógicos,

Atualmente, são mais de 65 mil alunos com ativi-

curso de especialização ministrado pela Faculdade

de 17,56%, foi concedido aumento de 24,93% aos

compostos especialmente para os estudantes da

dades por 9 horas, nas escolas municipais. Expan-

de Educação da UFMG destinou 200 vagas para

professores, e de 34,2% aos educadores infantis.

Rede Municipal. Os itens, produzidos com ma-

dimos a Escola Integrada e o Programa Saúde

professores da Rede Municipal, que iniciaram o

na Escola, qualificamos professores e diretores,

curso de pós-graduação lato sensu em Educação

No contexto de qualidade da educação é impor-

formação educacional e incluem: mochila, cader-

implantamos e ampliamos o Programa de Re-

Básica (LASEB), em cinco áreas pedagógicas.

tante destacar a implantação pela gestão Marcio

nos, canetas, borrachas, lápis, apontadores, ré-

Lacerda, em 2009, do Programa de Reforço Es-

guas, giz de cera, cola, caneta hidrográfica, livros

Também, em parceria com a Fiemg - Instituto

colar em Português e Matemática, em todas as

de literatura, brinquedos pedagógicos, agenda es-

Minas Pela Paz (IMPP), está sendo realizando

escolas de ensino fundamental da RME. Os estu-

colar e também uniformes. Trata-se de uma ação

No que se refere à formação docente, vêm sendo

o Projeto Acervos Museológicos, Formação em

dantes que apresentaram desempenho abaixo do

exclusiva do Governo Marcio Lacerda.

desenvolvidas, desde 2009, ações que objetivam

Gestão de Projetos Culturais, que consiste em um

desejado passaram a ter aulas específicas para re-

capacitar professores para o trabalho de reforço

curso de especialização de 360 horas pela PUC Mi-

forço em leitura, escrita e matemática. O reforço

Atualmente, a Rede Municipal de Educação de

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

nas (IEC), um processo de Imersão Cultural e uma

escolar é realizado em grupos de, no máximo, 10

Belo Horizonte atende a 3.193 estudantes com

diretores, para a gestão das unidades de ensino.

Olimpíada.

alunos, quatro vezes por semana, em módulos de

deficiência (física, auditiva, visual, intelectual,

uma hora e meia.

múltipla, transtorno global de desenvolvimento, hi-

forço Escolar em Português e Matemática e o
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Programa de Dietas Especiais.

terial reciclável, são adequados a cada etapa de

No período 2009-2011, 10.057 professores passa-

Este projeto tem como objetivo formar profis-

ram por capacitação em leitura e escrita e para o

sionais da educação em gestão de projetos, de

Os professores diretamente envolvidos nesse

são matriculados em escolas comuns de educação

reforço escolar em matemática, e 3.087 educadores

forma a desenvolver competências, habilidades

trabalho recebem formação específica e acompa-

infantil e ensino fundamental. Além dos matricu-

infantis participaram de atividades de formação.

e metodologias da gestão e aplicá-las no cotidia-

nhamento constante da Secretaria Municipal de

lados em escolas comuns, temos 284 matriculados

No âmbito das relações étnico-raciais e de gênero,

no escolar, realizando um diálogo contínuo en-

Educação, o que possibilitou o atendimento, no

nas três Escolas de Ensino Especial (Frei Leopoldo,

3.918 profissionais (de escolas, Unidades Munici-

tre educação e cultura, uma vez que a educação

período 2009-2011, de mais de 61 mil estudantes.

Santo Antônio e do Bairro Venda Nova).

pais de Educação Infantil – Umeis - e de creches

aqui é tratada como processo de desenvolvimento

Em 2012, até julho, já foram atendidos 6.210 es-

conveniadas) participaram das capacitações. Visan-

humano e cultural. O mesmo tem um público de

tudantes em matemática e 12.081 estudantes em

A rede física hoje é adaptada com equipamentos

do a inclusão social, 1.413 professores foram for-

228 cursistas, entre diretores, professores, coor-

português, totalizando 18.291.

e recursos materiais, e existe o Centro de Apoio

mados. Para a educação de jovens e adultos, 3.774

denadoras, vice diretores de Umeis e educadores

professores foram capacitados. Em relação à forma-

infantis. A captação do recurso ocorreu via Lei

Com a implantação do Portal da Avaliação, em

Deficiência Visual, que oferece transcrição em

ção regionalizada, 7.093 professores participaram

Rouanet e teve um aporte global de 7 milhões

2010, pelo qual é possível consultar, via internet,

Braille, capacitação para uso de computadores,

dos cursos de formação.

de reais, patrocinados por empresas como a Fiat,

a trajetória e resultados acadêmicos dos alunos

softwares apropriados e produção de materiais

Contax - Oi, Usiminas e Gerdau. Este projeto é

em todas as edições do Avalia BH, os pais e fa-

didáticos. A PBH tem, ainda, projeto de escola-

um marco na parceria entre a educação pública

miliares podem acompanhar os resultados de

rização de surdos na Língua Brasileira de Sinais.

Com vistas à qualificação de professores e dire-
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peratividade, psicose e transtorno mental), os quais

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com
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até os 10 anos.

A diretriz da política educacional é a matricula de

rede municipal. Integram o Programa, atividades

O conjunto das ações conduzidas para melho-

estudantes com deficiência nas escolas comuns,

de acompanhamento e monitoramento da fre-

ria contínua da qualidade da educação no nosso

pois acreditamos que os estudantes com defici-

quência escolar, com o objetivo de assegurar a

Município está trazendo resultados positivos,

as metas estabelecidas

ência precisam estar em convivência com alunos

presença dos estudantes em sala de aula; visitas

refletidos em todas as avaliações realizadas

pelo ministério da educação

não deficientes. Assim, trata-se de uma política

domiciliares às famílias de estudantes infrequen-

pelo Município (Avalia-BH), pelo Governo Es-

para a cidade

inclusiva. Ofertamos, ainda, transporte escolar

tes, para dialogar sobre como participar efetiva-

tadual (ProAlfa), e pelo Governo Federal (Pro-

adaptado para 378 estudantes com deficiência.

mente da vida escolar de seus filhos; e a reali-

va Brasil/IDEB). Os resultados do Avalia-BH,

zação de encontros nas escolas com professores,

que mede o desempenho de todos os alunos do

Uma inovação na Rede Municipal de Belo Ho-

coordenação pedagógica e famílias, para discus-

3º ao 9º ano do ensino fundamental municipal,

rizonte nesta gestão é a criação do cargo de

são da vida escolar dos estudantes com baixa fre-

apontam para um significativo avanço em por-

Auxiliar de Apoio à Inclusão, um profissional

quência e para troca de experiências.

tuguês, em todos os anos, a partir de 2009. Em

Em relação às avaliações de nível federal,
como o IDEB, também apresentamos significativa melhora em relação ao último
índice, superando quase todas as metas
estabelecidas pelo Ministério da Educa-

2008, em média, 45,6% dos alunos obtiveram
O programa Transporte Escolar oferece trans-

desempenho satisfatório ou avançado em por-

porte aos estudantes que estão em escolas longe

tuguês. Este índice cresceu para 51%, 58,2% e

O Programa Saúde na Escola busca garantir a

de casa. Só em 2011, beneficiou 8.212 estudan-

59,8% em 2009, 2010 e em 2011, respectiva-

avaliação anual do estado de saúde de todos os

tes. Temos também o BH para Crianças, que

mente. Os alunos também apresentaram evolu-

estudantes da rede municipal. Todas as Esco-

garante transporte aos alunos e professores para

ção positiva em matemática, a partir de 2009.

las Municipais estão inseridas no Programa. De

visitar museus, teatros, cinemas, fábricas, ga-

Em 2008, em média 25,7% dos alunos obtive-

2009 até junho de 2012, 181.461 estudantes fo-

lerias de arte, emissoras de rádio, TV, jornais,

ram desempenho satisfatório ou avançado em

ram atendidos, 44.293 só em 2012. Em 2008, 9

parques, equipamentos públicos de saneamento

matemática. Este índice também cresceu para

escolas, sendo uma em cada regional, participa-

e outros espaços culturais da cidade. O progra-

34,1%, 41,1% e 43,3% em 2009, 2010 e 2011

vam do Programa em caráter experimental, aten-

ma conta com uma frota de 21 ônibus próprios

respectivamente.

dendo a cerca de 3.353 alunos. A partir de 2009,

e atendeu, em 2011, a cerca de 214 mil usuários,

o programa foi expandido, e hoje alcança todas

entre estudantes da Rede Municipal e da rede de

A evolução positiva experimentada pelo sistema

as escolas.

instituições conveniadas, professores e outros

educacional do nosso Município é também pos-

profissionais da educação.

sível de ser aferida pelos resultados do Proalfa

docentes, na inclusão dos alunos com deficiência.

Ainda no que se refere à saúde dos estudantes, fo-

A merenda escolar, oferecida atualmente a

ram introduzidas, desde dezembro de 2009, die-

todos os alunos da rede municipal do Ensino

tas especiais nas merendas escolares para alunos

Fundamental, do Ensino Médio, do EJA, para

diabéticos, portadores de doença celíaca e outros
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Belo Horizonte superou

as crianças da Umeis, como também para cre-

que precisam de dieta especial, na rede munici-

ches conveniadas, e Instituições de Socializa-

pal. De 2009 até julho de 2012, 3.488 estudantes

ção Infanto-juvenil recebeu, em 2010, o Prêmio

foram beneficiados com merendas especiais.

Gestão Eficiente da Merenda Escolar 2009,
destaque entre Estados da região sudeste do país,

Permanecendo no âmbito de qualidade do ensi-

ção para Belo Horizonte. Alcançamos, em
2011, a marca de 5,6 (4% acima da meta)
para os anos iniciais do ensino fundamental e 4,5 (10% acima da meta) para os anos
finais (evolução do indicador no gráfico a
seguir), já alcançando as metas do Ministério previstas para 2013.
Evolução do IDEB nas Escolas Municipais
de Belo Horizonte3
5,6
5,3
4,6
3,7

4,4
3,4

4,5
3,8

IDEB 5º ano
IDEB 9º ano

(Programa de Avaliação da Alfabetização)2, no

2005

2007

2009

2011

qual 39%, 57,3% e 86,8% das Escolas Municipais
tiveram desempenho recomendável em 2009,

Outros importantes destaques da gestão Marcio

2010 e 2011, respectivamente, contra 29,6% em

Lacerda são a redução do índice de reprovação

2008. Em relação aos alunos, 47,2%, 56,5% e

por frequência dos alunos (que alcançou 3,8%

67,7% apresentaram desempenho recomendável

em 2011, em comparação com 4,2% em 2008) e

em 2009, 2010 e 2011, respectivamente, contra

do índice que mede a distorção idade/ciclo, que

45,7% em 2008.

chegou a 2,9% em 2011, frente aos 7,3% de 2008.

na categoria Desempenho Administrativo/Finan-

no, o Programa Família-Escola visa ampliar o

ceiro, segundo o Programa Nacional de Alimen-

diálogo constante com as famílias dos alunos da

tação Escolar (PNAE).
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2

 Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) é realizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE) do Estado de Minas Gerais. O
O
teste visa identificar os níveis de aprendizagem dos alunos em relação à leitura e à escrita, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (SEE-MG).

3

Fonte: Ministério da Educação - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP).
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contratado especificamente para dar suporte aos

Na última avaliação do IDEB,

A expansão da educação infantil é uma priorida-

nhamento pedagógico; além de ações de for-

Marcio Lacerda – com as novas Umeis implanta-

os convênios com instituições privadas, visando

mação em serviços para gestores, professores

das, reformas e ampliação de outras, e com a rede

parcerias para a Escola Integrada.

e educadores.

conveniada – o número de vagas para crianças de

de na política educacional da gestão do Prefeito

5 anos e 6 meses aumentou de 36.648 (2008) para

Dessa forma, já no segundo semestre de 2012,

47.137 vagas, em julho de 2012.

todas as 170 Escolas Municipais participam do

Marcio Lacerda, sendo expressa por meio do au-

Em junho de 2011, a Prefeitura realizou um au-

mento da oferta de vagas para crianças de 0 a 5

mento médio de 36% nos recursos repassados à

anos e 6 meses, moradoras, prioritariamente, de

rede conveniada, com objetivo de garantir melho-

Com a finalização de todas as Umeis já planeja-

áreas com alto índice de vulnerabilidade social,

res condições de trabalho aos profissionais. No

das e em andamento, chegaremos a 81.680 vagas.

em todas as regiões de Belo Horizonte.

mesmo ano, a RME contava com 193 entidades
de educação infantil conveniadas com a PBH,
para o atendimento a mais de 22 mil crianças.

Em 2008 existiam 53 unidades de atendimento
à educação infantil (40 Umeis e 13 escolas),
ofertando 15.192 vagas; além de convênios

Com relação às unidades da rede própria, a Pre-

com creches, que ofereciam 21.456 vagas, to-

fetura planejou entregar, nesta gestão, 100 novas

talizando 36.648 vagas para crianças de 0 a 5

unidades:

anos e 6 meses.
•

até julho de 2012, Marcio Lacerda entregou 25
novas Umeis e outras quatro foram ampliadas;

Com o objetivo de ampliar a oferta de vagas nesta etapa da educação básica e melhorar continua•

mente sua qualidade, o Prefeito Marcio Lacerda

em julho de 2012, foi assinado um contrato

Programa Escola Integrada, com mais de 65 mil

Também foi inaugurado o Point Barreiro, em junho de 2012, em parceria com o Governo Estadu-

Escola Integrada

al, com escola integrada e oferta de cursos técnicos na modalidade EAD (Educação à Distancia)

O Programa Escola Integrada constitui uma

abertos à comunidade.

política pública de extensão do tempo educacional e de oportunidades de aprendizagem para

Outras obras estão sendo realizadas visando a

crianças e adolescentes do ensino fundamental.

ampliação do Programa:

O Programa visa integrar os diversos projetos sociais existentes na Rede Municipal, com os pro-

•

jetos desenvolvidos por ONGs e outros parceiros

em julho de 2012 foi assinado um contrato
de Parceria Público-Privada, pelo qual serão

da sociedade civil.

construídas 5 novas Escolas Municipais;

tem investido fortemente na construção de novas

de Parceria Público-Privada pelo qual serão

unidades de educação infantil, na reforma de

construídas 30 novas unidades e ampliadas

No segundo semestre de

unidades existentes, possuindo ainda convênios

outras duas;

2012, todas as 170 Escolas

outras 20 estão sendo reformadas/ampliadas,

Municipais participam do

para serem entregues até 2013.

com entidades mantenedoras de instituições edu•

cacionais privadas, comunitárias, filantrópicas e
confessionais.

17 novas unidades estão em construção pela

Programa Escola Integrada,

Prefeitura, das quais três serão entregues até

ofertando mais de

•

conduzidas com resultados extremamente positivos. Um exemplo neste sentido é o Programa

ampliadas;

Dentre as responsabilidades com a rede con-

duas novas escolas estão sendo construídas e

No âmbito do Programa, outras iniciativas foram

65 mil vagas

dezembro de 2012 e outras oito estão sendo

Ao final de 2008, 53 Escolas Municipais faziam

Escola Aberta, que transforma as escolas em es-

está em processo de licitação, a construção

parte do Programa Escola Integrada, atendendo a

paços comunitários, que podem ser utilizados nos

ção integral; kit de material escolar contendo

de quatro novas unidades e o reforço/amplia-

15 mil alunos.

fins de semana para atividades de lazer, esporte,

materiais específicos para cada faixa etária;

ção de uma outra;

veniada está o fornecimento de recursos finan•

ceiros para cada criança (per capita); alimenta-
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vagas ofertadas no Programa.

kit literário com diferentes gêneros literários

•

abordando temas como solidariedade, cultura,
artes, questões étnico raciais, meio ambiente,

cultura, cursos profissionalizantes e eventos. Visa
Visando a expansão da Escola Integrada, nessa

proporcionar maior integração entre as escolas e

24 novas Umeis estão em fase de elaboração

gestão, foram reformadas, até junho de 2012,

a comunidade, com redução da violência e me-

de projeto.

54 Escolas Municipais, com melhorias em qua-

lhor convivência entre as pessoas.

dras ou refeitórios e foi entregue uma nova es-

cidadania e clássicos da literatura; exemplares

Com toda a expansão já promovida pelo Prefeito

da revista Nova Escola e uniformes; acompa-
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Em 2008, o Programa contou com 605.112 parti-

cola municipal, a E.M. Zilda Arns, e ampliados
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Educação Infantil

cipações e, em 2011, este número duplicou, ultra-

e equipamentos destinados às unidades escolares

cumprindo a demanda da cidade e Lei Federal

Escola Integrada; Escola em Férias; BH para

passando a marca de 1,2 milhão de participações,

construídas e/ou reformadas.

11.700, de 13 de junho de 2008, que garante o

Crianças; e Rede Pela Paz.

Desafios de Médio Prazo

lho, foram 760.401 mil participações.

O conhecimento e a educação vêm se consolidan-

O Programa Escola em Férias oferta atividades

do como determinantes para a qualidade de vida,

pedagógicas, esportivas e culturais para crianças

para a eficiência e a capacidade de inovação do

e adolescentes, durante as férias escolares de ja-

setor produtivo, para o uso racional dos recursos

neiro e julho.

naturais e para o bom desempenho das instituições. Por isso, avançar ainda mais nas políti-

Em 2008, o Programa atendeu 8.700 estudantes.

cas de acesso à educação, de melhoria da sua

Em 2011 foram 77.464 estudantes e em 2012 fo-

qualidade e de ampliação dos anos de escolari-

ram 76.928 participações.

Parceria Público Privada para
Educação – PPP da Educação

2. Avançar nas parcerias entre PBH e Gover-

de 4 anos.

no Estadual (territórios educativos), visanE para melhorar a educação e o aprendizado dos

do a expansão da oferta do ensino médio, o

alunos, garantindo no mínimo 12 anos de estu-

desenvolvimento de sinergias e o acompa-

do para todos até 25 anos, deveremos investir no

nhamento das ações do plano estratégico da

crescimento da Escola Integrada, em cursos de

Secretaria Estadual de Educação, de forma a

qualificação e profissionalização, e ainda, iniciar

alavancar iniciativas diversas da SEE junto à

a implantação da escola em tempo integral no

PBH. Ressaltamos a necessidade de um diá-

Ensino Fundamental.

logo cada vez mais qualificado e transparente

dade dos cidadãos de Belo Horizonte torna-se

Propostas para os Próximos

o elemento central da estratégia de desenvolvi-

4 Anos

com o Governo Estadual, principalmente no
que diz respeito às políticas voltadas para o
ensino médio na rede pública.

mento da cidade.
Reconhecendo a evolução já experimentada pela

Em 2011 foi autorizada a delegação, por meio de
Parceria Público-Privada (PPP), de obras e serviços relacionados à Rede Municipal de Educação.
Em 25 de julho de 2012 foi assinado o contrato
da PPP, no valor de R$ 190 milhões. A parceria
visa concessão administrativa, que envolve a realização de obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de apoio, não pedagógicos, das
Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação Básica do Município.

Apesar dos significativos progressos alcançados em

educação no contexto municipal, objetivamos

termos de acesso e qualidade, em todos os níveis de

avançar ainda mais, com criatividade e inovação,

ensino, temos ainda um longo caminho a ser percor-

dando continuidade a Programas e ações bem su-

rido, objetivando o alcance das metas que definimos

cedidos e construindo novas soluções, que nos

para 2030, A Cidade que Queremos.

possibilitem alcançar o futuro que desejamos.

Dentre os desafios de curto prazo da Prefeitura

Para concretizá-lo iremos continuar com a valo-

estão a manutenção do processo de criação de

rização dos professores e dos educadores infan-

novas vagas para a Educação Infantil, de forma

tis; avançar na educação de qualidade voltada à

a ampliar o atendimento para as crianças de 0 a 5

cidadania e à profissionalização dos nossos jo-

anos e 6 meses, em rede própria.

vens, afastando-os e protegendo-os da violência;

3. Implantar o Ensino de Música nas Escolas
da RME.
4. Ampliar os cursos de língua inglesa.
5. Criar o Projeto Arte na Escola pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Educação,
levando às escolas municipais, espetáculos de
dança, teatro infantil e teatro jovem.
6. Avançar no atendimento educacional dos
alunos com deficiência, ampliando a for-

e ampliar a oferta na educação infantil. Tendo tal

O contrato envolve a construção de 30 novas
Umeis, reforma de outras 2 e a construção de 5
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acesso à educação infantil, a toda criança a partir

escolas de ensino fundamental, visando a oferta

Estudos recentes elaborados pelo Banco Mundial

compromisso em mente, apresentamos nossas

para a Prefeitura apontam que, até 2016 teremos

propostas a seguir.

mação profissional especializada e de apoio,
garantindo também espaços e equipamentos
adequados para atendimento em atividades

206.296 crianças entre 0 e 5 anos, sendo que

de 14 mil vagas na educação infantil e 3.840 no

137.872 de 0 a 3 anos e 68.424 de 4 a 5 anos.

ensino fundamental.

específicas, como o desenvolvimento de habi-

Melhoria da Qualidade

lidades motoras finas.

Segundo este estudo, a demanda para a Prefeitura
seria de 70 a 90 mil vagas.

As 5 novas escolas irão compor a matriz de aten-

1. Manter as políticas de sucesso já imple-

7. Fornecer atendimento educacional para

mentadas: Reforço Escolar; Saúde na Esco-

dimento do Programa Escola Integrada. Está prevista, ainda nesta ação, a aquisição de mobiliários
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Um grande desafio é o de ampliar o número de

la; avaliações periódicas por meio do sistema

vagas para atendimento às crianças de 4 a 5 anos,

Avalia-BH; Família-Escola; Escola Aberta;

crianças vulneráveis, sujeitas à longa permanência hospitalar. O objetivo é levar ensi-
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em 131 Escolas Municipais. Já em 2012, até ju-

Valorização de Professores

no às crianças internadas. Dessa forma, com-

o Ampliar as ações de prevenção à vio-

prometemo-nos a proporcionar às crianças e

lência escolar e à indisciplina através

adolescentes do ensino fundamental, o aten-

do Programa Rede pela Paz, por meio

Continuar a valorizar os profissionais da educa-

para professores que atuam neste segmen-

dimento educacional em períodos nos quais,

da formação dos profissionais da educa-

ção municipal através das seguintes ações:

to. Assim, garantiremos direito à educação

por necessidade de tratamento hospitalar, não

ção nos temas relacionados à violência,

puderem frequentar as aulas.

indisciplina e cultura de paz; do desen-

15. Instituir uma comissão interdisciplinar e

volvimento de Programas, projetos e

intersetorial para estudo e implementação

ações de prevenção à violência nas Esco-

de ações para valorização dos profissio-

las Municipais.

nais de educação da Rede Municipal.

8. Elaborar e implantar o Plano Municipal de
Educação – PME, conforme diretrizes defini-

o desempenho dos estudantes por meio
do Avalia-BH, e por formação específica

aos que não tiveram oportunidades educacionais na idade própria.
21. Avançar com o Projeto Trajetórias Adolescentes: projeto piloto voltado para a
melhoria do desempenho escolar dos estu-

das na Conferência Municipal de Educação.
16. Publicar a revista “Pensar Educação”

dantes com idades a partir de 13 anos, por

Justiça Restaurativa em parceria com o

com os trabalhos realizados pelos educa-

meio de atividades que possibilitem a apli-

Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

dores, estimulando a realização de pesquisas

cação do conhecimento das disciplinas es-

voltadas para o benefício da rede.

colares, em situações concretas da produção

9. Avançar nas políticas de alfabetização para
garantir todas as crianças lendo e escrevendo até os oito anos de idade.

o Consolidar o processo de promoção

10. Ampliar o transporte escolar acessível aos

e estímulo à capacitação continuada,

estudantes com deficiência.

bem como ao trabalho interdisciplinar
e multiprofissional, ampliando e fortale-

11. Promover a avaliação dos processos e

cendo o desenvolvimento de Programas

metodologias, através da realização de

de prevenção ao uso de drogas lícitas e

workshops periódicos com professores,

ilícitas.

educadores e diretores, com a presença do
Prefeito.

o Qualificar Diretores de escolas e demais
profissionais da Rede Municipal de Edu-

Prevenção à Violência

cação, integrantes da Guarda Municipal

12. Implantar o Plano Municipal de Seguran-

de Belo Horizonte que atuam nas esco-

ça Escolar, por meio da criação do Observa-

las, e os Conselheiros Tutelares, para

tório do Clima Escolar, e da execução da Po-

ações de prevenção ao uso de drogas.

lítica Municipal sobre Drogas e da segurança

17. Prosseguir com a valorização do educador

aprendizagem e a relação com a escola, bem

infantil através de aumentos remunerató-

como introduzir habilidades necessárias para

rios acima da inflação.

o mundo do trabalho.

Educação e Qualificação
Profissional

22. Criar escola polo de educação profissionalizante, em locais estratégicos, incluindo pelo menos uma na área central, para

18. Fortalecer os Programas de elevação da es-

oferta de cursos de qualificação profissio-

colaridade em articulação com a qualificação

nal e técnicos, em parceria com instituições

profissional, com foco nos estudantes da Rede

federais e privadas de educação técnica, na

Municipal de Educação de Belo Horizonte.

modalidade presencial ou EAD, atendendo à
demanda de mão de obra qualificada e fo-

19. Fortalecer as parcerias com os Programas

mentando os arranjos produtivos da cidade.

federais e estaduais de qualificação profissional e de ensino técnico na modalidade

o

Transformar as instalações do Mer-

o Produzir e divulgar material técnico,

EAD (Ensino a Distância), com foco nos

cado Distrital de Santa Tereza em um

teórico e informativo, acessível a toda

estudantes da rede, em especial na Educação

amplo e moderno centro de educação

13. Criar atividades e disciplinas que desenvol-

a comunidade escolar, atualizado com

de Jovens e Adultos (EJA).

profissional, em parceria com o SESI/

vem a cultura de paz e da não-violência.

informações sobre prevenção ao uso

física dos próprios escolares.

PROGRAMA DE GOVERNO

de bens e serviços, de modo a ressignificar a

indevido de drogas.

Senai, incluindo também área de lazer,
20. Avançar no processo de certificação

convivência e cultura, que irá atender

14. Fortalecer o Programa Rede Pela Paz, da

educacional dos alunos da EJA - Edu-

à necessidade de qualificação profissio-

Secretaria Municipal de Educação, visando:

cação de Jovens e Adultos, monitorando

nal por parte da população e das indús-
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o Avançar na implantação do Projeto de

trias locais, especificamente na área de

o Melhorar o ressarcimento aos volun-

técnicos para elaboração de projetos adequa-

31. Universalizar o atendimento na educação

transporte, com capacidade de oferta

tários do Programa - coordenadores,

dos às demandas de educação integrada e a

infantil para crianças de 4 a 5 anos, am-

de aproximadas 3.800 vagas anuais. O

professores e oficineiros, em média,

elaboração de um Plano de Obras da Rede Fí-

pliando o número de vagas e convênios com

projeto incluirá também área de lazer,

10% ao ano.

sica Escolar de Educação Integrada.

creches.

convivência e cultura.

o

28. Ampliar o número de alunos do Programa

32. Avançar na relação com as creches conve-

do Programa Escola Aberta: aos pro-

Escola em Férias, por meio da realização de

niadas, promovendo parcerias para refor-

tro de formação profissional para

fessores, com oferta de cursos de pós-

atividades de lazer e esporte dentro dos es-

mas e ampliações nas unidades, visando

a área de Construção Civil, promo-

graduação latu sensu, em parceria com

paços escolares em janeiro e julho e de um

ampliação no número de vagas.

vendo a oferta de 2.000 mil novas va-

universidades públicas e privadas; e aos

passeio semanal garantido aos participantes

gas ao ano.

coordenadores e oficineiros, com forma-

do Programa, com os objetivos de integração

ção técnica em gestão cultural.

social e afastamento de atividades potencial-

Apoiar a implantação de novo cen-

Implantar duas novas Escolas Pro-

integral para crianças de 0 a 3 anos.

mente prejudiciais ao seu futuro, durante seu

fissionalizantes nas Regiões do Bar-

o Inserir no Programa, agentes de inclu-

reiro e de Venda Nova, por meio e

período de férias.

34. Ampliar o número de vagas ofertadas em

são para o atendimento às pessoas com

parcerias.

deficiência.

horário integral, na rede municipal, para

29. Iniciar a implantação de Escolas do Futu-

crianças de 4 a 5 anos, privilegiando áreas

ro, que serão incorporadas ao cotidiano da

Educação para a Cidadania
23. 
Criar o Orçamento Participativo da
Criança e do Adolescente na RME, com o
objetivo de desenvolver a cidadania.
24. Avançar no Programa Cidadania e Diversidade para atuar no sentido de fortalecer o
respeito à diversidade étnico-racial, cultural
e de gênero, e orientação sexual, nas escolas
da Rede Municipal de Educação.

26. Expandir o atendimento da Escola Inte-

cidade – não terão muros – constituindo um

grada, para ampliar a oferta do Programa

espaço aberto à comunidade, com atividades

para 120.000 estudantes do ensino funda-

em tempo integral. As mesmas possuirão sa-

mental, por meio da reforma e da construção

las de aulas amplas, salas multiuso, biblio-

de novas escolas, da construção dos Centros

teca escolar/comunitária, auditório/teatro,

de Apoio à Escola Integrada (CAEIs), da

ginásio poliesportivo, vestiário, espaços de

inclusão de novos parceiros públicos e pri-

convivência, laboratórios de especialidades,

vados, de ações e projetos culturais que pos-

tecnologias da informação e comunicação,

sibilitem aos estudantes conhecerem outros

sistemas eletrônicos de segurança para aces-

Estados, da incorporação das ações interse-

so, além de lousas digitais interativas.

mais vulneráveis.

toriais de todas as Secretarias Municipais e
Fundações Municipais, e da captação de re-

Escola Integrada
PROGRAMA DE GOVERNO

33. Ampliar o atendimento escolar em tempo

Educação Infantil

cursos. A expansão de mais 30.000 estudantes será feita com recursos próprios. Os de-

25. Ampliar o Programa Escola Aberta visan-

mais, dependendo de captação de recursos.

do o aumento do número de participações

30. Estabelecer o Jornal Família Escola para
a Educação Infantil com temática específica, para envolver cada vez mais as famí-

(membros da comunidade do entorno da es-

27. Expandir e aperfeiçoar a atuação da Escola

cola) oferecendo, inclusive, a possibilidade

lias no processo educativo de seus filhos.

Integrada por meio do desenvolvimento de

de utilização das bibliotecas escolares nos

um Plano Diretor da Rede Física da Escola

finais de semana.

Integrada, que abrangerá uma comissão de
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o

o Investir na formação dos voluntários

Cidade
com
Mobilidade

ção ao total de viagens em modos motorizados,
de 54,2% (BHTRANS-2008) para 70% até 2030;
e de reduzir a taxa de mortalidade de acidentes
no trânsito por 100 mil habitantes, de 9,10 (BHTRANS 2011) para no máximo 5 até 2030.
O alcance destas metas possibilitará uma evo-

Menos tempo e mais conforto

lução no Índice de Qualidade de Vida Urbana
(IQVU) de 0,617 (SMPL/PBH, 2010) em 2010,

A Cidade que Queremos em 2030

para 0,70 em 2030.

A Belo Horizonte que queremos é uma cidade onde

O que foi e o que está

as pessoas se deslocam com rapidez, qualidade e

sendo feito

conforto. Onde a rede de transportes é integrada e
eficiente, com prioridade para o transporte coletivo,

O Programa de Governo apresentado por Mar-

com espaço e respeito aos pedestres e ciclistas. Uma

cio Lacerda em 2008, no capítulo “Aliança por

cidade onde o trânsito é seguro e inteligente e que

uma Cidade com Mobilidade”, era composto por

respeita a vida e o meio ambiente.

27 propostas para a cidade, divididas em quatro
grandes áreas: propostas estruturais; propostas

Por esse motivo, garantir a mobilidade e a aces-

para o transporte coletivo; propostas para benefi-

sibilidade em todo o espaço metropolitano é um

ciar pedestres e ciclistas e propostas para melho-

dos principais componentes da Estratégia de Lon-

rar o sistema de tráfego. Foram muitos os avan-

go Prazo. Belo Horizonte busca elevados padrões

ços, em todas estas áreas.

de mobilidade e acessibilidade, com um sistema
de transporte público de qualidade, que permiti-

Diversas obras foram concluídas e outras ainda

rá o acesso rápido e econômico a qualquer ponto

estão em andamento, para transformar Belo Ho-

da região metropolitana. A integração das redes,

rizonte numa cidade com um sistema de trans-

o gerenciamento da demanda e a qualidade dos

porte harmônico e integrado, que atenda a toda a

serviços de transporte público são os principais

população da cidade e também da região metro-

caminhos para essa conquista estratégica.
É com este compromisso que no Planejamento

Enquanto a população de Belo Horizonte cresceu

Estratégico BH 2030, elaborado e discutido com

aproximadamente 5,6%1 nos últimos dez anos, a

a cidade, foi definido como meta aumentar o per-

frota de veículos cresceu 99,2% e superou a mar-

centual de viagens em modos coletivos, em rela-

ca de 1,4 milhão2 de unidades, que trafegam dia-

SisMob-BH - Tabela 1c – Principais indicadores e variáveis populacionais de Belo Horizonte (1991-2011) Publicado em 05/06/2012.

1

SisMob-BH - Tabela 14b – Principais indicadores de frota de veículos automotores registrados em belo Horizonte, por categoria (1999-2011).
Publicado em 05/06/2012. Atualizado em 08/2012.
2
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politana.

beleceu objetivos e diretrizes estratégicas, para

dois corredores convergem para o Hipercentro, nas

de Belo Horizonte também já estão estrutura-

orientar a atuação da BHTRANS na gestão da

Av. Paraná e Santos Dumont, que se transforma-

das. As linhas Buritis-Savassi e Savassi-Cidade

O crescimento populacional aliado ao crescimen-

mobilidade urbana, por meio de uma carteira es-

rão em corredores exclusivos para ônibus.

Administrativa, como também Belvedere-Área

to vertiginoso da frota impõe grandes desafios de

truturada de projetos estratégicos, contendo me-

integração das redes de transporte, de gerencia-

tas, indicadores e resultados a alcançar.

mento da demanda e de melhoria na qualidade

Hospitalar, e Sion-Praça da Liberdade, entrarão
A implantação dos BRTs inclui obras de ade-

em operação até o final deste ano. Os ônibus con-

quação viária, como a duplicação da Av. Pedro

tarão com assentos estofados, ar-condicionado,

dos serviços de transporte público. Dessa forma,

Para monitorar a implementação do PlanMob-BH

I, a adaptação das estações de integração Venda

TV e internet sem fio para atrair os usuários do

garantir a mobilidade e a acessibilidade em todo

com base em indicadores de desempenho, foi ins-

Nova, Vilarinho e José Cândido, a construção –

automóvel particular para o transporte coletivo.

o espaço metropolitano é um dos principais com-

tituído o Observatório da Mobilidade Urbana.

já contratada – de duas estações de integração

ponentes da Estratégia de Longo Prazo de Marcio

Os indicadores são apurados anualmente e dis-

(Pampulha e São Gabriel), além de 41 estações

Lacerda.

ponibilizados no portal eletrônico da BHTRANS.

de transferências nos corredores dos BRTs e no

Plano Diretor da Mobilidade
Urbana

Prioridade ao Transporte
Coletivo

As quatro primeiras linhas
de ônibus executivos já

rotor Paraná - Santos Dumont.

estão estruturadas

O investimento de R$850 milhões na implantação dos BRTs permitirá a redução de congestio-

Depois de concluir, em 2010, as obras de alarga-

namentos no hipercentro, com racionalização do

Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Hori-

mento da Av. Antônio Carlos, com pista exclusi-

volume de ônibus nos horários de pico; a redução

zonte (PlanMob-BH), com a finalidade de orien-

va para ônibus em toda sua extensão, a Prefeitura

de 50% no tempo médio das viagens e maior con-

tar as ações do Município, no que se refere a mo-

está investindo aproximadamente R$ 1,4 bilhão4

forto para os usuários.

dos, serviços e infraestrutura de transportes, com

no Programa de Mobilidade Urbana, o maior pa-

vistas a atender às atuais e futuras necessidades

cote de intervenções no sistema de transporte e

O projeto do BRT da Av. Pedro II contará com

controle eletrônico de invasão das faixas. Esta

de mobilidade da população.

trânsito de Belo Horizonte dos últimos 20 anos.

nove estações de transferência entre o Anel Ro-

medida aumentou a velocidade média dos ônibus

doviário e o Hipercentro, além de uma estação de

de 9,1 km/h, para 18,5 km/h, no pico da tarde,

integração na Vila São José. Os recursos para im-

beneficiando 38 linhas de ônibus e 130 mil pas-

plantação do corredor já estão assegurados – com

sageiros por dia.

As diretrizes estratégicas e as propostas de ações
e projetos contidas no PlanMob-BH permitirão

Belo Horizonte tem

efetivar até 2020, a Política Municipal de Mobi-

hoje o maior pacote de
intervenções em transporte

lidade Urbana, instituída por Lei Municipal em

dos últimos 20 anos

março de 2011, numa iniciativa pioneira de Belo
exigiu a elaboração de Planos de Mobilidade pe-

Com foco na melhoria da infraestrutura e dos equi-

los municípios.

pamentos para garantir prioridade ao transporte
coletivo, destaca-se a implantação do sistema

O PlanMob-BH é uma das referências mais re-

Bus Rapid Transit (BRT), em dois dos mais im-

levantes para a elaboração do Plano Estratégico

portantes corredores de transporte público de Belo

BHTRANS 2020, que reformulou a missão em-

Horizonte: na Av. Antônio Carlos/Av. Pedro I/

presarial, redesenhou a visão de futuro e esta-

3
4

das as obras de requalificação viária e de sinalização da Av. Nossa Senhora do Carmo, incluindo
a implantação de faixas exclusivas para ônibus
nos dois sentidos, dotadas de mecanismos de

licitação ainda em 2012 – restando assegurar os

Expansão do Metrô
de Belo Horizonte

recursos para a estação.
Os estudos para a implantação de um sistema de

Horizonte, anterior à sanção da Lei Federal que

PROGRAMA DE GOVERNO

Vale destacar, ainda, que em 2009 foram concluí-

Em 2010 foi concluída a elaboração do Plano

Av. Vilarinho e na Av. Cristiano Machado. Estes

Nos últimos 10 anos, muito pouco foi investi-

transporte de massa para o vetor sul da cidade

do no Metrô de Belo Horizonte. Desde 2007,

já estão concluídos. O próximo passo é a elabo-

Marcio Lacerda está empenhado em mudar este

ração dos projetos executivos para viabilizar os

panorama. Quando ainda era Secretário de Es-

recursos necessários à implantação da alternativa

tado de Desenvolvimento Econômico, Marcio,

selecionada: a extensão do metrô da estação da

em parceria com a Prefeitura de Belo Horizon-

Savassi (a ser construída) até o Belvedere.

te, encaminhou ao Governo Federal, responsável
pelo Metrô-BH, uma proposta de modernização

As quatro primeiras linhas de ônibus executivos

SisMob-BH - Tabela 1j – Principais indicadores e variáveis de extensão viária. Publicado em 05/06/2012.
R$1,023 bilhão financiados pelo Gov. Federal pelo PAC Mobilidade Copa; e também parceria com o Gov. do Estado de MG.
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riamente pelos 4.530km de vias públicas3.

e expansão do sistema, por meio de Parceria

sistema expandido e modernizado, que trans-

Entre 2008 e 2012, o sistema de transporte co-

Já o índice médio de atrasos e omissões de via-

Público-Privada.

portará 900 mil passageiros por dia, em 44 km

letivo passou por uma melhora progressiva. A

gens, que é monitorado eletronicamente des-

de extensão, com 32 estações, 44 trens e 240

frota em operação aumentou 6%, passando de

de 2009, caiu de 4,4% para 2,1%, em 2012. O

carros.

2.849 para 3.024 ônibus. A idade média da frota

monitoramento eletrônico viabilizou também, o

mento do uso das PPPs pelo Governo Federal,

passou de 4 para 3,5 anos. Ela será ainda menor

controle da ocorrência de viagens lotadas, orien-

e com o lançamento do Programa “PAC Mobi-

com a operação dos novos ônibus articulados do

tando iniciativas que possibilitaram atingir, em

sistema BRT. A quantidade de ônibus com ele-

2012, um índice de 86% das viagens dentro dos

vadores para acessibilidade universal também

padrões de conforto previamente especificados.

Todavia, somente em 2011, com o amadureci-

lidade Grandes Cidades” é que Marcio Lacerda

As obras do Metrô

conseguiu, junto com o Governo Estadual e com

começaram em setembro

a Prefeitura de Contagem, reapresentar o seu pro-

de 2012

jeto de expansão para o Metrô de Belo Horizonte.

rifa predominante passou de R$2,30 para R$2,65,

lhos de sondagem e topografia das novas linhas,

trabalho em Brasília, todas com intenso envol-

para viabilizar o desenvolvimento dos projetos de

vimento e participação de Marcio Lacerda, o

engenharia. O edital de licitação destes projetos

Ministério das Cidades divulgou o resultado do

será lançado após a assinatura do Termo de Com-

processo de seleção. O projeto de melhoria e ex-

promisso com o Governo Federal, para o repasse

pansão do Metrô BH foi contemplado com R$ 3

de recursos à METROMINAS. Com os projetos

bilhões, com os quais serão realizadas três gran-

prontos estarão definidas as soluções técnicas e

des intervenções:

as previsões orçamentárias necessárias, para o
lançamento do edital da PPP e início das obras.

Aumento da frota e modernização tecnológica
dos sistemas de controle da Linha 1, entre o Vilarinho e Eldorado, além de sua expansão em
1,5 km até o Novo Eldorado, em Contagem;

•

Construção e início de operação da Linha 2, no
trecho em superfície entre o Barreiro e o Calafate (entroncamento com Linha 1);

•

PROGRAMA DE GOVERNO

nas viagens caiu de 4,4% para

Também entre 2008 e 2012, a quantidade de pa-

O sistema de transporte suplementar por

gantes com o Cartão BHBus passou de 46% para

ônibus, por sua vez, movimenta 35,5 milhões

60% e a quantidade de gratuidades vinculadas a

de passageiros por ano, o equivalente a 7% da

algumas modalidades do cartão BHBus passou

demanda. Este sistema conta com uma frota de

de 1,5% para 2,5% da demanda total. Vale desta-

285 ônibus, com idade média de 2,8 anos e pas-

car que o Cartão BHBus Master garante, desde

sou por uma série de melhorias e inovações ao

2010, a gratuidade e o livre acesso ao salão tra-

dio para 6 mil escolares, com previsão de chegar

por ônibus convencional é operado por quatro

a 10 mil até o final de 2012.

respondendo a 93% da demanda municipal.

2,1%, entre 2009 e 2012

4 anos anteriores.

Desde 2008, o sistema de transporte coletivo

ram 455 milhões de passageiros registrados, cor-

nha (entroncamento com Linha 1).

rior à inflação e bem menor que o acumulado nos

Gestão do Transporte
Coletivo por Ônibus:
Convencional e Suplementar

alizadas 8,8 milhões de viagens, que transporta-

no trecho subterrâneo entre a Savassi e a Lagoi-

O índice médio de atrasos

seiro dos ônibus para 120 mil usuários com mais

consórcios concessionários. Em 2011 foram re-

Construção e entrada em operação da Linha 3,

com um incremento acumulado de 15,2%, infe-

longo dos últimos anos. Destaca-se a instalação
de equipamentos de acessibilidade em 64% da

de 65 anos, e que o Cartão BHBus Benefício

frota (inexistentes em 2008) e o pagamento com

Estudantil assegura, desde 2011, a gratuidade de

o cartão BHBus por 46% dos passageiros, com

50% na tarifa paga por estudantes do ensino mé-

gratuidade para 2% do total de usuários. Estão
em andamento as negociações entre a Prefeitura
e a CBTU, para prover aos usuários, a integração
tarifária do sistema suplementar com o sistema

Outra evolução de destaque foi a adoção da Ta-

metroferroviário.

rifa de Domingos e Feriados, que permite o uso
de 3 a 4 ônibus, com o pagamento de uma única
tarifa, no intervalo de quatro horas e meia. Ela

Entre 2009 e 2012 foram

ampliou as opções de deslocamentos com menor
•

Essas intervenções representam uma transfor-

A tarifa de ônibus

custo, permitindo o aproveitamento das opções

mação radical no sistema, que transporta 220

predominante sofreu

de lazer e as visitas a amigos e familiares, por 2

mil passageiros por dia, em 28 km de extensão,

aumento inferior à inflação

com 19 estações, 25 trens e 100 carros; para um

nos últimos 4 anos
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implantados 1.178 novos
abrigos de ônibus

milhões de pessoas por ano.
De 2009 até junho de 2012 foram implantados
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Em setembro deste ano foram iniciados os traba-

Em abril de 2012, após inúmeras reuniões de

•

aumentou, passando de 42,4% para 76,7%. A ta-

1.178 novos abrigos em pontos de ônibus, com

No mesmo período (até agosto de 2012), a BH-

cas, e outras 60 placas de “táxi acessível”, desti-

variáveis (PMVs), ampliando os meios de comu-

requisitos de acessibilidade e piso tátil nas calça-

TRANS realizou cerca de 19,7 mil vistorias e

nadas a pessoas jurídicas. O processo licitatório

nicação com os condutores, sobre as condições do

das. Com estas implantações, o número de abri-

inspeções periódicas/eventuais em veículos do

será concluído ainda em 2012 e ampliará em 10%

trânsito e sobre rotas alternativas. Para interligar

gos passou para 2.323, o dobro de 2008.

transporte escolar, assegurando sua conformi-

a frota da cidade, que passará a contar com 6.560

as câmeras, PMVs e semáforos à central de ope-

dade às especificações regulamentares, notada-

veículos.

rações do CCO, a rede de transmissão de dados

mente no tocante aos requisitos de segurança e

painéis informativos aos usuários. Estes painéis

conforto.

analógicos contém o quadro de frequência ho-

Centro de Controle Operacional
da BHTRANS

ciativa concluída foi a aquisição de 140 dispositivos móveis para coleta e comunicação de dados

Gestão dos Serviços de Táxi

rária das linhas, um mapa esquemático com os

(PDAs), para a agilização das ações das equipes

A implantação do novo Centro de Controle

principais locais de interesse e uma listagem das

de campo em operações de trânsito e fiscalização

vias integrantes dos itinerários dos ônibus. Além

Os serviços de táxi de Belo Horizonte são atu-

Operacional da BHTrans (CCO) já foi iniciada

disso, desde 2011 encontra-se em operação o ser-

almente prestados por 5.557 permissionários e

e dispõe de R$ 32 milhões5, para a construção das

viço de consulta de rotas de ônibus pela internet

5.242 condutores auxiliares, operando uma frota

instalações no bairro Buritis e para a expansão

A modernização dos sistemas de controle de se-

(Portal BHTRANS) e pelo telefone Central 156.

de 5.955 veículos, com idade média de aproxima-

dos equipamentos dos Sistemas Inteligentes de

máforos nas avenidas Amazonas, Antônio Carlos,

damente dois anos. Este sistema passa por ino-

Transporte (ITS), tecnologias essenciais para o

Carlos Luz, Cristiano Machado, Pedro I e Pedro

A Pesquisa de Opinião dos Usuários de Ôni-

vações e melhorias contínuas, para garantir seu

gerenciamento do trânsito nas metrópoles.

II está em andamento e tem o objetivo de melho-

bus, realizada em 2011, revelou que 43,7% dos

elevado padrão de qualidade.

de transporte.

rar a fluidez do trânsito e priorizar o transporte

O novo CCO será integrado ao Centro de Opera-

usuários consideram que o transporte público
por ônibus melhorou nos últimos quatro anos e

Em 2011, toda a frota de táxi do município ganhou

ções da Cidade e possibilitará o monitoramento,

54,3% acreditam que irá melhorar ainda mais nos

uma nova identidade visual e entrou em opera-

controle e fiscalização do desempenho e da qua-

próximos quatro anos. 22% dos usuários fizeram

ção o serviço de táxi Especial, com atributos de

lidade dos sistemas de transporte e trânsito. Para

uma avaliação negativa do sistema.

qualidade e identidade visual diferenciados. En-

tanto, o CCO fará a coleta, integração e disponi-

tre 2009 e 2012 foram realizadas 16 mil vistorias

bilização de dados, imagens e informações, para

anuais, além de inspeções periódicas e eventuais

a tomada de decisões e atuação em tempo real

para assegurar a conformidade às especificações

dos diversos agentes operacionais.

Gestão do Transporte Escolar
Os serviços de transporte escolar credencia-

coletivo pela regulação dos tempos semafóricos,
a partir do CCO. Também está em andamento o
desenvolvimento e instalação do “mapa operacional digital gráfico” para a nova central de operações, contemplando interface gráfica georreferenciada e mapeamento digital do sistema viário
e das redes de transporte público, em plataforma
web, conjuntamente com softwares de gestão de

de segurança e conforto regulamentares.

dos pelo Município de Belo Horizonte são atu-
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por fibra ótica foi ampliada em 95 km. Outra ini-

centros de emergência, integrando recursos para

BH ganhou mais 62 câmeras

almente prestados por 1.822 autorizatários. Entre

A implantação do novo

de vigilância, 9 painéis de

2009 e 2012, além da expansão da oferta, com o

Centro de Controle

mensagens e 140 dispositivos

credenciamento de 616 novos autorizatários (de-

Operacional da BHTrans já

de coleta de dados

vido à entrada em vigor da Portaria BHTRANS

foi iniciada

005/2011, que estabeleceu novas regras para o

atendimento de chamadas, despacho de equipes,
interfaces com dispositivos móveis de comunicação e com sistemas de videomonitoramento e
PMVs, além do gerenciamento de planos de contingência.

A implantação de mais 62 câmeras de videomo-

credenciamento), os serviços de transporte escolar passaram por melhorias e inovações, incluindo a renovação da frota circulante, cuja a idade
média é agora de 6,3 anos.

Devido ao incremento da demanda, Marcio La-

nitoramento já foi concluída, ampliando a cober-

A completa implantação do CCO, incluindo cons-

cerda autorizou, em fevereiro de 2012, a publica-

tura na área central e ao longo dos principais cor-

trução e equipamentos do edifício e a instalação,

ção de um edital para a concessão de 545 novas

redores de tráfego. Também já está concluída a

integração e operação de todas as funcionalida-

placas de táxi comum, destinadas a pessoas físi-

implantação de mais nove painéis de mensagens

des de ITS, está prevista para o final de 2013.

5
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Pelo Projeto Infoponto foram instalados 1.140

Operação e Fiscalização
do Trânsito

Para tanto, o contingente de agentes de trânsito

na despesa total anual da BHTRANS/FTU, saiu do

O Sistema de Informação ao Usuário disponibili-

do Município passou de 663 em 2008, para 836

patamar de 9% em 2008, para alcançar 11,5% em

zará em 1.500 painéis eletrônicos, informações em

em 2012, um aumento de 26,1% resultante da in-

2011, e 12,4% em 2012 (até maio), ou seja, um cres-

tempo real sobre os horários das viagens e passagem

As atividades de operação e fiscalização do

corporação de agentes da Guarda Municipal nas

cimento da ordem de 37%, entre os dois extremos

dos ônibus nos pontos de embarque e desembarque.

trânsito ocorrem diuturnamente, de maneira re-

atividades de fiscalização e operação do trânsito.

do período. Neste mesmo período, os investimentos

As informações também poderão ser acessadas pe-

nos programas de segurança e educação para o trân-

los celulares de usuários cadastrados.

gionalizada, em todo o território municipal, envolvendo metade do quadro de funcionários da

É importante destacar também, a ampliação da

sito mais do que dobraram a participação na despe-

BHTRANS.

qualidade técnica dos equipamentos de monito-

sa total da BHTRANS/FTU, saltando do patamar

A implantação do SITBus encontra-se na fase de

ramento eletrônico de tráfego, como radares de

piloto, com equipamentos instalados nos ônibus

São milhares de ações empreendidas no controle

de 3% da despesa total anual da BHTRANS/FTU

controle de velocidade, de controle de avanço do

de três empresas; painéis eletrônicos de infor-

da operação do sistema viário, como a programa-

em 2008, para alcançar 5,8% em 2011, e 6,3% em

sinal vermelho e de invasão de faixas exclusivas

mação aos usuários instalados em 21 pontos de

ção e reprogramação dos semáforos; interven-

2012 (também até maio).

para ônibus, que contribuem para a redução do

ções para controle de congestionamentos; plane-

número e da severidade dos acidentes.

jamento e monitoramento de interdições para a

Sistema Inteligente de Transporte
por Ônibus - SITBus

zenamento e processamento de dados, instalada
na sede do consórcio operacional. A ativação de

realização de obras; desvios de trânsito e controle

Apesar do intenso crescimento da frota de veícu-

operacional de interseções; controle de ônibus e

los, os dois principais indicadores das condições

Em 2009 foi iniciado o processo de planejamento,

sionamento para toda frota de ônibus, inclusive

veículos especiais para a realização de eventos

de segurança viária melhoraram nos últimos anos.

projeto e implementação do Sistema Integrado de

os BRTs, ocorrerá até meados de 2014.

(foram 1.502 eventos em 2011); atuação integra-

O índice de mortalidade em acidentes de trânsi-

Gestão (SITBus), informação e monitoramento do

da e controle operacional do trânsito, por ocasião

to por 10 mil veículos recuou de 2,47, em 2008,

transporte coletivo por ônibus convencional. Cons-

de incidentes e emergências; remoção de veículos

para 1,52, em 2011, e o índice de mortalidade em

tituído pelos subsistemas de Apoio à Operação, de

com problemas mecânicos; remoção de veículos

acidentes de trânsito por 100 mil habitantes caiu

Bilhetagem Eletrônica e de Informação ao Usuário,

por infrações; suporte operacional em acidentes

de 11,21 para 9,10, no mesmo intervalo.

o SITBus está baseado no conceito de Sistemas In-

todas as funcionalidades e a ampliação do comis-

Desenvolvimento e Implantação de
Projetos de Melhorias no Sistema
Viário e Sinalização
A Prefeitura desenvolve e implanta, rotineira-

teligentes de Transporte (ITS).

de trânsito e operações conjuntas com agentes da

mente, duas categorias de projetos para adequaíndice de mortalidade
no trânsito por 100 mil

Além disso, são realizadas, anualmente, centenas

habitantes passou de 11,21

de ações de fiscalização em pontos de controle

(2008) para 9,10 (2011)

das linhas de transporte coletivo, monitoramento
de pontos de embarque e desembarque e fiscali-

Importante destacar que, para tanto, também contri-

zação embarcada de coletivos.

buiram os investimentos da Prefeitura em sinalização de trânsito e pequenas obras viárias e nos

O número de agentes

programas de segurança e educação para o trân-

de trânsito aumentou 26,1%

sito (excluídos os gastos com o pessoal empenhado

entre 2008 e 2012

nestas duas grandes atividades). De fato, a participação dos gastos com sinalização de trânsito (implantação e manutenção) e pequenas obras viárias

54

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica está incor-

ção da circulação e melhoria das condições ope-

porando novas funcionalidades e permite, desde

racionais do sistema viário.

o início de 2012, que os usuários adquiram créditos dentro dos veículos, em um procedimento

Os “Projetos Operacionais” (POs) viabilizam

seguro que não dura mais do que 20 segundos.

intervenções pontuais de menor complexidade e
baixo custo em vias públicas, como a implantação

O Sistema de Apoio à Operação dos ônibus

de sinalização e redutores de velocidade. Entre

consiste de Unidades de Processamento Externo

2009 e 2012 foram implantados 13.877 POs em

(UPEX), que transmitem, em tempo real, a loca-

todas as nove regiões da Capital, com investimen-

lização geográfica dos ônibus para o centro de

to global de aproximadamente R$ 15 milhões;

controle operacional. Até o primeiro trimestre de
2013, toda a frota contará com este dispositivo.
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Polícia Militar e da Guarda Municipal.

PROGRAMA DE GOVERNO

embarque e desembarque; e uma central de arma-

prevista para o final de 2013. Já a Via 2109 consiste

com prazo de execução longo.

numa avenida ao longo do Córrego Bonsucesso, en-

O uso de LEDs nos semáforos

realizados 13.877 projetos

gerou uma economia de 68%

de melhoria no sistema

no consumo de energia

viário de BH

Por este motivo, novo planejamento foi elabora-

tre a rua Úrsula Paulino e a avenida Teresa Cristina,

do para viabilizar a execução dessas obras.

visando melhorar a ligação entre as regiões Barreiro
e Oeste. Esta obra foi iniciada em agosto de 2011 e

Dentre as intervenções destacam-se a implantaJá os projetos de melhoria da circulação, aumen-

O somatório dessas ações resultou na economia

ção do Boulevard Arrudas e a elaboração de di-

to da segurança viária e requalificação urbanísti-

de 68% das despesas com energia para os semá-

versos projetos previstos no VIURBS.

ca viabilizam intervenções de média complexida-

foros no primeiro semestre de 2012, na compara-

de e maior custo, como a correção de geometria

ção com o mesmo período do ano anterior.

viária e pequenas obras. De 2009 a 2012 foram
as regiões e diversos bairros de Belo Horizonte.

longo da avenida dos Navegantes, entre avenida Civilização e rua Rad. Zélia Marinho – que visa me-

e a Avenida Barbacena, completando 3,6 km já

Entre 2009 e 2012 foram implantados 97 proje-

ritário que tem por objetivo reduzir o fluxo de

tos de interseções semaforizadas, 46.523 placas

veículos com destino à área central, viabilizar li-

de trânsito e 230.832 m² de sinalização horizontal

gações entre bairros e melhorar as condições de

no sistema viário, além de mais de 3.000 gradis

mobilidade nos corredores de transporte coletivo.

lhorar a articulação viária da região de Venda Nova e

cobertos. O trecho entre a Avenida Barbacena e

iniciar a implantação da ligação Venda Nova/Barrei-

a Rua Extrema foi iniciado em agosto de 2011

ro; e a Via 590 – ao longo da avenida Várzea da Pal-

e será concluído no primeiro semestre de 2013.

ma, entre a rua Dalva de Matos e a avenida Depu-

Está em fase de projeto o trecho entre a Rua Rio

tado Anuar Menhen – estão com projeto concluído.

de Janeiro e a Rua Carijós.

Duplicação das Av. Antônio
Carlos e Pedro I10

Parte do Boulevard Arrudas

O projeto Corta Caminho baseia-se no Progra-

e o prolongamento das

ma VIURBS, o Programa de Vias Prioritárias de

Eficientização da Sinalização
Semafórica

Cristina e Presidente Carlos Luz; da Via 220 – ao

setembro de 2011, 1.100 m entre a Rua Carijós

O Corta Caminho é um projeto amplo e prio-

para direcionar o caminhamento de pedestres.

Os projetos da Via 800, entre as avenidas Teresa

Do Boulevard Arrudas foram concluídos6, em

Corta Caminho

realizadas intervenções dessa natureza em todas

sua entrega está prevista para 2013.

Belo Horizonte, elaborado na gestão anterior, período 2005-2008.

Av. Pedro II e Tancredo

Beneficiando principalmente os moradores das

Neves já foram entregues

regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Venda Nova

à população

e Pampulha, a duplicação das Avenidas Antônio

PROGRAMA DE GOVERNO

O Projeto de Eficientização da Sinalização Semafórica foi implantado no segundo semestre de

Durante a preparação do Programa de Governo

Também foram concluídas as obras de interliga-

2011, em todas as 900 interseções viárias com si-

em 2008, as informações fornecidas pela Secre-

ção das avenidas Pedro II e Tancredo Neves e a

nalização semafórica de Belo horizonte. Ao todo

tária Municipal de Políticas Urbanas indicavam

extensão da Avenida João XXIII, com mais 1 km

foram substituídas mais de 22 mil lâmpadas in-

que todas as obras custariam

R$2,5 bilhões.

até a Pedro II7, beneficiando o acesso entre as re-

candescentes por módulos de LED, com o obje-

Quando a atual administração iniciou o projeto

giões Noroeste, Pampulha, Norte e Venda Nova.

tivo de reduzir o consumo de energia e a despesa

de algumas das intervenções previstas, como as

de custeio com semáforos; diminuir os serviços

Vias 710, 210, 800, concluiu-se que o custo seria

A Via 7108 – entre as avenidas Bernardo Vasconce-

de manutenção e a troca de lâmpadas; aumentar

muito superior a este montante, incluindo inclu-

los e dos Andradas, ligando as regiões Nordeste e

a segurança de motoristas e pedestres pela elimi-

sive elevados recursos para a desapropriação, não

Leste – com a finalidade de desafogar o trânsito da

nação do “efeito fantasma” e redução da queima

previstos anteriormente.

área central e da avenida Cristiano Machado, come-

Carlos e Pedro I visa reduzir o tempo de viagem,
aumentar a segurança e permitir a travessia e o
acesso de pedestres ao transporte coletivo.
A duplicação da Av. Antônio
Carlos, a adequação do
Viaduto Nansen Araújo e
a construção do Viaduto
José Alencar já foram
concluídas

çou a ser executado em abril de 2012, com entrega

de lâmpadas.

Avaliações mais recentes indicam que o custo total do VIURBS seria de cerca de R$10 bilhões, e

Recursos financiados pelo Governo Federal via PAC.
Recursos financiados pelo Governo Federal via PAC e em parceria com Governo Estadual.
9
Recursos financiados pelo Governo Federal via PAC e em parceria com Governo Estadual.
10
Em parceria com o Governo Estadual e financiamento do Governo Federal.
7
8

6

Recursos financiados pelo Governo Federal via PAC.
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Entre 2009 e 2012 foram

Nova Estação Rodoviária
de Belo Horizonte

ção de Parceria Público-Privada (PPP). O objetivo é

a Rua dos Operários e o Complexo da Lagoinha,

levantar propostas para a criação de um novo corre-

foi concluída em maio de 2010 e inclui as inter-

dor rodoviário na região metropolitana, para retirar

No final de 2009 entrou em vigor a nova regula-

seções das ruas dos Operários, Araribá, Rio Novo

de dentro das cidades o tráfego de veículos pesados,

mentação para a circulação de veículos de carga

Após a conclusão de estudos técnicos que indicaram o

e IAPI. A obra de adequação do Viaduto Nansen

que atualmente utilizam o Anel Rodoviário. O Ro-

e realização de carga e descarga nas vias da Área

melhor local para a instalação da nova Rodoviária,

Araújo, no Complexo da Lagoinha, foi concluída

doanel Norte vai integrar os municípios de leste a

Central e nos principais corredores de acesso. A

foi realizada a licitação para delegar à iniciativa priva-

em abril de 2011 e um novo viaduto foi construí-

oeste da RMBH, fazendo uma conexão na BR-381,

portaria define os tipos de veículos admitidos e res-

da a construção, operação e exploração comercial do

do, na interseção da Avenida Abraão Caram com

entre a saída para Vitória e a saída para São Paulo,

tringe os horários de circulação, combinando as ne-

terminal. Em março de 2012 foi celebrado o contrato

a Avenida Antônio Carlos, para facilitar o acesso

cruzando a BR-040 e a MG-010. Serão interligados

cessidades de fluidez e segurança do trânsito, com

de concessão com a vencedora do certame, que paga-

ao Mineirão e ao Campus da UFMG, concluída

os municípios de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano,

os ganhos de produtividade dos transportadores. A

rá R$ 6,1 milhões ao Município por esta outorga.

em dezembro de 2011.

São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das

entrada em vigor das novas regras ocorreu de forma

Neves, Contagem e Betim. O Governador assinou

progressiva e foi concluída ainda em 2011.

também, o despacho que determina prioridade para

nidas Portugal e Vilarinho, terá 4,7 km de extensão

as obras no Vetor Norte e anunciou o projeto de

e 52m de largura. As obras iniciadas em fevereiro

duplicação da MG-05, entre o trevo de Sabará e a

2013. A intervenção prevê, ainda, a construção de

Norte de Lagoa Santa.

Prefeitura trabalha em rede com entidades represen-

O projeto para o Vetor Norte prevê a revitalização

gas urbanas e com instituições de ensino superior, na

lo, um na Av. Montese, um na Rua João Samaha, e

de 29 quilômetros de rodovias e a construção de

pesquisa e difusão das melhores práticas de gestão

um na Av. General Olímpio Mourão Filho.

viadutos, trincheiras e passagens subterrâneas, am-

da logística da carga urbana em nível mundial.

pliando a capacidade das vias e melhorando o trân-

Novos Investimentos no
Vetor Norte

sito para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
(AITN), em Confins, com intervenções na Cristiano Machado e em rodovias do entorno. O projeto

Em agosto de 2012, o Governador de Minas

terá financiamento do Banco de Desenvolvimento

anunciou investimentos de R$ 572 milhões em

Econômico e Social (BNDES), por meio da linha

obras de infraestrutura viária no Vetor Norte

foi assinado e ela será

no trânsito. Desde o segundo semestre de 2010, a

BR-381, além das obras de construção do Contorno

seção com a Av. Portugal, um na Rua Monte Caste-

da nova rodoviária já

de carga e geraram ganhos de segurança e fluidez

de 2011 estão em andamento e serão concluídas até
sete viadutos, sendo um na barragem, dois na inter-

O contrato de concessão

Essas medidas mudaram o perfil da frota de veículos

entregue no início de 2014

tativas dos transportadores e embarcadores de carA Nova Rodoviária será implantada em área contígua à estação São Gabriel do Metrô, na interseção
da Av. Cristiano Machado com o Anel Rodoviário,
com área construída de 35,5 mil m² e 41 platafor-

Em julho de 2012, Marcio Lacerda assinou o De-

mas. A concessionária investirá R$ 50 milhões na

creto nº 14.959, que estabelece critérios e proce-

construção da nova rodoviária e mais R$ 6,5 mi-

dimentos relativos à utilização das vias públicas

lhões na adequação do sistema viário de seu entor-

para a realização de serviços urbanos, que res-

no. A conclusão das obras e o início da operação

trinjam a capacidade viária por obstrução total

estão previstos para o primeiro semestre de 2014.

“BNDES Estados”, com contrapartida do Estado.

ou parcial de faixa de trânsito, calçada e área de

(RMBH). As intervenções beneficiarão 2,9 mi-

Na Avenida Cristiano Machado, no cruzamento

bre os horários de pico dos dias úteis e finais de

lhões de pessoas de nove municípios, gerando

com a Avenida Sebastião de Brito, será erguido

semana, com exceção dos domingos, e refere-se a

fluidez do trânsito, incremento ao turismo e me-

Entre 2009 e 2011 foram ampliadas as parcerias do

um viaduto para cada sentido do tráfego e, na in-

serviços como tapa-buraco, desobstrução de rede

lhor qualidade de vida. Dois projetos já estão em

Município com instituições para promoção da segu-

terseção com a Avenida Waldomiro Lobo, serão

de drenagem, manutenção da rede de água e es-

andamento e a previsão é de que as obras estejam

rança e educação no trânsito, com destaque para a

construídas duas trincheiras, além de um viaduto

goto, intervenção na arborização pública e manu-

concluídas até 2014.

inserção no projeto “Vida no Trânsito”, da Organiza-

na Avenida Saramenha. Em frente à Estação Vila-

tenção de canteiros e praças.

ção Mundial da Saúde, que visa a redução das víti-

da Região Metropolitana de Belo Horizonte

O PMI de implantação do Rodoanel Norte, assinado pelo governador, é uma etapa para a contrata-

estacionamento ou parada. A restrição incide so-

Segurança e Educação no Trânsito

rinho, será construída uma passagem subterrânea

mas de acidentes no trânsito, com foco na prevenção

e um Boulevard, dentro do escopo do Procedi-

de cinco fatores de risco: álcool e direção; velocida-

mento de Manifestação de Interesse (PMI).
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A duplicação da Avenida Pedro I, entre as Ave-
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Logística da Carga Urbana

A duplicação da Avenida Antônio Carlos, entre

No que concerne à educação para o trânsito, as

motoristas; comportamento inadequado de motoci-

atividades continuadas do Programa “Transi-

clistas; caminhamento de pedestres, em especial de

tando Legal” atenderam cerca de 50 mil alunos

idosos. Belo Horizonte foi um dos cinco municípios

do ensino fundamental por ano, desde 2009. Já

brasileiros selecionados para participar desta inicia-

o programa “O Jovem e a Mobilidade”, des-

tiva global, devido à sua capacidade de integração e

tinado aos alunos do ensino médio, atendeu 5

de cidadãos, sendo 53% de transporte coletivo,

articulação intergovernamental, à integração entre os

mil alunos de 54 escolas em 2011, e 7 mil alu-

20% de trânsito e sistema viário e 27% de outros

setores de trânsito e saúde e às estratégias de atuação

nos de 42 escolas até julho de 2012. O projeto

para a segurança e educação no trânsito.

“Trânsito na Escola Integrada”, por sua vez,
Municipal de Educação e treinou 85 monitores

Marcio Lacerda ampliou

de 12 escolas em 2011, enquanto o programa de

em 144% o investimento em

“Motopilotagem Segura”, conduzido em par-

segurança e educação no

ceria com o SEST/SENAT, promoveu 30 cursos

trânsito

gratuitos no último ano, com a participação de
727 motofretistas.
Além dessas ações educativas, diversas campa-

O Projeto de Gestão Integrada para a Segurança

nhas foram conduzidas, como a “Sou pela vida,

no Trânsito (GISTRAN), desenvolvido em parce-

dirijo sem bebida”, realizada em áreas de con-

ria com o CRISP/UFMG, é focado no treinamen-

centração de bares; a “Na faixa eu vou...”, uma

to de agentes para a identificação, caracterização e

campanha de proteção aos pedestres em faixas

investigação dos locais com alta concentração de

de travessia; a “Andar de moto é legal, arris-

acidentes. Para os locais críticos identificados nesta

car a vida não!”, voltada para os motociclistas;

fase, já estão sendo desenvolvidos projetos específi-

e a “Eu respeito sempre”, voltada para idosos e

cos para aumento da segurança.

portadores de mobilidade reduzida.

Considerando a fragilidade dos pedestres no

Programa Pedala BH

trânsito, Marcio Lacerda deu especial atenção à
revitalização das faixas de travessia na Área Cen-

Com o objetivo de aumentar de 2% para 6% até

tral. Entre 2009 e 2012, 1.159 faixas de travessia

2020, a participação das viagens por bicicle-

foram revitalizadas, atingindo 80% do total exis-

ta na matriz de transporte da cidade, o Pedala

tente, em 352 interseções viárias da Área Central.

BH prevê a implantação de uma rede composta por 350 km de ciclovias, com alto grau de

Entre 2009 e 2012, 1.159

conexão interna e priorização aos acessos das

faixas de travessia foram

estações de integração e transferência do metrô

revitalizadas (80% do total)

e do BRT.
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de 2009 até 2011 foram

apresentadas. Foram realizados, em média, 25

implantados 11,5 km de

Fóruns de Discussão por ano.

ciclovias
e mais 138 km já estão

Em 2011 foram registradas 66,5 mil solicitações

em projeto

temas. 57% vieram pela Central 156, 20% pela

Desde 2009 foram implantadas seis novas ciclo-

internet, 13% em visitas e 10% por outros meios.

vias, totalizando 11,5 km de extensão: Via 240,
na Avenida Risoleta Neves, com acesso à Estação

Quanto ao atendimento presencial na Central BH

BHBus São Gabriel (2,2 km); entre a Savassi e a

Resolve, foram registrados 120 mil serviços em

Área Hospitalar (2,8 km); no trecho do Boule-

2011, sendo 94% relativos a multas de trânsito e 6%

vard Arrudas, entre a Rua dos Carijós e Av. Bar-

a demandas de transporte e trânsito. Outros 19,5 mil

bacena (1,1 km); na Av. Américo Vespúcio, entre

serviços foram registrados no Posto de Atendimen-

Av. Antônio Carlos e Av. Carlos Luz (2,2 km); no

to da BHTRANS no Buritis, sendo 75% relativos a

Barreiro entre BHBUS/Campus PUC e o Conjun-

multas e 25% a transporte e trânsito.

to João Paulo II (2,2 km); e na Av. dos Andradas,
na região leste (1 km). Foi também restaurada

Em 2011, para a concessão de gratuidade em

a ciclovia na Teresa Cristina, entre Amazonas e

serviços de transporte coletivo, através do Car-

proximidade do Anel Rodoviário (4,6 km), tota-

tão BHBus Benefício-Inclusão, foram agendadas

lizando 16,2 km.

11,4 mil perícias médicas e concedidos benefícios para 6,6 mil pessoas. No mesmo ano foram

Em 2011 também foi contratada e iniciada a

emitidas 333 credenciais para vagas de estaciona-

elaboração dos projetos para mais 138 km de

mento especial de veículos de pessoas com defi-

ciclovias.

ciência e 978 credenciais para veículos de idosos.

Gestão Democrática e
Atendimento ao Cidadão

Desafios de médio prazo
A cidade de Belo Horizonte enfrenta hoje todos

Um importante marco na gestão democrática da

os desafios de mobilidade que afligem as grandes

mobilidade urbana foi a renovação dos represen-

metrópoles brasileiras: crescimento da demanda

tantes nas nove Comissões Regionais de Trans-

por um transporte coletivo eficiente, confortável

porte e Trânsito (CRTTs). No quadriênio em

e seguro; aumento significativo da frota de veí-

curso foram realizadas 460 reuniões comunitárias

culos; saturação da infraestrutura viária e dos

por ano, com a participação de 8.200 cidadãos.

modais nos horários de pico, além da demanda

Outra instância relevante de diálogo permanente

por calçadas livres, ciclovias e formas menos po-

têm sido os Fóruns de Discussão, onde são pro-

luentes de deslocamento.
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foi conduzido em convênio com a Secretaria
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movidas soluções consensuais para as questões

de excessiva; comportamento inadequado de jovens

Neste contexto, o principal desafio a ser supera-

em Belo Horizonte, garantindo segurança e flui-

rizar a segurança do trânsito sobre as condições

em operação dos novos projetos de sistemas inte-

do é o da modernização e ampliação das linhas

dez à circulação de pessoas e bens; as melhorias

de fluidez. Quando forem concorrentes, priorizar

grados e BRTs, assim como a expansão dos servi-

do Metrô, principal solução para o transporte de

no sistema de transporte público, com ênfase na

o transporte coletivo e os deslocamentos a pé em

ços suplementares, a criação de novos atendimen-

massa em Belo Horizonte. A magnitude e o alto

priorização dos modos coletivos e de grande ca-

relação ao transporte individual. Reduzir o tráfe-

tos em vilas e aglomerados e os novos serviços

custo das obras serão certamente compensados

pacidade, como o metrô, os BRTs e sistemas in-

go de passagem pela Área Central, especialmente

executivos de ônibus convencional, irão ampliar

pelo impacto na redução da demanda pelo trans-

tegrados e o investimento na infraestrutura viária

no Hipercentro. Reduzir os conflitos entre o trá-

e diversificar a oferta de transporte urbano e aten-

porte por ônibus, pela liberação das vias satura-

para garantia de modos não motorizados, facili-

fego de veículos de carga e as demais atividades

der às diferentes necessidades dos cidadãos belo

das e pela redução da emissão de CO2.

tando os percursos a pé e em bicicleta, orientam

urbanas. Aproveitar ao máximo a infraestrutura

-horizontinos. Concomitantemente à expansão da

estrategicamente as propostas apresentadas neste

existente, reduzindo a necessidade de investi-

oferta de novos meios de transporte, serão imple-

Tão importante quanto o Metrô, o aprimoramen-

Programa. A estruturação de uma rede de trans-

mentos adicionais e compatibilizar a preservação

mentados inovadores mecanismos eletrônicos de

to e a harmonização do transporte coletivo persis-

porte integrada, eficiente e harmônica, capacitada

ambiental, com as necessidades de circulação.

controle e fiscalização da qualidade dos serviços,

tirão como desafios nos próximos quatros anos.

para equilibrar demanda e oferta e garantir rapi-

O transporte por ônibus convencional em 2011

dez, conforto e segurança, como desejam os usu-

registrou 455,8 milhões de passageiros, em 8,8

ários será suportada pelos avanços tecnológicos
em sistemas inteligentes, combinados com ações

registrou, no mesmo período, 35,4 milhões de

de educação para garantia de uma mobilidade

passageiros, em 627,6 mil viagens. O transporte

sustentável e de incentivo ao uso do transporte

coletivo e o transporte suplementar controlados

público. Tudo isso, com a participação e acompa-

pela BHTrans são, portanto, os maiores serviços

nhamento permanente dos usuários e operadores,

de transporte da região metropolitana. Assim, a

especialmente das comissões regionais e associa-

harmonização do binômio oferta/demanda per-

ções comunitárias. A programada ampliação do

manece como objetivo estratégico essencial para

metrô e as iniciativas de incentivo aos desloca-

a mobilidade da cidade.

mentos de pedestres e ciclistas reforçam a orientação estratégica por uma cidade cada vez mais

Outros desafios persistentes são a redução do

sustentável, saudável e menos dependente do

fluxo de veículos na área central, com a criação

transporte motorizado individual.
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de vias alternativas; a ampliação da política de
priorização de pedestres e ciclistas; e a aplicação

Os principais objetivos perseguidos neste Plano

crescente de inteligência no monitoramento e na

de Governo são a prioridade à circulação de pe-

gestão do transporte urbano.

destres e ao transporte coletivo, a requalificação
urbana e ambiental de diferentes regiões da cida-

Propostas para os próximos

de, a redução do número de acidentes de trânsito

4 anos

e a implantação de uma sistemática permanente
e participativa de planejamento dos sistemas viá-

A sustentabilidade de uma cidade depende di-

rio, de transporte de trânsito.

retamente das soluções adotadas para a mobilidade das pessoas que nela vivem e circulam. As

Para alcançar estes objetivos, é necessário prio-

intervenções com vistas a humanizar o trânsito
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que os cidadãos poderão considerar os serviços
de transporte público a melhor alternativa para

A garantia de uma mobilidade urbana sustentável,

seus deslocamentos rotineiros.

envolvendo distintas possibilidades, meios e facilidades para o deslocamento de pessoas e cargas na

O Metrô de Belo Horizonte será a principal moda-

cidade, assume papel de fundamental importância

lidade do transporte público de nossa cidade e da

nas políticas públicas e nas decisões governamen-

Região metropolitana. A defesa intransigente de sua

tais relacionadas à regulação e ao investimento nos

modernização e expansão será a marca da gestão do

serviços de transporte urbano. As exigências de via-

Prefeito Marcio Lacerda, sem abrir mão do que já

gens mais rápidas, associadas à demanda por servi-

foi conquistado, como a recente inclusão na Fase I

ços de qualidade, constituem hoje, uma unanimida-

do Programa “PAC da Mobilidade - Grandes Cida-

de entre os usuários do transporte coletivo.

des” e a perspectiva de implantação do trecho entre
o Novo Eldorado e Betim. Para tanto, a Prefeitura de

Desta forma, buscar-se-á oferecer, com soluções

Belo Horizonte, em conjunto com os Governos Es-

integradas e inteligentes, sistemas de transportes

tadual e Federal, perseguirá os seguintes resultados:

que efetivamente garantam viagens rápidas, seguras e confortáveis. Aliada às soluções técnicas

1.

Fase I: executar os projetos de moderni-

mais contemporâneas, à participação das comu-

zação e expansão nas seguintes linhas do

nidades no planejamento e à implantação dos

Metrô:

projetos de transporte, importante característica
o

de nossa proposta de governo, produzirá soluções

Linha 1: modernizar os sistemas de in-

mais assertivas e que realmente atendam ao di-

formação e controle, substituir e aumen-

reito de ir e vir dos cidadãos de Belo Horizonte.

tar o número de trens, adequar a acessibilidade e funcionalidade das estações

A programada expansão do metrô para outras re-

e ampliar a linha em 1,5 km até Novo

giões da cidade, complementada com a entrada
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milhões de viagens. Já o transporte suplementar

garantindo confiabilidade, respeito e a certeza de

3.

Eldorado (Contagem).

Concluir a implantação do BRT nos seguintes corredores:

até a Rua Espírito Santo.

Corredor Tereza Cristina, da estação Barreiro até Av. Amazonas.

Linha 2: implantar o trecho em super-

• Av. Amazonas, da Rua dos Guajajaras
o

fície, entre o Barreiro e o Calafate, com

Av. Antônio Carlos, entre o Complexo

o

da Lagoinha e a Barragem da Pampulha

10,5 km de extensão.

até Rua dos Tupinambás.

Corredor Via do Minério, da estação
Diamante até o Anel Rodoviário.

• Av. Augusto de Lima, da Praça Raul

(8 km); Av. D. Pedro I, entre a Barragem
o

2.

Linha 3: implantar o trecho subterrâneo

da Pampulha e a Av. Vilarinho (4 km); e

entre a Lagoinha e a Savassi, com 4,5 km

Av. Vilarinho, entre a Av. D. Pedro I e Av.

de extensão.

Baleares (3 km).

Fase II: viabilizar recursos para desenvol-

o

ver os projetos de expansão das seguintes

o

Soares até a Av. Álvares Cabral.

Av. Cristiano Machado, entre Estação Vilarinho e a Estação São Gabriel.

• Av. João Pinheiro, da Av. Álvares Cao

bral até a Praça da Liberdade.

Av. Waldir Soeiro, Av. Olinto Meirelles,

Av. Cristiano Machado, entre o Anel Rodo-

Av. Afonso Vaz de Melo e Av. Sinfrônio

viário e o Complexo da Lagoinha (6 km).

Brochado, na Regional do Barreiro.

• Av. Cristóvão Colombo, da Praça da Liberdade até a Av. do Contorno.

linhas do Metrô:
o

o

Linha 2: trecho subterrâneo entre o Cala4.

fate e Santa Teresa, com 7 km de extensão.

Rotor da Área Central (1,3Km).

até a Av. Getúlio Vargas.
o

Av. Carlos Luz, Av. Portugal e Rua Con-

XXIII (6,5Km), incluindo a construção da

ceição do Mato Dentro, na Regional

si e o Belvedere, com 6 km de extensão.

estação de integração da Vila São José.

Pampulha.

5.

Iniciar a implantação do BRT da Av.

o

Amazonas, com faixas exclusivas e esta-

quio, Ruas Três Pontas/Pará de Minas e

forma de organizar e operar o transporte co-

ções de transferência, entre a Av. Paraná e o

Via Expressa Leste-Oeste, na Regional

letivo por ônibus, em grandes cidades. Suas

Anel Rodoviário (9 km), de forma comple-

Noroeste.

principais características são a prioridade da

mentar e sem concorrência com a linha Bar-

circulação dos ônibus em corredores viários,

reiro-Calafate do Metrô, buscando a revita-

através de vias ou faixas exclusivas; sistema

lização do entorno do corredor e garantindo

tronco-alimentado, com grandes estações de

as ligações e acessos dos bairros lindeiros.

integração nas cabeceiras; esperas curtas e
6.

Ampliar o rotor de BRT na Área Cen-

lizadas ao longo do corredor, com embarque

tral para receber o sistema de BRT da Av.

em nível, sem a necessidade de escadas para

Amazonas.

acesso aos ônibus, e cobrança antecipada das
7.

passagens nestas estações; veículos articulados

Viabilizar recursos para projetar e im-

modernos e confortáveis, garantindo maior ca-

plantar a priorização ao transporte co-

pacidade de transporte. As metas a alcançar no

letivo, com implantação de faixas prioritá-

próximo quadriênio são:

rias e tratamento de pontos de embarque e
desembarque, nos seguintes locais:
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o

• Av. Professor Alfredo Balena.
• Rua São Paulo, da Av. Amazonas até a
Av. Afonso Pena.

Av. Abílio Machado, Rua Padre Eustá-

tituem um grande avanço contemporâneo na

confortáveis nas estações de embarque loca-

• Av. Afonso Pena, da Praça Rio Branco

da Nova.

Linha 4: trecho subterrâneo entre a Savas-

Os sistemas de BRT (Bus Rapid Transit) cons-
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Rua Padre Pedro Pinto, na Regional Ven-

Implantar o BRT da Av. Pedro II, entre
o Complexo da Lagoinha e a Avenida João

o

o

• Rua dos Tupinambás, entre a Av. Olegário Maciel e a Rua da Bahia.
• Av. Sra. de Fátima, entre o Viaduto Sarah

Av. José Cândido da Silveira, Rua Gus-

Kubitscheck e o Viaduto Nansen Araújo.

tavo da Silveira e Av. Niquelina, na Regional Leste.
o

Av. Raja Gabaglia, na Regional Oeste.

o

Rua Jacuí, na Regional Nordeste.

o

No centro de Belo Horizonte:

• Av. do Contorno, da Rua Curitiba até a
Rua Rio de Janeiro.
8.

Assessorar o Governo Estadual no projeto da revitalização do Anel Rodoviário,
de forma a viabilizar a futura implantação
do   BRT do Anel Rodoviário, com faixas

• Av. Olegário Maciel, entre o viaduto

exclusivas e estações de transferência, en-

Sarah Kubitscheck e a Rua dos Tupis.

tre a Estação de BRT São Gabriel e o bairro
Olhos D’água (24,2km), de acordo com as

•R
 ua dos Tamoios, desde a Rua Araguari

necessidades do entorno.
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o

o

Viabilizar recursos para a implantação

roteiros turísticos e culturais das regionais

ções de transferência e de integração dos

proposições de rotas de veículo leve sobre

progressiva do corredor viário de ligação

Centro-Sul e Pampulha.

corredores de BRT.

trilhos (VLT) e de monotrilho na Capital,

do Barreiro à Venda Nova (formado pelas

integradas ou não com a Região Metropoli14. Ampliar as linhas de micro-ônibus de

Vias 210 e 220), incluindo pista exclusiva
para o transporte público (20 km).
10. Viabilizar recursos para Implantar seg-

Sistema de monitoramento por Circui-

tana, neste caso, em parceria com a Agência

vilas e aglomerados, onde os veículos do

to Fechado de TV (CFTV) nos ônibus e

Metropolitana.

transporte convencional não podem rodar

nas estações do BRT, visando aumentar

por restrições viárias ou topográficas.

a segurança dos operadores e usuários do

o

mentos sucessivos das Vias 665, 680 e 681,

doviária de Belo Horizonte, localizada

transporte coletivo.

para permitir a adequada ligação viária en-

15. Ampliar o número de veículos em linhas

tre o Buritis/Estoril e a futura estação Sal-

de transporte suplementar e promover

gado Filho do Metrô, incluindo faixas exclusivas para o transporte coletivo (5 km).

no bairro São Gabriel e interligada às estaToda a frota de ônibus dos serviços

ções do Metrô e de integração do BRT ali

inovações na prestação destes serviços, in-

convencionais e do BRT com GPS,

situadas, através de concessão, e colocá-la

cluindo sua integração tarifária com o Metrô.

GPRS e sensores, garantindo confiabili-

em operação ainda no primeiro semestre

dade e qualidade ao transporte por ônibus

de 2014.

Além dos projetos estruturadores do sistema de

16. Ampliar a quantidade de abrigos de pas-

transporte coletivo, baseados na expansão do

sageiros nos pontos de embarque e de-

Metrô e na estruturação de sistemas integrados

sembarque do transporte coletivo e revi-

e BRTs, outras medidas são propostas no tocante

talizar os já existentes, garantindo que 70%

aos serviços de transporte coletivo.

o

com a ampliação dos controles e monito22. Adaptar a atual estação rodoviária (TER-

ramentos eletrônicos.

GIP), em parceria com o Governo EstaduSistema de Bilhetagem Eletrônica mo-

al, para sua utilização como: (1) terminal

dos usuários possam embarcar em pontos

dernizado, garantindo padrões mais ele-

central do BRT metropolitano, (2) terminal

dotados de abrigos.

vados de segurança e a oferta de novos

de ônibus turísticos, (3) terminal “Conexão

canais de comercialização de créditos

Aeroporto”.

o

11. Ampliar a rede de linhas de ônibus com
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21. Concluir as obras da nova Estação Ro-

tarifa regional reduzida (tarifa de linhas

17. Ampliar o campo de atuação das Comis-

alimentadoras e circulares), direcionadas

sões Regionais de Transporte e Trânsi-

aos principais centros regionais de comércio

to (CRTTs) através do Programa “BH-

e serviços (novas “centralidades”), através

TRANS no seu Bairro”, potencializando a

do Sistema de Transporte nas depen-

de novos projetos de sistemas integrados e

participação comunitária nas decisões sobre

dências do novo CCO da BHTRANS.

linhas regionais, bem como a criação de no-

intervenções no transporte público e melho-

vos atendimentos, consolidando uma políti-

rias no trânsito, em cada uma das regionais

ca tarifária cada vez mais inclusiva.

da PBH.

eletrônicos.
o

Gestão do Trânsito
e Sistema Viário

Central de Supervisão e Fiscalização

Em face da importância da gestão do trânsito, as
propostas colocadas neste plano têm caráter es-

19. Ampliar a frota do sistema de táxi da Ca-

tratégico para o desenvolvimento de Belo Hori-

pital com novas permissões decorrentes

zonte e devem ser articuladas com as metas de

da licitação em curso. Promover melhorias

melhoria e priorização do transporte público,

12. Ampliar o número de linhas de ônibus

18. Concluir a implantação do SITBus (Sis-

e inovações na prestação deste serviço para

pré-requisito indispensável para o alcance das

executivos, constituindo uma rede integrada

tema Inteligente de Transporte Coletivo),

garantia da qualidade e segurança de condu-

melhores condições de circulação de pessoas e

de transporte coletivo, operada por veículos

inclusive nos novos corredores de BRT, com

tores e passageiros. Conduzir monitoramen-

bens na área urbana. Além dos investimentos em

dotados de atributos adicionais de conforto e

as seguintes entregas e resultados:

to permanente da demanda para, em caso de

expansão e adequação da infraestrutura viária, as

novas necessidades, promover novas am-

medidas de gestão inteligente e dinâmica do trân-

pliações da frota, via licitação.

sito urbano requerem, cada vez mais, o concurso

entretenimento, como assentos estofados, ar

o

condicionado, rede wi-fi e TV a bordo.

Painéis eletrônicos com informação
on line aos usuários sobre os horários de

13. Implantar linhas com características exe-

passagem dos ônibus em pontos de pa-

20. Abrir procedimentos de manifestação de

cutivas para atendimento específico aos

rada do sistema convencional e nas esta-

interesse, conforme a Lei de PPPs, para
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de inversões intensivas em tecnologia aplicada.
O crescente desafio da gestão eficiente da circulação viária e a comprovação de que os investimen-
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9.

tos em automação, sistemas inteligentes e contro-

nadá, em terreno da PBH, e fomentando a

30. Concluir as obras de adequação viária

Estadual, as obras de adequação de in-

les eletrônicos produzem ganhos consideráveis,

implantação de terminais e centros de distri-

de interseção da Av. do Minério com Av.

terseções da Av. Cristiano Machado não

otimizando os processos de tomada de decisão

buição em áreas estratégicas do Município e

Olinto Meireles (Praça José de Almeida

contempladas por ocasião dos grandes in-

por agentes envolvidos com o dia-a-dia da mo-

Região Metropolitana.

Matos), melhorando a fluidez do tráfego,

vestimentos realizados para a estruturação

particularmente dos ônibus que operam na

da Linha Verde. Está programada a execu-

estação Diamante (que hoje têm nesta inter-

ção das seguintes intervenções:

do novo Centro de Controle Operacional da BH-

25. Implantar 10 estacionamentos subter-

TRANS, iniciativa em andamento como parte do

râneos na Área Central, com cerca de 4

projetado Centro de Operações da Cidade.

mil vagas, através de concessão à iniciativa privada.

o
31. Iniciar, em cooperação com os Governos

Viaduto no cruzamento com a Av. Sebastião de Brito (próximo à estação Primeiro

Federal e Estadual, as obras de moder-

Quanto às novas conexões viárias programadas, estas

de Maio do Metrô).

deverão criar alternativas de descompressão do atual

26. Concluir as obras, em andamento, do

nização e reforma do Anel Rodoviário de

sistema viário radioconcêntrico da Capital, permi-

Boulevard Arrudas entre a Avenida Bar-

Belo Horizonte, melhorando a fluidez e se-

tindo consolidar novas rotas, indisponíveis hoje pela

bacena e Rua Extrema, incluindo o via-

gurança dos fluxos de tráfego de atravessa-

domiro Lobo, conjugada com viaduto no

ausência de continuidade viária de porte adequado, e

duto sobre as linhas do metrô e da FCA no

mento da mancha urbana e interligação en-

cruzamento com Av. Saramenha.

revitalizar áreas urbanas que se encontram sufocadas

Carlos Prates.

tre as rodovias convergentes para a Capital,

pelo excesso de tráfego de passagem.

27. Concluir as obras em andamento de implantação do trecho da Via 210 entre a Av.

lecem novo marco no tratamento da questão, ao

Teresa Cristina e a Via do Minério, permi-

permitir, ao lado do atendimento às demandas

tindo a interligação direta do Barreiro à Via

Ivaí), solucionando um dos grandes pro-

adicionais de tráfego, a criação da infraestrutura

Expressa Leste-Oeste e, por esta, ao Hiper-

blemas de tráfego da cidade.

requerida pela política de prioridade à circulação

centro.
28. Concluir as obras de implantação da Via

dos, tendo como referenciais o respeito às dire-

o

o

o

desenvolvimento na regional Leste e criador

(Via Norte), defronte a estação Vilarinho

doviário com Rua Pará de Minas e Av.

e a futura Catedral Metropolitana.
o

de alternativa de saída da área central para o

23. Concluir a implantação do novo Cen-

Av. Antônio Carlos (viadutos das margi-

33. Implantar, em convênio com o Governo
Estadual, as obras de alargamento e revitalização da Av. Borba Gato (antiga MG-

Via Expressa e rodovia BR-040 (solução

05), entre a Av. José Cândido da Silveira e o

viária de interligação em desnível).

Anel Rodoviário. Trata-se de trecho da Via
590, que permitirá ampliar esta que será uma

Vetor Norte.

tro de Controle Operacional da BH-

o

TRANS (CCO), incorporado no novo

29. Iniciar e concluir a implantação do trecho

Centro de Operações da Cidade, a ser

do Boulevard Arrudas, entre as ruas Rio

inaugurado em 2013.

Av. Amazonas (viadutos das marginais e

importante via de integração inter-regional

complementação do trevo da Cidade In-

na porção norte do Município.

dustrial).
34. Viabilizar recursos para projetar e im-

de Janeiro e Carijós, juntamente com obras
o

de complementação do Viaduto Leste, para

Urbana, modernizando os processos opera-

assegurar prioridade de tráfego ao BRT da

(adequações complementares à implan-

cionais e a regulação da circulação, carga e

Av. Cristiano Machado, no acesso ao Hiper-

tação da Via 210).

descarga de caminhões, implantando a Pla-

centro.
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plantar as seguintes obras viárias:

Av. Teresa Cristina e Via do Minério

24. Ampliar a Política de Gestão da Logística

taforma Logística prevista no Jardim Ca-

Cruzamento em desnível com a Rua Professor Pimenta da Veiga.

vo do viaduto São Francisco).
o

Trincheira entre o cruzamento com a Av.

Praça São Vicente (conexão do Anel Ro-

tiano Machado, importante eixo indutor de

envolvidos.

Trincheira no cruzamento com a Av. Wal-

Vilarinho e a conexão com a MG-010

nais e complementação das alças do tre-

710 entre a Av. dos Andradas e a Av. Cris-

trizes da política urbana e aos aspectos sociais

o

com ênfase nas interseções do Anel com:

Ademais, as intervenções selecionadas estabe-

do transporte coletivo e de modos não motoriza-
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seção, o seu grande gargalo).

o

Trincheira na interseção das avenidas
Nossa Senhora do Carmo e Uruguai.

32. Implantar, em convênio com o Governo
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bilidade urbana, impõem prioridade à instalação

o

Travessia em desnível no cruzamento da

35. Conduzir articulações para viabilizar

Av. Antônio Carlos com Av. Espiridião

os recursos necessários para a comple-

Rosas, eliminando o último ponto de es-

ta implantação do complexo de viadutos

trangulamento de tráfego na Av. Antônio

e trincheiras do “Portal Sul”, no cruza-

Desta forma, a Prefeitura de Belo Horizonte,

coletivo, e reprogramação dos tempos dos

Carlos.

mento da BR 356 com a MG 030 (acesso

através da BHTRANS, continuará ampliando os

semáforos, com atuação progressiva pelos

à Nova Lima).

investimentos em projetos de engenharia de trân-

seguintes eixos e subáreas, até atingir todo o

sito, operação, fiscalização, campanhas educati-

Hipercentro e a Área Hospitalar:

Trecho da Via 210, entre a Av. Teresa

tidos de circulação de vias, ajustes em itinerários e pontos de parada do transporte

vas e em mecanismos de fiscalização eletrônica,

complementando a extensão das aveni-

tadual, para que seja projetada e iniciada

para melhorar as condições de segurança da cir-

das Pedro II e Tancredo Neves, recente-

a implantação do novo Anel Viário Me-

culação e conscientizar motoristas e pedestres de

Av. Nossa Senhora de Fátima; Av. Barba-

mente entregue ao tráfego e oferecendo à

tropolitano (Rodoanel): (a) Trecho Norte -

suas responsabilidades pela defesa da vida.

cena; Rua Araguari e Av. Contorno, até

região Noroeste uma nova opção de aces-

entre BR-381/Betim e BR-381/Ravena, PPP

o

Eixo Boulevard Arrudas (Av. Pedro II e

TERGIP; Complexo da Lagoinha e ruas

sob responsabilidade do Governo Estadual;

A integração intersetorial, a operação e fiscaliza-

São Paulo e Espírito Santo; Av. dos An-

(b) Trecho Sul – entre BR-381/Betim e BR-

ção intensivas, aliadas às ações de engenharia e

dradas; Av. Contorno, na Floresta).

Trecho da Via 220, entre a Av. Civiliza-

040/Olhos D’Água, sob a responsabilidade

de educação, possibilitarão continuar reduzindo

ção (em Venda Nova) e a Rua Radialis-

do Governo Federal; (c) Trecho Leste – en-

as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito,

ta Marinho (com projeto executivo já

tre BR-040/Olhos D´Água e BR-381/Saba-

bem como o número de atropelamentos e de víti-

Branco até Praça Tiradentes, além da

elaborado), o qual, juntamente com o

rá, projeto sob a responsabilidade da Prefei-

mas não fatais.

Rua da Bahia).

trecho da Via 210 acima referido, per-

tura de Belo Horizonte, conforme delegação

mitirá a progressiva implantação de

recebida do Governo Federal.

Segurança do Trânsito para
Melhoria da Saúde e Defesa da Vida

das regiões Barreiro, Oeste, Noroeste,
Pampulha e Venda Nova. Articulado

o

o

37. Implantar o Projeto MOBICENTRO que
tegradas de engenharia de tráfego e de trans-

com Rua Barbacena).

portes, de baixo custo e implantação imedia-

Marcio Lacerda continuará ampliando substan-

foco na qualidade do caminhamento dos pe-

funcionará como importante e neces-

cialmente seus esforços em prol da maior segu-

destres e nas condições ambientais das áre-

sária alternativa logística de acesso ao

rança e melhor educação no trânsito da Capital,

as atingidas, sendo as principais estratégias

Vetor Norte e ao aeroporto internacio-

desenvolvendo novos programas e iniciativas

deste Projeto: Priorizar o caminhamento dos

nal Tancredo Neves, em Confins.

com abordagem de trabalho em rede, priorizando

pedestres e a circulação do transporte coleti-

a cooperação e o compartilhamento de meios en-

vo no Hipercentro e Área Hospitalar; Facili-

Trecho da Via 590, entre a Via 220, antes

tre os múltiplos agentes envolvidos, e ênfase na

tar os fluxos de saída do Hipercentro; Ofere-

referida, e a Av. Pedro I, dando prosse-

cultura da prevenção.

cer alternativas adequadas para dispersão do

o

da Via 590 (Av. Várzea da Palma), para

De fato, a integração intersetorial potencializa os

organizar a circulação do tráfego misto, as-

estruturação de um eixo viário de inte-

resultados das políticas públicas de segurança e

segurando percursos menores no atravessa-

gração das regionais Pampulha, Venda

educação no trânsito. O setor de saúde pública

mento do Hipercentro.

Nova e Norte.

encontra-se hoje, plenamente consciente da im-
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Eixo BRT/Área Central (Av. Santos Dumont e Av. Paraná e seus entornos).

o

Eixo Área Hospitalar (Av. Augusto de
Lima; Rua Goiás; Av. Alfredo Balena e
Praça Hugo Werneck).

38. Ampliar as intervenções pontuais no sistema viário, com o objetivo de garantir
maior segurança dos pedestres através de

tráfego de atravessamento da Área Central;

portância da redução da morbimortalidade dos

Eixo Av. Amazonas (Praça Sete de Setembro; Praça Raul Soares; Rua Araguari

Administrativa, este grande eixo viário

guimento ao trecho atualmente em obras

Eixo Av. Afonso Pena (da Praça Rio

envolve o desenvolvimento de soluções in-

ta, para melhoria da mobilidade urbana, com

com a MG-010 no entorno da Cidade
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diferentes iniciativas e ações nesse sentido.

Cristina (Via Expressa) e a Av. Pedro II,

um grande eixo viário de interligação

o

pequenas obras viárias, alterações nos sen-

36. Articular com os Governos Federal e Es-

so à Área Central.
o

acidentes de trânsito e encontra-se envolvido em

medidas de traffic calming (travessias de pedestres no nível da calçada, por exemplo),
ajuste nos tempos de travessias de pedestres
em interseções semaforizadas, controle da
velocidade nas vias e do avanço de sinais,

Serão realizadas intervenções que incluem

71

Cidade com Mobilidade

o

além da construção de passarelas, quando

mento urbano, com sustentabilidade ambiental,

45. Implantar política de substituição grada-

efetivamente necessárias, garantindo deslo-

encontra guarida nesta proposta de governo, que

tiva do óleo diesel no transporte público

camentos seguros, em especial para idosos e

prioriza a melhoria da qualidade da vida urbana.

por ônibus, em consonância com as diretrizes do Governo Federal e a disponibilidade

pessoas com mobilidade reduzida.
Para mudar as tendências de motorização individual
39. Ampliar as ações de melhoria no siste-

dos deslocamentos nas grandes cidades são necessá-

ma viário para aumento da segurança

rias medidas de qualificação dos meios coletivos de

do trânsito em locais de alta incidência de

transporte, além da oferta de alternativas de desloca-

acidentes, segundo a metodologia do Proje-

mento por modos de transportes não motorizados.

da indústria.

to de Gestão Integrada para a Segurança no
43. Ampliar as iniciativas de requalificação

Trânsito (GISTRAN), conduzido em parce-

urbanística e ambiental no Hipercentro

ria com o CRISP/UFMG.

e em centros de bairro, com prioridade
40. Ampliar os programas e ações de educação

para o caminhamento seguro e confortável

no trânsito e aumentar a estrutura de aten-

dos pedestres.

dimento dos programas educativos para jovens condutores, pedestres e ciclistas, além

44. Incentivar a utilização do transporte ci-

de ampliar as iniciativas voltadas à segurança

cloviário e ampliar o número ciclovias

dos motociclistas e o programa específico de

na cidade, incluindo faixas locais para

respeito à travessia de pedestres.

transporte e lazer, a exemplo dos parques lineares, Linha Verde, Vale do Arrudas e outros:

41. Avançar com a Política para o setor de
Motociclismo de Belo Horizonte focada

o

em educação, segurança e mobilidade.

Ampliar a rede total de ciclovias e ciclofaixas para 200 km, além de implan-

42. Reestruturar e ampliar as equipes de ope-

tar outras medidas de incentivo ao uso de

ração e fiscalização do trânsito, enfatizan-

bicicletas.

do aspectos de segurança e educação dos
o

usuários do sistema viário.

Instalar 100 bicicletários pela cidade,
localizados em ruas e praças selecionados,
nas estações de integração do BRT e do
Metrô e nos estacionamentos públicos, as-

A agenda internacional de políticas públicas

sim como em conjuntos habitacionais.

ambientais tem dado destaque aos sistemas de
o

transporte sustentável e à segurança viária, com

Implantar o sistema inovador de alu-

foco na interação entre trânsito e saúde pública. A

guel de bicicletas, à semelhança dos

convergência destas prioridades no planejamento

existentes em grandes cidades da Europa.

de transporte, na saúde pública e no desenvolvi-
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Transporte e Sustentabilidade

Cidade
Segura

ção da taxa homicídios por 100 mil habitantes
de 32,31 (SEDS/SIDS 2011) para menos de 10;
(2) redução da taxa de mortalidade de acidentes
no trânsito por 100 mil habitantes de 9,10 (BHTRANS 2011) para, no máximo, 5; (3) aumento

Proteção social e acesso

do Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) de

seguro aos espaços públicos

0,617 (SMPL/PBH, 2010) para 0,70.

A Cidade que Queremos em 2030
A Belo Horizonte que queremos é uma cidade

O que foi e o que está

com espaço urbano seguro e de qualidade, onde

sendo feito

se pode andar com segurança a qualquer hora e
em qualquer lugar, com paz e tranquilidade. Uma

Compete à Secretaria Municipal de Seguran-

cidade que preserva a vida nas escolas, nas co-

ça Urbana e Patrimonial (SMSEG), criada em

munidades e no trânsito e que protege jovens e

2003, planejar e operacionalizar as políticas de

crianças do envolvimento com a criminalidade,

segurança pública do município e desenvolver e

com a violência e com as drogas.

implementar métodos preventivos para reduzir
a violência e aumentar a sensação de segurança

No campo da segurança pública, ações preven-

com a colaboração de outros órgãos municipais.

tivas e de melhoria do espaço urbano, mediante ações integradas para o controle da violência

Vigilância Eletrônica

e da criminalidade têm papel-chave para que a
qualidade de vida seja assegurada em Belo Ho-

A ampla cobertura de vigilância eletrônica tem

rizonte. Assim, é papel fundamental não apenas

o objetivo de aumentar a sensação de seguran-

do Governo Estadual, mas também da Prefeitura,

ça objetiva e subjetiva por meio da instalação de

prover formas de prevenção e enfrentamento da

novas câmeras e da integração das centrais de

criminalidade.

vigilância. O objetivo é reduzir e inibir as ações

Por isso, a Estratégia de Desenvolvimento de BH

comerciantes e frequentadores dos centros co-

para 2030 indica a importância de ações integra-

merciais se beneficiaram dos resultados dessa

das para o controle da violência e da criminali-

iniciativa, que atendeu também aos usuários e

dade como elemento essencial de sua agenda de

funcionários de escolas municipais e à população

longo prazo, com ênfase em ações preventivas e

que necessita dos serviços municipais de urgên-

na melhoria da qualidade do espaço urbano.

cia e emergência nas Unidades de Pronto-Atendimento Público (UPA).

Para tanto, foi definido para esta área metas globais ousadas, mas factíveis para 2030: (1) redu-

Ao longo de 2009, as Upas do Barreiro, Nordes-
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delituosas e reduzir a vitimologia. Moradores,

te, Norte, Oeste e Venda Nova, além do Hospital

Olho Vivo da Polícia Militar de MG e das câme-

berar sobre oportunidades e alternativas de ação

Essa abordagem preventiva, associada à presença

Municipal Odilon Behrens receberam seus equi-

ras de monitoramento do trânsito da BHTrans.

que permitam a melhor coordenação dos diver-

ostensiva da Guarda Municipal em parques, ce-

pamentos de videomonitoramento. No mesmo

sos esforços, com o objetivo de produzir segu-

mitérios, escolas e unidade de saúde, contribuiu

período, foram instaladas câmeras de vigilância

rança pública a partir da prevenção e repressão

para o desenvolvimento de novas abordagens e

ao crime e à violência de maneira mais efetiva e

estratégias de prevenção. Por isso, desde 2011

integrada, unindo esforços em prol da segurança

todas as Escolas e Unidades de Educação Infan-

da população de Belo Horizonte.

til passaram a contar com a presença da Guarda

A Central de Operações

nas escolas municipais Professora Isaura San-

da Cidade será inaugurada

tos, Centro Integrado de Atendimento à Criança

em 2013

(CIAC) Lucas Monteiro Machado, Mestre Pa-

Municipal nos turnos escolares.

ranhos, Santos Dumont, Professor Lourenço de
Também serão incorporadas nessa central as câmeras nas regionais Leste, Centro-Sul e Nordes-

Além dessas câmeras, a SMSEG também moni-

te, em virtude dos projetos aprovados no Orça-

tora outras instaladas em praças, parques e em

mento Participativo Digital 2011.

locais de grande circulação, como a rodoviária,
totalizando 43 câmeras monitoradas pela Cen-

A implantação desse sistema público de video-

tral de Videomonitoramento instalada na sede da

monitoramento demonstra a maturidade organi-

Guarda Municipal de Belo Horizonte.

zacional, a boa capacidade gerencial e o alto grau
de integração experimentado pelo município.

Já em agosto de 2012, foi homologada a licitação
para compra e instalação de mais 180 câmeras de

Gabinete de Gestão Integrada
Municipal

videomonitoramento para os centros comerciais do
Barreiro de Venda Nova e em centros comerciais
dos bairros Cidade Nova e Floresta. Essas câmeras

Marcio Lacerda instalou oficialmente, em maio

serão instaladas e operadas na mesma modalidade

de 2010, o Gabinete de Gestão Integrada Mu-

que são hoje as câmeras do Olho Vivo, em parceria

nicipal (GGIM). O gabinete visa integrar ações

com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

de todos os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam na segurança pública de Belo Ho-

Um novo edital, que prevê a instalação de câme-

rizonte. O GGIM é um dos requisitos para que

ras em todas as Escolas Municipais, Umeis e em

a cidade possa participar das ações do Programa

equipamentos da saúde, está em fase final de ela-

Nacional de Segurança Pública com Cidadania

PROGRAMA DE GOVERNO

boração para publicação.

do Governo Federal, o Pronasci.

Para a operação de todas essas câmeras, será
inaugurada, em 2013, a Central de Operações

Marcio Lacerda instalou

da Cidade, que já está em construção, com 120

o Gabinete de Gestão

posições de monitoramento e que terá, entre ou-

Integrada Municipal em 2010

tras funções, o compartilhamento das imagens

Para orientar suas ações, o GGIM conta com o
Observatório de Segurança Urbana do Muni-

Também em 2011, em agosto, foi criado o proje-

cípio de Belo Horizonte, que tem a missão de

to de Prevenção à Invasão de Áreas Públicas

organizar e analisar os dados sobre violência e

com a função de prevenir, monitorar e controlar

criminalidade a partir das fontes públicas de in-

as invasões em espaços públicos. Para tanto, o

formações. Instalado pela Prefeitura, em abril de

projeto conta com uma equipe de 26 guardas mu-

2011, o Observatório é um instrumento que apoia

nicipais e com a participação efetiva e articulada

o município na gestão do Programa Nacional de

de outros órgãos públicos municipais para reali-

Segurança Pública com Cidadania.

zar mensalmente mais de 3.700 monitoramentos.

Espaço Urbano Seguro

Ainda no contexto da prevenção, entre 2009 e
2011, Marcio Lacerda promoveu a instalação de

Garantir um clima de harmonia e tranquilidade

4.551 novos pontos da iluminação pública em

para o cidadão que frequenta os espaços públicos

toda a cidade, substituiu 1.461 luminárias e lâm-

da cidade, principalmente aqueles que circulam

padas, na região da Lagoa da Pampulha, e insta-

em áreas mais sujeitas à ocorrência de ilícitos e

lou 915 postes na ciclovia e pista de cooper da

conflitos, é um dos objetivos estratégicos para

orla da Lagoa. Todas as novas instalações e subs-

Marcio Lacerda. A realização de medidas preven-

tituições foram realizadas com foco nos diversos

tivas com foco no aumento da segurança e na re-

pontos críticos identificados pela Polícia Militar.

dução dos índices de criminalidade é o caminho
Outra ação de referência na busca de melhores

para concretizar este objetivo.

soluções para a segurança pública foi a impleDesde 2011, todas as Escolas

mentação da Coincidência Territorial pela Lei

e Unidades de Educação

10.231, em 20 de julho de 2011, que dispõe so-

Infantil passaram a contar

bre a circunscrição das regiões administrativas

com a presença da Guarda

do município de Belo Horizonte. A Lei estabe-

Municipal nos turnos

lece um território comum, onde autoridades mu-

escolares

nicipais e estaduais (um Delegado Regional de

das câmeras monitoradas pela SMSEG, das no-

Polícia, um Comandante de Batalhão da Polícia

A principal missão do GGIM é identificar e deli-

vas câmeras que serão instaladas, das câmeras do
76
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Oliveira e Israel Pinheiro.

Militar de Minas Gerais e um Secretário Muni-

mento, avaliação e gratificação diferenciada, que

estágio na Central de Coordenação Geral. Foram

A reestruturação administrativa, ao incluir a Coor-

cipal Regional) trabalham de forma integrada,

possibilita traduzir as diretrizes em metas e obje-

realizados ainda cursos de resgate junto aos bom-

denadoria Municipal de Defesa Civil na Secretaria

compartilhando ações, informações, análises e

tivos pactuados entre trabalhadores e gestores. O

beiros; de língua inglesa e espanhola, visando a

de Segurança Urbana e Patrimonial possibilitou o

resultados em busca das melhores soluções para

primeiro período de avaliação ocorreu em 2011,

Copa do Mundo; de capacitação no serviço de

aumento substancial nos atendimentos à popula-

a segurança pública.

e o segundo está em vigência.

acolhimento para famílias e população em situa-

ção, em virtude do maior envolvimento da Guarda

ção de rua, entre outros.

Municipal com a sua capilaridade e disponibilida-

Com relação à atuação na fiscalização do trân-

Já em junho de 2012, Marcio Lacerda sancionou

sito, o efetivo de Guarda Municipal com essa

o Plano de Carreira da Guarda Municipal,

função foi ampliado de 105, em 2008, para 261

que definiu a progressão vertical e horizontal dos

em 2012.

guardas municipais com base no merecimento e

A proteção civil da população de Belo Horizonte

Na prevenção de desastres, o maior avanço foi a

na escolaridade, viabilizando o planejamento da

vem sendo tratada de forma prioritária no gover-

criação do Centro de Monitoramento e Alerta

assunção aos níveis gerenciais pelos servidores e

no Marcio Lacerda.

de Risco (CMAR). Por meio de investimentos

Valorização da Guarda Municipal

o preenchimento de requisitos escolares e de de-

A valorização da Guarda Municipal de Belo

sempenho ao longo do tempo.

Horizonte demonstra a importância atribuída a

de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias

Defesa Civil

do ano.

em equipamentos de alta tecnologia e a forma-

Em novembro de 2010, a Coordenadoria Muni-

ção de uma equipe de especialistas, a emissão de

cipal de Defesa Civil (COMDEC) foi incorpora-

alertas meteorológicos está sendo realizada com

da à SMSEG, com implemento das ações de pre-

essa categoria de servidores. Além do aporte
de recursos materiais, da realização de concur-

Marcio Lacerda sancionou

venção de desastres, eliminação de riscos e análise

so público e da valorização institucional dos

o Plano de Carreira da

de eventos naturais, com o uso de ferramentas di-

servidores, a aprovação do Plano de Carreira,

Guarda Municipal em 2012

precisão e oportunidade. O uso de redes sociais,
como o Facebook e o Twitter, como também os
serviços de telefone, correio eletrônico e men-

gitais na divulgação de alertas à população.

sagens de Short Message Service (SMS), foram

um projeto sancionado por Marcio Lacerda,

utilizados com o objetivo de interagir com a imNo que concerne à capacitação dos agentes da

BH alcançou índices

Guarda Municipal, ao longo de 2011 investiu-se

internacionais de resiliência

Em 2010 foi realizado concurso público. No

em diversos estágios de capacitação. Foram 550

a desastres naturais

início de 2011, novos Guardas Municipais foram

guardas formados no Curso de Formação de

incorporados à equipe, que passou de 1.815, em

Guardas Municipais, ministrado pelo Centro de

2008, para 2.332 em 2012.

Ensino Técnico da Polícia Militar.
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da SMSEG.

prensa e população para divulgação de alertas,
notícias e dicas de prevenção contra acidentes,
alertas e avisos sobre riscos de chuvas, ventanias
e outras intempéries.

Avanços substanciais foram implementados a

Pelo CMAR, tanto a população das áreas de ris-

partir de 2009, o que possibilitou à cidade al-

co quanto os setores da Prefeitura envolvidos na

Entre 2011 e 2012, no âmbito do Projeto Bolsa

cançar índices de referência, segundo critérios

prevenção e na resposta aos desastres são avisa-

Entre 2008 e 2012, a equipe

Formação, através da Educação a Distância

da ONU, para modelo de cidades resilientes aos

dos com antecedência, a tempo de adotar provi-

da Guarda Municipal passou

(EAD), foram realizadas 5.378 capacitações de

desastres naturais.

dências visando diminuir riscos e evitar mortes e

de 1.815 para 2.332

guardas municipais nos cursos oferecidos pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça (SENASP/MJ). No mes-

Marcio Lacerda viabilizou, também em 2011, a

mo período, foram realizadas mais de quatro mil

instituição da Bonificação por alcance de Me-

atualizações de treinamento anual, mais de três

tas, Resultados e Indicadores (BCMRI) na

mil estágios de treinamento prático para guardas

Guarda Municipal, um sistema de acompanha-

recém-formados e 17 inspetores passaram pelo

78

prejuízos econômicos.
Grande número de obras de prevenção foi implementado em todas as regiões da cidade. Interven-

Outra inovação, buscando completa interação

ções sonhadas há décadas foram concluídas, com

com a população, foi a utilização das redes so-

resultados já percebidos nas últimas chuvas, como

ciais para emissão dos alertas e das orientações

a bacia de contenções de cheias do Bonsucesso e do

preventivas. O aproveitamento da capilaridade e

Engenho Nogueira.

da capacidade de disseminação dessas redes ren-
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constituiu um marco na história institucional

Desafios de médio prazo

na cidade, a partir das últimas chuvas.

Propostas para os próximos

dos direitos individuais, o ordenamento público,

4 anos

e assegurar o exercício da cidadania, sustentada

A complexidade dos desafios dos grandes cenA aproximação institucional com outros atores da

tros urbanos tem exigido dos poderes públicos

Apesar de a segurança pública ser considerada

e de valorização da vida. Os projetos de garan-

proteção civil na cidade também foi uma grande

o desenvolvimento de soluções inovadoras e

tradicionalmente como uma área de atuação pre-

tia de segurança no espaço urbano pela vigilân-

conquista. Atuação junto ao Corpo de Bombeiros

adaptadas à realidade de cada região. Em Belo

dominante do Governo Estadual, por meio das

cia eletrônica e pela iluminação preventiva das

permitiu maior capacitação, tanto dos servidores

Horizonte, a situação não é diferente e, no que

Polícias Civil e Militar, cabendo ao município

áreas públicas continuarão a existir. A diferença

quanto das comunidades em situação de risco,

concerne à Segurança Pública, os desafios envol-

uma atuação discreta por meio da Guarda Muni-

é que a Prefeitura passará a atuar intensamente

sempre numa perspectiva de participação popular

vem aspectos de prevenção e enfrentamento nas

cipal, Marcio Lacerda decidiu inovar e ampliar o

na redução do risco e na prevenção da violência,

na prevenção dos desastres.

três esferas de governo – Municipal, Estadual e

papel do município no provimento da segurança

trabalhando diretamente com as famílias, com a

Federal – e transpassa outras áreas de atuação do

pública, dando um passo corajoso e necessário

Entidades com experiência internacional foram

comunidade e, especialmente, com os jovens.

poder público, em especial a Educação e a Assis-

em direção a uma Belo Horizonte com mais qua-

agregadas como parceiras para a formação de

tência Social.

lidade de vida, mais segurança e com perspectiva

A presença permanente nas escolas e centros co-

de futuro para nossos jovens.

munitários tem o objetivo de garantir a segurança

uma rede de voluntários, distribuídos em toda a
cidade, possibilitando socorro oportuno através

Nesse contexto, é crescente a consciência de que

da participação solidária de pessoas treinadas e

cabe aos municípios uma participação cada vez

A partir de agora, além de cumprir as suas fun-

frequência e a necessidade das ações de enfren-

disponíveis.

mais relevante em relação à segurança e à pro-

ções constitucionais e dar continuidade aos tra-

tamento, que continuarão a ocorrer sempre que

teção dos direitos de cidadania, especialmente

balhos iniciados nos últimos quatro anos, a Pre-

Importantes ajustes operacionais foram imple-

necessário.

entre os jovens. A reestruturação das ações e po-

feitura passará a trabalhar com base nos projetos

mentados. A criação de nove depósitos de mate-

líticas de segurança, bem como das estratégias

e programas em que a administração municipal

Para promover essa reestruturação da Segurança

riais para assistência humanitária distribuídos nas

de prevenção são os principais desafios a serem

pode intervir de forma efetiva no espaço urbano:

e alcançar esse modelo, focado na integração e

regionais permitiu que as pessoas afetadas fossem

superados.

a prevenção social da violência e a regulação do

prevenção, Marcio Lacerda apresenta as seguin-

espaço urbano. São áreas nas quais as atividades

tes propostas, com foco na proteção da comunidade, da escola, da família e da juventude:

socorridas com oportunidade, recebendo telhas,
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pelos princípios de respeito aos direitos humanos

da comunidade de forma preventiva, reduzindo a

cestas básicas, cobertores, colchões, materiais de

Garantir aos jovens o acesso à educação e ao mer-

do município possuem maior alcance e capilari-

higiene e lonas, logo após serem vitimadas.

cado de trabalho, bem como à cultura, esporte e

dade, viabilizando essa nova forma de pensar a

lazer, para mantê-los afastados da criminalidade
Na assistência humanitária aos afetados pelas

segurança, os direitos humanos e a proteção aos

e das drogas e reduzir o número de mortes preco-

calamidades, o auxílio emergencial financeiro e

jovens em situação de risco.

ces em atropelamentos e acidentes de trânsito são

distribuição de benefícios fiscais de remissão do

outros desafios que precisam ser superados em

Mais além, sob o comando de Marcio Lacerda, a

passará a ser chamada de Secretaria de Pre-

IPTU também foram inovações implementadas

articulação com os demais órgãos públicos que

Prefeitura assumirá um protagonismo importan-

venção Social da Violência e Segurança.

de forma inédita em todo o país. Famílias ca-

atuam na prevenção e na promoção da segurança,

te na condução de políticas de prevenção e ma-

Caberá a ela a coordenação e centralização

rentes, comprovadamente atingidas receberam

em especial os órgãos de educação, assistência

nutenção da ordem pública, baseada em fatos e

dos programas de prevenção social e contex-

recursos financeiros e isenção fiscal, permitin-

social e de trânsito.

evidências. Diagnósticos e planos de ação serão

tual da violência. Assim, ela coordenará as

do mais rápida recuperação dos seus prejuízos

a base de atuação das parcerias mantidas com o

diversas ferramentas de que dispõe como a

materiais.

Governo Estadual e com o Governo Federal.

Guarda Municipal, os mecanismos de vigilân-

Gestão da Segurança
1. Reestruturar a Secretaria de Segurança, que

cia eletrônica e os programas de prevenção da

80

A Prefeitura continuará a atuar diretamente atra-

violência que se encontram dispersos em ou-

vés da Guarda Municipal para garantir a proteção

tras secretarias, atuando de forma articulada
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deu excelentes frutos na prevenção de desastres

ção social para adolescentes e jovens de Belo

programas como o Fica Vivo e IGESP.

Horizonte, monitorada pelo Observatório de
Prevenção Social.

2. Elaborar um Plano Municipal de Seguran6. Reativar o Fórum Metropolitano de Segu-

ça para Belo Horizonte, que contenha objeti-

rança.

vos de curto, médio e longo prazos, bem como
a definição acerca da participação crescente
do município na segurança e prevenção. Esse

7. Conectar as atividades dos Programas de

Plano estará alinhado com o Governo Estadu-

Ação Comunitária, dos Programas de Inter-

al e com as políticas Federais, a fim de poten-

venção Familiar e dos Programas Escolares

cializar os resultados por meio de um plano

de Prevenção ao Fica Vivo.

conjunto.

Programas de Ação Comunitária

3. Criar Câmaras Temáticas, vinculadas ao

8. Implantar o Projeto Conselheiros Comuni-

Gabinete de Gestão Integrada, dedicadas

tários, com o objetivo de monitorar as famí-

aos problemas específicos de cada uma das re-

lias de jovens em situação de risco de envol-

giões de Belo Horizonte. Essas câmaras fun-

vimento com a violência.

cionarão como um instrumento participativo e
democrático para tratar os problemas de cada

9. Avançar no provimento de atividades ex-

região.

traescolares, em tempo integral, nas escolas
localizadas em áreas de risco e por meio de

4. Implementar o Observatório de Prevenção

creches de suporte às atividades laborais das

Social na Secretaria de Prevenção Social da

mães de família.

Violência e Segurança, ampliando e aprofundando as atividades anteriormente desenvolvi-

10. Realizar atividades de prevenção ao en-

das pelo GGI-M, centralizando as informações

volvimento com gangues em conjunto com

relevantes para a proteção dos cidadãos, tais

a Guarda Municipal e com a Polícia Militar,

como dados de vulnerabilidade juvenil, dados

por meio de atividades educacionais nas es-

socioeconômicos, informações de programas e

colas.

projetos municipais de proteção, ocorrências da

PROGRAMA DE GOVERNO

Guarda Municipal, da Polícia Militar no municí-

11. Implantar um programa de dissuasão da

pio, bem como da Defesa Civil. O observatório

participação de jovens em gangues por

se encarregará também de pesquisas anuais e es-

meio do treinamento de ex-membros de gan-

pecíficas, como o uso do crack e a ocupação do

gues na abordagem, intervenção e convenci-

espaço urbano.

mento dos envolvidos no programa.

5. Implementar o Programa Construindo o
Futuro de Nossos Jovens, uma rede de prote82

Programas de Intervenção Familiar

o Consolidar processo de promoção e estímulo à capacitação continuada, bem

12. Implantar o Projeto Agentes de Suporte

como ao trabalho interdisciplinar e mul-

Familiar por meio da criação de agentes fa-

tiprofissional, ampliando e fortalecendo o

miliares da paz, encarregados de visitar fa-

desenvolvimento de programas de preven-

mílias de vítimas e de envolvidos com delin-

ção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

quência, e de assistentes sociais orientados
para as atividades relacionadas à violência

o Qualificar Diretores de escolas, demais

doméstica, que também se encarregarão de

profissionais da Rede Municipal de Edu-

montar uma agenda de discussões nas esco-

cação, integrantes da Guarda Municipal

las municipais e espaços comunitários acer-

de Belo Horizonte que atuam nas escolas

ca dos problemas relacionados à violência.

e os Conselheiros Tutelares para ações
de prevenção ao uso de drogas.

Programas Escolares de Prevenção
o Produzir e divulgar material técnico,

13. Implantar o Plano Municipal de Seguran-

teórico e informativo, acessível a toda

ça Escolar por meio da criação do Observa-

a comunidade escolar, atualizado com

tório do Clima Escolar, da execução da Polí-

informações sobre prevenção ao uso

tica Municipal sobre Drogas e da segurança

indevido de drogas.

física dos próprios escolares.
15. Criar o Programa Educação para Cidada14. Fortalecer o Programa Rede Pela Paz, da

nia, com ênfase no manejo de conflitos em

Secretaria Municipal de Educação, a fim de:

situação cotidiana, em parceria com a equipe de Formação em Direitos Humanos e os

o Ampliar as ações de prevenção à vio-

Núcleos de Mediação de Conflitos do Fica

lência escolar e à indisciplina através

Vivo!, atuando nas escolas para o desenvol-

do Programa Rede pela Paz, por meio

vimento de potencialidades para resolução

da formação dos profissionais da educa-

pacífica de conflitos.

ção nos temas relacionados à violência,

Espaço Urbano Seguro

indisciplina e cultura de paz; do desenvolvimento de programas, projetos e

16. Avançar na modernização e ampliação

ações de prevenção à violência nas esco-

da infraestrutura de iluminação e video-

las municipais.

monitoramento, implantando no mínimo
o Avançar com a implantação do Pro-

mais 600 câmeras de monitoramento. A

jeto de Justiça Restaurativa em parce-

identificação das deficiências de iluminação

ria com o Tribunal de Justiça de Minas

e monitoramento será realizada com base nas

Gerais.

manchas de criminalidade, com o objetivo de
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e integrada com outros órgãos estaduais em

desenvolver e implantar um plano priorizado

21. Ampliar as ações de melhoria no siste-

de instalação e modernização de câmeras de

ma viário para aumento da segurança do

alta definição e infraestrutura de iluminação.

trânsito em locais de alta incidência de acidentes segundo a metodologia do Projeto de

17. Implantar a Central de Operações da Ci-

Gestão Integrada para a Segurança no Trân-

dade com 120 posições de monitoramento

sito (GISTRAN), conduzido em parceria

que terá, entre outras funções, compartilha-

com o CRISP/UFMG.

mento com as imagens do Olho Vivo da Polícia Militar e da BHTrans.
18. Revitalizar as áreas públicas degradadas pelo uso e venda de drogas, através de
ações coordenadas entre a Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil e áreas sociais,
produzindo intervenções urbanas e sociais.
19. Implantar um sistema de videomonitoramento móvel com 50 kits destinados às áreas
de risco, para apoio ao monitoramento de encostas, enchentes e deslizamentos, em apoio ao
trabalho preventivo da Defesa Civil durante o
período de chuvas e deposição clandestina de
resíduos. Alternativamente, estes kits seriam
disponibilizados à Guarda Municipal para videomonitoramento de eventos.
20. Ampliar as intervenções pontuais no sistema viário, com o objetivo de garantir
maior segurança dos pedestres através de
medidas de traffic calming (travessias de peajuste nos tempos de travessias de pedestres
em interseções semaforizadas, controle da
velocidade nas vias e do avanço de sinais,
além da construção de passarelas, quando
efetivamente necessárias, garantindo deslocamentos seguros, em especial para idosos e
pessoas com mobilidade reduzida.
84
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destres no nível da calçada, por exemplo),

Prosperidade

zação de uma agenda cultural vibrante e atraente
também aos visitantes. A cidade realizará investimentos para oferecer um transporte coletivo

Promoção de investimentos

amplo e de qualidade, promovendo acesso fácil

e vitalidade do ambiente de

aos seus atrativos, além da integração com a re-

negócios

gião metropolitana, estimulando ainda os rotei-

A Cidade que Queremos em 2030

ros históricos do entorno. Assim, Belo Horizonte
ampliará as perspectivas de turismo de lazer e ne-

Belo Horizonte trabalha para ser uma cidade de

gócios visando consolidar a cidade como destino

oportunidades em 2030. O objetivo é consolidar um

turístico no interior, nos estados vizinhos, no País

ambiente propício ao desenvolvimento de negócios,

e internacionalmente, por meio de melhorias dos

para promover, atrair e manter investimentos pro-

instrumentos e mecanismos de atração turística.

dutivos, bem como assegurar uma ampla conectividade às redes de negócios e de serviços públicos

Iremos trabalhar para ampliar as oportunidades de

e privados, assegurando a valorização, a atração e o

trabalho, promover ambiente favorável à criação e

desenvolvimento de talentos.

ao desenvolvimento de negócios e propiciar o aumento do número de novas empresas criadas, vi-

O Planejamento Estratégico BH 2030 visa criar um

sando contribuir para o alcance das metas previstas

ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento

para 2030: (1) passar de 1,35 milhão de empregos

de serviços de valor agregado, aproveitando poten-

formais em 2010 para dois milhões1; (2) aumentar

cialidades econômicas associadas à tecnologia, ao

o índice empresas constituídas por empresas extin-

conhecimento, à cultura, ao turismo e ao meio am-

tas de 4,14 (2008) para 6,5; (3) aumentar o Índice

biente, buscando a inserção das empresas nos merca-

de Desenvolvimento Humano (IDH) passando de

dos nacional e internacional. Objetiva, ainda, como

0,882 (PNAD/FJP, 2009) para 0,970.

oportunidades de trabalho e de qualificação profis-

O que foi e o que está

sional em todo o espaço urbano.

sendo feito

No eixo do desenvolvimento turístico, a capital

A desburocratização para a criação de negócios, a

mineira pretende ampliar a oferta de serviços e

qualificação e profissionalização de jovens e adul-

valorizar seu ambiente urbano, com a expansão

tos, a atração de investimentos privados e o fomento

de suas áreas verdes e de lazer e com a organi-

ao turismo, inclusive com a oportunidade da capi-

1
A meta do Número de Empregos Formais a 3 milhões, prevista no Planejamento original divulgado em 2009, foi revista em 2012, pois superava
inclusive o valor da população total em Belo Horizonte. Ainda que consideremos que os empregos na capital são também ocupados pela população da região metropolitana, cabe contrapor este argumento com algumas análises: (a) a primeira é que o valor em 2010 de empregos formais
corresponde a 57,1% da população total do município o que, mantida a mesma proporção chegaria a 1.682.078, o que é factível tendo em vista
que a proporção da PEA na população se manterá praticamente constante no período, com pequena redução; (b) A segunda análise se refere a uma
avaliação de qual é o maior fator multiplicador atual dentre as capitais brasileiras. Considerando que BH já ocupa a terceira colocação neste ranking
(Tabela 13, abaixo), mas supondo que poderia chegar ao patamar atual do primeiro colocado, estaríamos esperando algo em torno de 1.959.291
empregos formais. A meta foi então estabelecida em 2 milhões de empregos.
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um de seus principais pilares, o fomento de boas

tal mineira ser uma das cidades-sede da Copa do

Já com o intuito de fomentar a instalação de no-

cios previstos no programa ressalta-se a redução ou

2011, assinou convênio com o BHTec e a UFMG

Mundo de Futebol de 2014, são formas essenciais

vas unidades empresariais no município e am-

diferimento dos valores do Imposto Sobre Serviços

para o repasse de recursos financeiros, visando o

para garantir o crescimento próspero da economia

pliar as já existentes, o Conselho Municipal de

de Qualquer Natureza (ISSQN).

auxílio na realização de obras de infraestrutura

belo-horizontina. Diversas ações tem sido realiza-

Desenvolvimento Econômico (Codecom) foi

das nesta gestão buscando esses objetivos.

reativado em 2009. O Codecom tem o objetivo

O decreto determina os critérios para que as em-

do o plantio de três mil mudas e a proteção das

de estabelecer a política de desenvolvimento eco-

presas possam postular incentivo no Proemp e,

áreas verdes pelo período de dois anos.

nômico do município, prescrever os incentivos e

um dos artigos, também define que as secreta-

definir as condições de operacionalização e apli-

rias municipais de Meio Ambiente e Adjunta de

Visando articular a definição e a implementação

cação do Fundo Municipal de Desenvolvimen-

Regulação Urbana deverão prestar atendimento

da política de desenvolvimento econômico do

to Econômico de Belo Horizonte (Fumdebh) e

prioritário e assessoramento especial para a aber-

Município, foi criada, pela lei nº 10.101, de 14 de

do Programa de Incentivo à Instalação e Am-

tura, expansão e licenciamento das sociedades

janeiro de 2011, a Secretaria de Desenvolvimen-

pliação das Empresas (Proemp). O conselho

empresariais contempladas pelo programa. Tam-

to, e, vinculada a ela, a Secretaria Municipal

visa ser um espaço de diálogo qualificado, que

bém em 2009, foram assinadas pelo Codecom as

Adjunta de Desenvolvimento Econômico, que

possibilita a realização de alianças estratégicas

resoluções que aprovam os formulários do Pro-

tem como objetivo elaborar e implementar a polí-

para promover e consolidar o desenvolvimento

emp e os membros que irão compor o Comitê

tica de fomento industrial, de comércio e de pres-

econômico na capital mineira.

de Assessoria Técnica (Cat), ambas previstas

tação de serviços e outras parcerias que priorizem

no programa. A partir da assinatura dessas reso-

a vocação da cidade.

Com a meta de atrair novas empresas, desenvolver o mercado local e tornar a cidade um centro de
excelência em empreendedorismo, a Prefeitura de
Belo Horizonte desenvolveu diversas ações de incentivo e promoção de investimentos, para assegurar 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.

Foram implantadas seis câmaras temáticas, que

luções, as empresas que desejarem se instalar em

identificam as necessidades e oportunidades para

Belo Horizonte ou ampliar a sua atuação podem

Além dessa, são também vinculadas: a Secreta-

O GEAL – Grupo Executivo

novos negócios na cidade. Formadas por repre-

se inscrever para fazer parte do programa e, após

ria Municipal Adjunta de Trabalho e Empre-

de Acompanhamento de

sentantes da Prefeitura, do Governo Estadual e

ser submetida aos critérios de avaliação, ter aces-

go, que tem por finalidade elaborar e implemen-

Licenciamento e Implantação

de entidades representativas do empresariado e

so aos benefícios previstos.

tar a política de investimento em qualificação e

de Empreendimentos
em fevereiro de 2009

tes políticas de desenvolvimento no município:

Essa mesma lei foi reformulada em setembro de

prego no município, visando ao desenvolvimen-

Saúde e Biotecnologia, Emprego e Qualificação,

2011, e um novo Proemp foi divulgado, permitin-

to econômico com inclusão social; a Secretaria

Moda, Inovação, Ciência e Tecnologia, Desbu-

do melhor acesso aos incentivos.

Municipal de Planejamento Urbano, que é res-

Conforme previsto no Programa de Governo

rocratização e a Câmera de Comércio, Micro e

Aliança por BH de 2008, em 2009, por meio da

Pequenas Empresas.

Portaria 4.927, de 13 de fevereiro, foi constituído
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requalificação profissional e em geração de em-

da sociedade, as câmaras formulam as seguin-

foi constituído

ponsável por elaborar e implementar a política de
A Prefeitura de Belo Horizonte atua ainda em

planejamento urbano e a execução de atividades

parceria com o Parque Tecnológico BHTec,

destinadas ao desenvolvimento urbano susten-

o Grupo Executivo de Acompanhamento de

Com o objetivo de fomentar a instalação de novas

uma associação privada que tem o objetivo de

tável do município; e a Secretaria Municipal

Licenciamento e Implantação de Empreendi-

unidades empresariais no município e a ampliação

fortalecer e estimular as atividades de pesquisa,

Adjunta de Relações Internacionais, que tem

mentos (Geal), ligado diretamente ao Gabinete

das já́ existentes, a Prefeitura revisou, por meio do

inovação e transferência de tecnologia. Em 2010,

como objetivo estabelecer e manter relações e

do Prefeito. O Geal tem como função monitorar

Decreto nº 13.679, publicado em 24 de agosto de

a Prefeitura finalizou obras de infraestrutura do

parcerias internacionais e planejar e coordenar

o licenciamento e a implantação de empreendi-

2009, o Programa de Incentivo à Instalação e

Parque Tecnológico BHTec sob sua responsabili-

as políticas e ações para negociação e captação

mentos de especial interesse público, assim defi-

Ampliação de Empresa (Proemp), criado pela Lei

dade, como a urbanização de ruas, passeios, cer-

de recursos financeiros junto a organismos mul-

nidos pelo Executivo Municipal.

n° 7.638, de 19 de janeiro de 1999. Entre os benefí-

camentos e as redes de água e eletricidade. Já em

tilaterais e agências governamentais estrangeiras.
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Política de Desenvolvimento
Econômico

básica e urbanização da área do terreno, incluin-

Passou também a ser vinculada à Secretaria de

Um dos destaques da Secretaria Adjunta de De-

ainda mais o empreendedorismo e contribuirá

normativas, bem como suas alterações ao longo

Desenvolvimento a Empresa Municipal de Tu-

senvolvimento Econômico foi o desenvolvimen-

para o desenvolvimento econômico e social da

dos anos.

rismo de Belo Horizonte (Belotur).

to do Programa de Microcrédito, que concede

cidade. Entre os benefícios da Lei Geral, ela irá

empréstimos com taxa de juros de 0,64% ao mês

assegurar que os processos licitatórios de até 80

Além disso, foram realizadas melhorias no

aos micro e pequenos empreendedores formais e

mil reais sejam direcionados a essas categorias,

sistema de acompanhamento de processos, o

BH, por meio das PPPs, tem

informais de baixa renda, por meio do Programa

por meio do Decreto de Compras.

SIASP-RU; o mapeamento dos macroprocessos

mais de 375 milhões de

Crescer – Programa Nacional de Microcrédito

reais em investimentos já

do Governo Federal. Para estimular o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, o Pro-

sendo viabilizados

grama BH Negócios atendeu e formalizou 500
empreendimentos e capacitou 800 empreendedores em 2011. O grande projeto piloto está sendo

Um dos principais projetos da Secretaria Muni-

executado no Aglomerado da Serra. Por meio

cipal de Desenvolvimento é o de avançar com

desse programa, a Prefeitura avançou na oferta

as Parcerias Público-Privadas (PPP) em Belo

de microcrédito e consultas técnicas aos micro

Horizonte, com o objetivo de viabilizar a implan-

e pequenos empreendedores das regiões vulne-

tação de projetos e serviços públicos que, em face

ráveis de BH, em parceria com Sebrae, o Banco

do montante do investimento necessário e da bus-

do Nordeste do Brasil (BNB) e Caixa Econômi-

ca por um melhor alinhamento entre implantação

ca Federal (CEF). Apenas em 2012, foram dis-

e operação e entre construção e manutenção,

ponibilizados quatro milhões de reais pela CEF.

não poderiam ser viabilizados pelos modelos de

Nesse sentido, a PBH vem sendo fundamental

contratação mais tradicionais. Essa função, antes

para que programas dessa natureza cheguem às

vinculada ao Gabinete do Prefeito, colocou Belo

comunidades.

Horizonte como a capital com maior número de
PPPs e Concessões do país, principalmente devido à PPP do Hospital do Barreiro, que viabili-

BH Negócios atendeu

zou um investimento de mais de 180 milhões de

e formalizou 500

nual Técnico de Edificações e a Cartilha de
Posturas, como também foram realizadas capacitação de técnicos nos processos. A otimiza-

Os processos de desburocratização e melhoria do

ção desses processos resultou, por exemplo, já a

ambiente de negócios que vêm sendo implanta-

partir de 2010, na ampliação do prazo de valida-

dos em Belo Horizonte são marcas significativas

de do Alvará de Construção de 18 meses, em

da prosperidade vivenciada na cidade. A redução

2008, para 48 meses, e o prazo de concessão das

dos prazos para abertura, ampliação e baixa de

licenças foi reduzido para até 15 dias, contados a

empresas, bem como a otimização dos processos

partir da aprovação dos projetos arquitetônicos.

de licenciamento e regularização são apenas al-

Além disso, houve redução também no tempo

guns dos resultados alcançados pelo município,

de análise do projeto arquitetônico. Em 2011,

nesses últimos anos.

74% dos processos foram analisados em até 45
dias, contra os 110 dias usuais de 2008.

Belo Horizonte se destacou nos processos de
desburocratização da legislação urbanística. Em

Outra conquista relevante para a desburocratiza-

2009 foi implantado o Sistema Integrado PBH

ção do ambiente empreendedor de Belo Horizon-

e Estado de Consulta Prévia de atividades eco-

te foi a agilização no processo de Licenciamento

nômicas, possibilitando o compartilhamento de

Ambiental, por meio da otimização das análises

informações entre as duas instâncias governa-

necessárias e maior integração dos órgãos res-

mentais.

ponsáveis pelos pareceres. Já em 2011, o tempo

empreendimentos

reais e a PPP para a Expansão da Rede Municipal de Atendimento da Educação Infantil e do

PROGRAMA DE GOVERNO

Desburocratização e Melhoria do
Ambiente de Negócios

Ensino Fundamental – a primeira da educação

e capacitou 800

Também em 2009 foi sancionado, em julho,

empreendedores em 2011

o Novo Código de Edificações (Código de

(prazo interno da PBH) de concessão de Licença Prévia para 83% dos processos analisados foi
reduzido de 148 dias (2008) para 90 dias; o de

Obras), que tem o objetivo de assegurar mais

na América Latina – num investimento de mais

concessão de Licença de Implantação, para 72%

qualidade nas edificações e maior segurança

de 175 milhões de reais. Essa Secretaria já possui

A regulamentação do tratamento diferenciado,

na agenda mais quatro projetos de PPP em an-

aos usuários. O projeto do novo código nasceu

que propõe a Lei Geral das Micro e Pequenas

damento, que preveem a viabilização de mais de

da necessidade de atualização da legislação, que

Empresas, encaminhada à Câmara Municipal de

800 milhões de reais em investimentos.

datava da década de 1940, e de compilar em um

Belo Horizonte, em março de 2012, estimulará

só documento as várias leis, decretos e instruções

90

dos processos analisados de 173 dias (2008) para
60 dias e o de concessão de Licença de Operação,
para 88% dos processos analisados de 245 dias
(2008) para 90.
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executados e 800 milhões

para emissão de alvarás; e foi publicado o Ma-

Regulação Urbana, através da internet. São elas:

A Prefeitura de BH já

O novo procedimento melhora a interlocução do

Informação Básica para Edificações, Informação

disponibilizou mais

A Ampliação da Automatização do Licencia-

empreendedor com a PBH, evitando informações

Básica para Parcelamento do Solo, Certidão de

mento de Atividades Econômicas (ALF), que

desencontradas e contraditórias, abre um canal

Origem de Lote Aprovado, Certidão de Endereço

objetivou a disponibilização, para o maior número

único e direto para as discussões sobre os proje-

Oficial e Relatório de retificação de Endereços.

de empresas, da emissão de Alvarás de Localização

tos de impacto a serem instalados e em funciona-

e Funcionamento pela Internet, também foi outro

mento no município de forma integrada.

cessos do passivo de licenciamento ambiental.

de 150 mil vagas em
diversas modalidades
de qualificação

Os dados que serão utilizados na geração da in-

Com esse olhar, de 2009 até agosto de 2012, a Pre-

formação pelo Sistema de Informações Urba-

grande avanço. Desde 2009 foi ampliado de 643
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emitidas pela Secretaria Municipal Adjunta de

(2008) para 986 atividades econômicas, de baixo

Com o objetivo de simplificar o processo de Li-

nísticas (SIURBE), estão armazenados em um

risco e risco médio, disponibilizadas para alvará

beração do Alvará de Autorização Sanitária e

Banco de Dados na forma corporativa, onde di-

imediato na internet e a redução do prazo de con-

ampliar as possibilidades de penalização do in-

versos sistemas da administração municipal ser-

cessão de baixa de empresa por mudança de en-

frator, reduzindo riscos para a população, e ra-

vem como fonte de dados/informações, de forma

dereço de 20 dias (2008) para apenas um dia. Já a

cionalizar o processo de fiscalização sanitária, foi

segura e permanentemente atualizada.

partir de 2011, o prazo para concessão de baixa (fe-

iniciado, na gestão do Prefeito Marcio Lacerda,

chamento) de microempresas e empresas de peque-

o processo de Reestruturação dos Processos de

Além disso, estão em fase de implantação sistemas

no porte foi reduzido de 60 dias (2008) para apenas

Licenciamento e Fiscalização Sanitária. Os re-

de grande relevância para a cidade. O Sistema Inte-

20 dias úteis na maioria das solicitações, atingindo

sultados pretendidos são a concessão automática

grado de Fiscalização prevê a informatização das

até a marca de 10 dias úteis.

de até três renovações do Alvará de Autorização

ações de fiscalização urbana e ambiental com o uso

Sanitária, desde que em conformidade com a le-

de dispositivos móveis integrados com o sistema de

A Porta Integrada, publicado em outubro de

gislação, e a redução no prazo de concessão do

demandas do município.

2011, pelo Decreto 14.594, que regulamenta o

mesmo. A Prefeitura está na fase de discussão e

processo de licenciamento integrado de empre-

revisão do Novo Código de Saúde e já trabalhou

endimento de impacto, bem como o processo de

o alinhamento com as entidades de classe, tais

licenciamento urbanístico, foi criada com o obje-

como: Amipão, Sinduscarne, Farmácias, Comis-

tivo de simplificar a tarefa do cidadão no proces-

são de Animais, CDL. Porém, ainda não foi rea-

so de concessão do Alvará de Construção, Alvará

lizado o concurso para fiscais sanitários que dará

de Localização e Funcionamento e obtenção da

maior capacidade de atendimento às demandas

Baixa de Construção dos empreendimentos ca-

de revisão do código de saúde.

racterizados como de impacto ambiental e urba-

feitura de Belo Horizonte disponibilizou mais de
150 mil vagas em diversas modalidades de qualificação, viabilizadas por meio de parcerias com diversos agentes. O aumento ainda é maior quando
comparado com o período de 2005 a 2008, no qual
foi disponibilizado um total de 26.554 vagas. Esta
foi a principal e mais ousada meta cumprida pela
área de Trabalho e Emprego. Entre 2005 e 2008,
nem todos os cursos ofereciam aos alunos o vale
transporte, por exemplo, que garante a permanência
e acesso aos cursos, sobretudo, do público socialmente vulnerável.

Qualificação, Profissionalização
e Emprego

As parcerias desenvolvidas com setores produti-

Dada a necessidade cada vez maior de mão de

cado de trabalho e apoiar o empresariado local,

obra qualificada e a simultânea escassez de pes-

oferecendo mão de obra qualificada e encurtando

soas preparadas para o preenchimento das va-

o tempo de procura por profissionais adequados,

gas disponíveis, é imperativo investir em qua-

além de amparar o trabalhador na busca por em-

lificação. Para tanto, a Prefeitura trabalhou, nos

prego, oferecendo-lhe qualificação e intermedia-

vos objetivaram, sobretudo, alinhar as propostas
de qualificação do município às demandas do mer-

nístico nas áreas de infraestrutura, indústria, co-

A PBH também visando aumentar a qualidade

últimos quatro anos, com o desenvolvimento e

ção gratuita. Desse modo, foi viabilizado o acesso

mércio e prestação de serviços. O sistema faz isso

dos serviços prestados à população, desenvol-

execução de políticas públicas para qualificação

a um variado leque ocupacional, como nas áreas

por meio da centralização da responsabilidade da

ve projetos que têm grande impacto na rapidez,

profissional, destinadas, sobretudo, aos jovens e à

de informática, alimentação, saúde, segurança,

coordenação das manifestações e pareceres dos

precisão e retorno às solicitações dos munícipes.

parcela da população que se encontra em situação

serviços, indústria, comércio e construção civil.

vários órgãos da Prefeitura envolvidos no proces-

Um desses projetos é o SIURBE que é o respon-

de extrema vulnerabilidade social.

so, buscando a agilização do licenciamento e a

sável pela automatização de Certidões Legais,

92

93

prosperidade

tomada de decisão em torno das divergências.

Além da resolução de 60% do total de 321 pro-

O incremento das ações de qualificação in-

contribuindo para sua inserção social produtiva.

PBH são jovens beneficiários pelo programa. Até

gata o patrimônio natural e cultural do Velho Chico

fluenciou o número de trabalhadores colocados

O curso tem uma carga horária de 240 horas e

2008 não passava de 3% o número de beneficiá-

e já recebeu mais de 200 mil visitantes em 2011.

no mercado de trabalho através do SINE. Entre

não há qualquer custo para os jovens, que ainda

rios de programas sociais inseridos no programa

2005 e 2008, sete mil pessoas foram interme-

recebem bolsa-auxílio, e visa a qualificação de

de estágio da Prefeitura. Essa é uma meta cum-

diadas em oportunidades cadastradas no SINE.

1.000 jovens no ofício de Bombeiro Profissional

prida que envolve toda a Prefeitura na responsa-

Já no período de 2009 até agosto de 2012, os

Civil (Brigadista Particular).

bilidade de aproveitar produtivamente os jovens

temático do Brasil, recebeu

beneficiados.

braram com a inserção de 12.324 pessoas no

O projeto iniciou-se com uma turma piloto, em no-

mercado de trabalho, provenientes do cadastro

vembro de 2011, e finalizou com 20 jovens certi-

Outra meta cumprida, ainda em 2010, foi a certi-

SINE-BH. Mas há muito a fazer em relação ao

ficados. Em 2012 foram inauguradas quatro novas

ficação de mais de quatro mil pessoas nos cursos

SINE, descentralizando a sua ação e chegando

turmas, totalizando 150 jovens, dos quais 112 se

de Educação de Jovens e Adultos (EJA BH). E,

mais próximo ainda dos trabalhadores e empre-

diplomaram em junho de 2012. Nesse mesmo mês,

nesse caso, houve uma importante superação da

gadores a partir de 2013.

mais quatro turmas com 156 jovens iniciaram o

meta inicialmente proposta de mil vagas.

curso que será concluído em setembro de 2012. Estão previstas, ainda para 2012, mais quatro turmas

Foram mais de 12 mil

de 150 jovens. Para 2013, outros 520 jovens serão

pessoas inseridas no
mercado de trabalho

capacitados, completando a meta inicial do progra-

pelo sistema público do

ma de mil jovens capacitados. Apesar do sucesso

emprego municipal

institucional, técnico, pedagógico e político do programa, ainda há um desafio de inserção desses profissionais no mercado de trabalho, principalmente

Outra ação importante realizada foi a criação,

por meio de parcerias estabelecidas com grandes

em 2011, do Programa Voluntários da Cidada-

organizações do setor privado.

nia, que tem como objetivo o resgate de valores
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Francisco, o maior aquário

sociais e de cidadania de jovens, moradores de

O Programa de Desenvolvimento de Estágio

Belo Horizonte, de 18 a 21 anos, com histórico

e Estudantes na Administração Direta e In-

de conflito com a lei, ou com risco de recruta-

direta do Poder Executivo de Belo Horizonte,

mento pelo mundo do crime, tais como residentes

norteado pelo decreto 13.537, de 30 de março de

em áreas de baixa qualidade de vida urbana e de

2009, priorizou a contratação de beneficiários

alta vulnerabilidade social. O programa é fruto

de programas sociais. Além da bolsa de com-

da parceria entre a PBH, o Corpo de Bombeiro

plementação educacional, os estagiários passam

Militar, a Fundação Guimarães Rosa, a Vara In-

a ter direito a auxílio-transporte, pago por meio

fracional da Infância e adolescência do TJMG e

de vale-transporte, e recesso de 30 dias quando o

a Secretaria de Estado de Defesa Social, que o

estágio for igual ou superior a um ano. A jorna-

enxergam como uma oportunidade de absorção

da de trabalho permanece de 20 horas semanais.

desse público no mercado formal de trabalho,

Até junho de 2012, 60% do total de estagiários da
94

em 2011, mais de 200 mil
visitantes

O Conselho Municipal de Turismo (ComturBH), reestruturado pela Lei nº 10.258, de setembro de 2011, reúne diversas entidades do setor
público e da iniciativa privada ligadas ao turismo.

Turismo em Belo Horizonte

Por meio de câmaras temáticas, os participantes
vão deliberar, avaliar, opinar e propor políticas

Com o objetivo de ampliar as perspectivas de tu-

para estimular o desenvolvimento turístico na ci-

rismo de lazer e negócios de porte médio em Belo

dade e região metropolitana.

Horizonte, além de consolidar a cidade como
destino turístico nacional e internacional, várias

A partir de 2011, os desfiles

ações foram realizadas e já se traduziram em re-

de escolas de samba

sultados para a capital.

e blocos voltaram a
acontecer na Avenida dos

Belo Horizonte tem avançado de forma considerá-

Andradas

vel na captação de eventos para a cidade. De 2010
para 2011, a cidade quase dobrou o número de

Em novembro de 2011, foi criado o Programa

eventos captados, passando de 45 para 82 eventos

de Desenvolvimento do Turismo de Belo Ho-

respectivamente. E até junho de 2012, a cidade já

rizonte, por meio do Decreto 14.658. O intuito é

captou o equivalente a 90% do total do ano anterior,

incentivar a atividade turística como alternativa

alcançando a marca de 75 eventos captados.

econômica de desenvolvimento sustentável, con-

Dentre as ações realizadas para consolidação da

tribuindo, assim, para a melhoria das condições

cidade como “Destino Turístico”, merece destaque

socioeconômicas da cidade, para a ampliação da

a construção do Aquário do Rio São Francisco,

infraestrutura de produtos e equipamentos turísti-

inaugurado em março de 2010. Localizado na capi-

cos, bem como a promoção dos mesmos.

tal mineira, o maior aquário temático do Brasil res-

Em agosto de 2012, foi sancionada a Lei n.
95
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números são mais expressivos e quase do-

O Aquário do Rio São

10.521/2012 que autoriza a construção do Cen-

necessário durante os dias de festa. Na praça da

Nesse mesmo período, também foi concedido ao

tro de Convenções de Belo Horizonte, que terá

Estação, moradores de Belo Horizonte, do inte-

município prêmios internacionais, uma forma

capacidade para três mil pessoas em seu auditório

rior de Minas, de outros Estados e até mesmo

de reconhecimento às boas práticas públicas que

principal, auditórios auxiliares e salas interliga-

visitantes vindos de outros países participaram e

podem ser replicadas em outras partes do mun-

das. A estrutura terá ainda áreas para exposição,

aprovaram a festa na capital mineira.

do com poucas adaptações, contribuindo para a

feiras e palestras.

divulgação positiva do município no exterior e

•

Rede Metropolis.

•

CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos.

•

AICE – Associação Internacional das Cida-

Em parceria com a Federação das Associações dos

para a consolidação da cidade como um centro

Visando qualificar profissionais para melhorar o

Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais (Fe-

internacional de excelência em política públi-

atendimento ao turista, a Empresa Municipal

citur) e apoio da Copasa, foi realizado o projeto Es-

ca. Os principais prêmios recebidos no período

de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) reali-

cadaria, que é parte de um conjunto de ações para

Os principais resultados da PBH nesta modalida-

2009-2011 foram:

zou, em 2010, cursos como o de qualificação de

estimular o turismo interno no Estado. A atividade

de são as relacionadas às seguintes participações

empreendedores da Feira de Arte e Artesanato da

foi aberta em dezembro de 2009, pelo Circuito do

Avenida Afonso Pena (manuseio de alimentos),

Ouro, com a exposição de trabalhos artesanais no

Policy Award) do World Future Council –

de agentes de segurança pública (curso de quali-

espaço externo da sede da Prefeitura, interagindo

Políticas de Segurança Alimenta de BH,

da AICE – Associação Internacional das Ci-

ficação) e o de agentes de trânsito (Introdução ao

também com a já tradicional Feira de Arte e Artesa-

com diploma de reconhecimento.

dades Educadoras – jan/2009 a jun/2010.

Turismo, História e Atrativos Turísticos de Belo

nato da Avenida Afonso Pena, no Centro da cidade.

•

•

Horizonte). Já em 2011, a Belotur treinou 153

des Educadoras.

de destaque do chefe do executivo:

2009 - 1º Prêmio Políticas do Futuro (Future

•

2010 - 4º Prêmio Metropolis da Associação

•

Coordenador da Rede Territorial Brasileira

Presidente do CIDEU – Centro Iberoameri-

pessoas em quatro turmas no curso de capacita-

Está em desenvolvimento pela Belotur o projeto

Mundial de Grandes Cidades → Menção

cano de Desenvolvimento Estratégico Urba-

ção “Introdução ao Turismo, História e Atrativos

Turismo de Saúde – BH Health Tour, em par-

Honrosa para Programa de Recuperação

no – Ago/2010 a Abril/2011.

Turísticos de Belo Horizonte”.

ceria com a Associação de Hospitais de Minas

Ambiental DRENURBS, com diploma de

(AHMG). O objetivo desse projeto é reforçar a

reconhecimento.

•

Secretário Executivo da Rede Mercocidades

Belo Horizonte também avançou em relação

vinda de pessoas à Belo Horizonte para tratamento

à preparação de seus carnavais. A partir de 2011,

de doenças ou procedimentos preventivos em of-

os desfiles de escolas de samba e blocos do car-

talmologia, oncologia, doenças cardíacas, cirurgia

Bertelsmann Stiftung → 2º lugar para Or-

naval voltaram a acontecer na Avenida dos An-

plástica, reprodução humana e obesidade, consoli-

çamento Participativo, com diploma de re-

feitos (FNP) para assuntos da Copa do Mun-

dradas, área central da cidade, propiciando aces-

dando a capital como referência nessas áreas.

conhecimento e troféu.

do da FIFA 2014.

so a toda a população belo-horizontina. Porém,

Relações Internacionais

foi em 2012 que a cidade regatou a festa momesca: a Estação do Samba  recebeu mais de

As atividades de relações Internacionais são co-

40 mil pessoas durante os dois dias de desfiles

– Dez/2010 a Dez/2011.
•

2011 - Prêmio Reinhard Mohn Prize do
•

Belo Horizonte também tem participado ativamente

•

junta de Relações Internacionais (SMARI).

tras 50 mil que acompanharam as apresentações

Representante dos Prefeitos de todo o mun-

de diversas redes de cooperação internacional. As

do (ICLEI) na Rio+20, apresentando ao

principais instituições às quais PBH está filiada são:

Secretário Geral da ONU, Ban Ki Moon, a
mensagem final do Congresso Mundial do

ordenadas na PBH pela Secretaria Municipal Ad-

dos blocos Caricatos e Escolas de Samba e ou-

Vice-Presidente da Frente Nacional de Pre-

•

ICLEI – Conselho Internacional dos Gover-

ICLEI – jun/2012.

nos Locais pela Sustentabilidade.

musicais na Praça da Estação. Camarotes, palco

A estratégia de coordenação ou protagonismo

Neste sentido, no Período de 2009 até julho de

com iluminação especial, telões, barracas de be-

2012, foram recebidos, no município, 62 Embai-

bidas e alimentação, além de uma bela decora-

xadores e Cônsules e 46 missões internacionais.

ção, proporcionam ao público todo o conforto
96

•

Rede Mercocidades.

•

CIDEU – Centro Iberoamericano de Desen-

em redes e associações internacionais de cidades
deve estar preferencialmente ligada a uma estra-

97

prosperidade
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volvimento Estratégico Urbano.

tégia de divulgação e projeção internacional do

oportunidade de conhecer as políticas públi-

rança, gestão e políticas públicas, e tecnologia

transporte, aeroportos, segurança, hospitais, te-

município. Nesse sentido, a SMARI captou para

cas implementadas pela Prefeitura de Belo

da informação. Esse programa foi escolhido pela

lecomunicações, saneamento e energia. Nesse

Belo Horizonte e coordenou a realização dos se-

Horizonte. Os voluntários participam do co-

“Força Tarefa” da ONU como uma referência e

quesito, Minas e BH passou com louvor e, nos

guintes eventos internacionais na cidade:

tidiano das áreas de administração direta da

passou por uma sistematização apoiada pela Uni-

últimos três anos, fomos considerados a melhor

cidade mediante um estágio voluntário, atra-

versidade de Brasília, apresentado no Fórum de

organização e preparação para o evento, o que

XVIII Congresso do Cideu – “Inovação e

vés do qual podem adquirir e intercambiar

Alto Nível de Avaliação da Eficácia da Ajuda na

credenciou BH para ser uma das sedes , também,

Criatividade na Cidade” – 28 a 30 de Julho

novas experiências e conhecimentos, além

Coreia do Sul, em dezembro de 2011.

da Copa das Confederações em 2013.

de 2010.

de contribuir com os trabalhos dos diversos
órgãos temáticos e também com o proces-

Projeto “Improve Your English”, visa ampliar a

Para garantir o atendimento de todos esses crité-

so de internacionalização da cidade de Belo

perspectiva de aprendizado do idioma inglês na

rios, o Governo Estadual e a Prefeitura de Belo

Horizonte. O Programa foi criado em setem-

rede municipal de ensino, através da capacitação

Horizonte se uniram, em 2009, após a escolha da

bro de 2011 e já participaram 17 estudantes

dos professores, de forma a contribuir para a me-

capital como cidade-sede, e desenvolveram um

de nove nacionalidades diferentes, envol-

lhoria do ambiente de negócios da cidade e para a

planejamento estratégico para a Copa do Mundo

vendo 16 órgãos da PBH.

empregabilidade dos jovens. Em 2009, 37 profes-

com a seguinte visão estratégica: “Minas Gerais

sores foram formados no programa; em 2010, 57

e Belo Horizonte integrados na gestão da Copa

Uma vertente importante das ações de coopera-

professores e, em 2011, atendeu a 50 alunos da

de 2014 como alavanca para o desenvolvimen-

ção internacional da SMARI é a participação,

rede municipal, que começaram a cursar um pro-

to econômico, social e cívico”.

coordenação e implementação de projetos de co-

grama intensivo de inglês no ICBEU, com carga

operação internacional.

horária de 5 horas/semana.

•

XV Cúpula da Rede Mercocidades e 58ª
Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) – 30 de nov. a 03 de dez. de 2010.

•

Congresso Mundial do ICLEI – 14 a 17 de
junho de 2012.

Atualmente a SMARI executa dois programas
importantes para a internacionalização do município e que contribuem para a melhoria dos trabalhos das diversas secretarias da PBH:
•

os investimentos nos preparativos para a Copa

Programa Café com o Mundo, que Tem
como objetivo multiplicar o conhecimento adquirido por autoridades, técnicos e
servidores municipais em missões internacionais oficiais, através de palestras e
workshops, tendo como público-alvo au-

Projeto de Enfrentamento à Violência Contra

do Mundo 2014, além de garantir o sucesso do

internacionais e organismos multilaterais e per-

as Mulheres, que tem por objetivo demonstrar

evento, garantam melhorias para toda a popula-

mitem a troca de experiências no sentido do aper-

que a geração de emprego e renda, por um lado,

ção, deixando um legado para a cidade.

feiçoamento das políticas públicas formuladas e

e a conscientização e educação cívica, por outro,

executadas pelo município.

são instrumentos capazes de reduzir a violência

Acreditamos que, muito mais do que obras de infra-

contra as mulheres.

estrutura e melhorias urbanísticas para a cidade, a

les implementados e/ou acompanhados pela SMARI.

da administração direta e indireta da PBH.
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Os projetos podem ser financiados por agências

Atualmente pode-se destacar 3 Projetos dentre aque-

toridades e servidores públicos municipais

•

Essa Visão de Futuro investe e trabalha para que

Copa deve servir para mostrar ao mundo a Belo Ho-

BH e a Copa do Mundo de 2014:
Muito Além do Futebol

rizonte que amamos e vivemos. Uma cidade com
“calor humano”, hospitaleira por natureza e com

Programa implementado em 2010, com 11

Projeto de Formação de Jovens Lideranças

edições já realizadas e público acumulado

Haitianas – O Programa “Contagem, Betim e

Ao escolher as 12 cidades-sedes em que serão

de 673 pessoas.

ser e de conviver e, com isso, atrair investimentos

BH: um belo Horizonte para o Haiti. Programa

disputadas as 64 partidas da Copa do Mundo

e turismo.

de Formação de Jovens Lideranças Haitianas”,

2014, a FIFA analisou o que elas têm a oferecer

com duração prevista para dois anos e composto

para o grande público que irá visitá-las. Entre os

Um evento com o porte da Copa do Mundo, além da

por duas etapas, tem como objetivo oferecer aos

requisitos avaliados, as cidades devem contar

grande visibilidade internacional, tem o potencial de

alunos haitianos uma ampla formação em lide-

com boas condições e opções de hospedagem,

mobilizar e unir as pessoas. Vamos aproveitar essa

Programa Municipal de Voluntariado
Internacional, que visa proporcionar a estrangeiros que estudam em Belo Horizonte a
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capacidade de contagiar as pessoas no seu jeito de
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•

mos anos, com a energia e a alegria necessárias para

No médio prazo, os principais desafios para uma

Faz parte dos projetos na área de Sustentabilidade

Belo Horizonte mais próspera incluem a simpli-

receber as pessoas e mostrarmos a nossa BH, uma

No quesito mobilidade urbana, a Prefeitura conta

para a Copa do Mundo de 2014, visando atender

ficação e a desburocratização do ambiente para

cidade que vem se transformando para melhor e que

com um conjunto de oito projetos viabilizados por

às diretrizes assumidas junto à Fifa.

a criação e o desenvolvimento de negócios, o

a cada dia vai se inserindo no cenário internacional.

meio do PAC Mobilidade Copa 2014. Dentre eles

Uma cidade do mundo!

destacam-se o Boulevard Arrudas, com cobertura do

Durante a Copa do Mundo 2010, Belo Horizonte

mão de obra, a promoção de investimentos pro-

canal, ampliação das vias com implantação de ciclo-

esteve presente na Casa Brasil Johannesburg, no

dutivos privados e o estímulo ao setor de turis-

Belo Horizonte foi a primeira cidade-sede a re-

vias, paisagismo e iluminação; e os BRTs da Cris-

Programa de Observadores da FIFA e no acom-

mo, beneficiando-se, inclusive, do fato de a capi-

alizar um Diagnóstico Linguístico para avaliar a

tiano Machado, Antônio Carlos e Área Central, que

panhamento geral do evento, por meio de equipe

tal mineira ser uma das cidades-sede da Copa do

capacidade de comunicação em língua inglesa dos

envolvem corredores rápidos de ônibus com acesso

especializada da Prefeitura nas áreas de turismo,

Mundo de Futebol.

sete mil belo-horizontinos que participaram do

a pontos importantes da capital. Foi ainda concluído,

mobilidade, promoção e marketing, voluntariado

exame. Além disso, a Prefeitura criou o Núcleo de

em maio de 2012, a primeira etapa do Plano de Ope-

e comunicação. Na capital mineira, foram reali-

Propostas para os próximos

Gestão do Projeto Copa das Confederações de

rações de Mobilidade de Belo Horizonte, com obje-

zadas as Arenas das Comemorações, nos espaços

4 anos

2013 e Copa do Mundo 2014 com as atribuições

tivo de preparar a cidade para receber os impactos

da Praça da Estação e da Praça JK, que contou

relacionadas ao monitoramento, ao aprimoramen-

nos transportes e no trânsito gerados pela Copa das

com um público de mais de 72 mil pessoas.

to e à efetivação das ações emprendidas no âmbito

Confederações e pela Copa do Mundo.

do Projeto, através do Decreto 13.583 de junho

incentivo à profissionalização e qualificação da

Considerando os avanços nos últimos quatro
anos e nosso comprometimento permanente em

Outros eventos, como o Future Champions e a

desenvolver serviços de valor agregado, criar um

de 2009, e o Comitê Executivo Municipal das

No eixo de Turismo e Rede Hoteleira, foi apro-

Câmara Temática de Meio Ambiente, estão di-

ambiente estimulante aos negócios e investimen-

Copas pelo Decreto nº 14.636, em novembro de

vada a Deliberação Normativa 65 pelo Conse-

retamente relacionados com a pauta levantada

tos, desburocratizado, e ainda focar na capacita-

2011, e tem a finalidade de coordenar e monitorar

lho Municipal do Meio Ambiente (Comam) para

pela Copa do Mundo e vêm preparando Belo

ção dos recursos humanos, apresentamos as se-

as ações dos órgãos e entidades da Administração

simplificar o licenciamento dos empreendimentos

Horizonte para receber grandes eventos. Além

guintes propostas para a próxima gestão.

Direta e Indireta do poder Executivo que tenham

hoteleiros em Belo Horizonte. O objetivo é incen-

disso, a participação de Belo Horizonte em

como objeto a realização da Copa do Mundo da

tivar a implantação de hotéis, cinemas, auditórios,

eventos como a Expo Xangai 2010 e SoccerEx,

Fifa Brasil 2014 e da Copa das Confederações da

bibliotecas, museus e centros de convenções.

permitiu a divulgação da capital mineira como

Política de Desenvolvimento
Econômico

cidade-sede da Copa.

Fifa Brasil 2013. E criou também quatro grupos

1. Estimular o desenvolvimento econômico ao

Já no eixo da Sustentabilidade, foi realizada em

temáticos segmentados em Atrativos Turísticos,

março de 2011, a primeira reunião da Câmara

está trabalhando com o mapeamento dos atrativos

longo dos corredores de transporte coleti-

Desafios de médio prazo

vo, de forma a aumentar a oferta de postos

Temática de Meio Ambiente, com o desafio de

da cidade com necessidade de revitalização, classificação dos projetos prioritários, levantamento
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de energia e das emissões de gases de efeito estufa.

de estimativa de orçamento e apresentação ao Ministério do Turismo para busca de recurso; o grupo
de Turismo, que elaborou o Plano Estratégico da
Copa 2014, com apoio do Sebrae e Fundação Dom
Cabral (FDC). E os grupos da Mobilidade e Saúde, que estão em fase de planejamento e detalha-

fazer uma Copa do Mundo verde, com participa-

Em meio à crescente inserção internacional da

de trabalho, lojas e serviços, de acordo com o

ção dos técnicos da Prefeitura de Belo Horizon-

economia brasileira, o desenvolvimento da eco-

conceito de Desenvolvimento Orientado pelo

te e do Governo Estadual, no Centro Mineiro de

nomia do conhecimento e a agregação de valor

Transporte (TOD)2, implementando políticas

Referência em Resíduos, no bairro Esplanada. Foi

à produção manifestam-se como importantes

como a oferta de um serviço de alta qualidade

lançado, em julho de 2011, o Programa de Cer-

fatores para a sobrevivência das empresas nos

e a facilidade de acesso ao sistema.

tificação em Sustentabilidade Ambiental, com

mercados nacional e internacional, cada vez mais

objetivo de promover a redução e reciclagem dos

competitivos.

resíduos sólidos e a redução do consumo de água e
2

100

Sigla em inglês para Transit Oriented Development
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mento dos seus projetos.

oportunidade para contagiarmos a cidade nos próxi-

2. Estabelecer um ambiente favorável à insta-

6. Estabelecer programas de fortalecimento

12. Criar o Programa Vila Produtiva, com o

empreendedores, principalmente nas áre-

lação e desenvolvimento de negócios de alto

das médias empresas em setores estratégi-

objetivo de incentivar a economia local em

as de vulnerabilidade social. O objetivo é

valor agregado nas indústrias do conheci-

cos da economia municipal, apoiando em-

vilas e aglomerados:

formalizar 700 micro e pequenas empre-

mento, notadamente nos segmentos de saúde,

presas âncoras ou fornecedoras de grandes

biotecnologia, TI, turismo e moda. Para os

empresas. Nossa meta é atender, de 2013 a

próximos 4 anos, a meta é captar 30 milhões

2016, a 50 empresas.

sas, gerando 400 novos postos de trabao

Construir prédios de uso misto em

lho e capacitando 1.000 empresários por

Vilas e Aglomerados, para reassenta-

ano, no período de 2013 a 2016.

mento de estabelecimentos comerciais

de reais por ano em investimentos de novas
7. Avançar no programa de PPPs de BH, após

EMP, a cidade também investirá na atração de

o sucesso no lançamento da PPP de Educa-

grandes empresas empregadoras.

ção em 2012, pioneira no Brasil e no Mundo,
e concretizar as PPPs da Saúde, para os Es-

13. Incentivar o Microempreendor Individual

dentro de critérios sociais previamente

o

estabelecidos.

(MEI):

Implantar centros comerciais nas

o

3. Elaborar, em conjunto com o Governo Es-

tacionamentos Subterrâneos, Centro de Con-

Vilas e Aglomerados, por meio de Par-

de cobrar a Taxa de Fiscalização Local

tadual e com os municípios vizinhos, uma

venções, Rede de Multisserviços e Concessão

ceria Público-Privada, com disponibili-

de Funcionamento, paga anualmente

política metropolitana de atração de inves-

do Centro de Distribuição Logístico, no perío-

zação de unidades para comerciantes /

pelos MEIs.

timentos, visando promover o desenvolvi-

do de 2013 a 2015.

moradores locais, dentro de critérios
o

sociais previamente estabelecidos.

mento econômico da RMBH.

Disponibilizar áreas remanescentes

residencial no primeiro exercício pos-

atender à demanda de BH e Minas Gerais, e

de obras para reassentamento de co-

terior àquele em que suas atividades se

atrair pacientes de outros Estados.

mércios e serviços, por meio de ces-

iniciarem, para aqueles MEI que se es-

são de uso a comerciantes/moradores,

tabelecerem em parte de imóveis ocu-

dentro de critérios sociais previamente

pados, como residências, será mantida.

4. Estabelecer políticas para a atração de

na rede privada, em número suficiente para

grandes investimentos nos diversos setores
da economia, em conjunto com a Agência de

o

Desenvolvimento Metropolitano, de maneira
a proporcionar o crescimento sustentável de

9. Criar uma a Câmara de Cooperativismo no

toda a região. A meta é de no mínimo dois no-

CODECOM, com objetivo de discutir as de-

vos empreendimentos por ano, para o período

mandas para o cooperativismo.

estabelecidos.
14. Incentivar o artesanato na cidade e transo

de 2013 a 2016.

Manter a tributação do IPTU do imóvel
compartilhado como exclusivamente

8. Estimular a oferta de leitos hospitalares

PROGRAMA DE GOVERNO

Encaminhar Projeto de Lei para deixar

Avançar nas políticas de remoção de

formar BH em referência de qualidade:

10. Elaborar uma proposta de lei Municipal

estabelecimentos comerciais, ofere-

5. Estruturar programa de crescimento sus-

junto com a Organização das Cooperati-

cendo auxílio-realocação, consideran-

tentável de empresas de pequeno porte,

vas do Estado de Minas Gerais (Ocemg)

do o tempo de comércio, essencialida-

regionais, para realização de feiras de

para o patamar de médias empresas, por

de apoio e incentivo ao cooperativismo.

de do serviço, fonte primária de renda,

arte e artesanato.

o

entre outros.

meio de assistência direta à sua moderni-

o

11. Realizar reuniões periódicas com todas as

zação administrativa, financeira, contábil e

entidades representativas do comércio e

de gestão. Apoiar a estruturação de Siste-

serviços da cidade.

mas de Garantia para apoio à ampliação de

o

ções variadas em palco, nos espaços de

e Microcrédito, a partir da parceria entre

realizações de feiras.
o

privada, para fomentar o fortalecimento

2013 a 2016.

Inserir as diversas feiras de artesanato
realizadas na cidade, no catálogo de

e a formalização dos micro e pequenos
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Promover a realização de apresenta-

Avançar nos Programas BH Negócios
o poder público municipal e a iniciativa

mercados. Meta de atender 100 empresas de

Ampliar as áreas da cidade em todas as

eventos culturais da BH.
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empresas. Através do CODECOM e do PRO-

Ações de Desburocratização

20. Avançar no atendimento ao trabalhador e

Estadual de Educação e em parceria com o

demanda de mão de obra qualificada e fo-

ao empregador, descentralizando e fortale-

Sistema S. Especificamente para os estudan-

mentando os arranjos produtivos da cidade.

15. Avançar na consolidação dos procedimentos

cendo os serviços do SINE, e ampliar a rede

tes do EJA, nos anos finais do ensino funda-

da Porta Integrada melhorando a interlocu-

municipal de atendimento, criando equipes

mental e médio, serão reservadas ao menos

ção do empreendedor com a PBH, evitando

técnicas itinerantes e uma nova unidade do

25% das matrículas de educação profissiona-

cado Distrital de Santa Tereza em

informações desencontradas e contraditórias,

SINE na região noroeste.

lizante, de forma a aumentar suas possibili-

um amplo e moderno centro de edu-

dades de inserção no mercado de trabalho.

cação profissional, em parceria com o

através de um canal único e direto para as dis-

Transformar as instalações do Mer-

cussões sobre os projetos de impacto a serem

21. Avançar na oferta de cursos de qualifica-

instalados e dos empreendimentos em funcio-

ção e profissionalização em total sintonia

25. Fortalecer os Programas de elevação de es-

necessidade de qualificação profissio-

namento no município de Belo Horizonte.

com o mercado, ampliando a capacidade de

colaridade em articulação com a qualificação

nal por parte da população e das indús-

atendimento do PMQER (Programa Munici-

profissional, com foco nos estudantes da Rede

trias locais, especificamente na área de

16. Desburocratizar e simplificar o licenciamen-

pal de Qualificação e Renda), por meio de

Municipal de Educação de Belo Horizonte.

transporte, com capacidade de oferta de

to urbanístico dentro da PBH por meio da in-

obras de manutenção dos espaços para for-

tegração do SIATU (Sistema de Administração

mação e qualificação de mão de obra, com

Tributária e Urbana) e do SIURBE (Sistema de

foco na geração de emprego e renda.

SESI/Senai, que irá atuar atendendo à

aproximadamente 3.800 vagas anuais.
26. Fortalecer as parcerias com os Programas

O projeto incluirá também área de la-

Federais e Estaduais de qualificação pro-

zer, convivência e cultura.

fissional e de ensino técnico na modalidade

visando o georreferenciamento dos dados de

22. Avançar na oferta de cursos profissionais

EAD (Ensino a Distancia), com foco nos es-

licenciamento, possibilitando melhor análise

e de qualificação para a população negra

tudantes da rede municipal da educação, em es-

de Formação Profissional para a área

da dinâmica urbana e assegurando o acesso à

modernizando os laboratórios da Escola Pro-

pecial na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

de Construção Civil, promovendo a

informação completa em um único sistema.

fissionalizante Raimunda da Silva Soares no
âmbito do PMQER (Programa Municipal de

17. 
Disponibilizar, pela internet, informações

Qualificação e Renda).

o

Apoiar a implantação de novo Centro

oferta de novas 2.000 mil vagas ao ano.
27. Avançar no processo de certificação educacional dos alunos da EJA – Educação de

o

Implantar duas novas Escolas Profis-

Jovens e Adultos, monitorando o desempe-

sionalizantes nas Regiões do Barreiro

23. Avançar na área de economia solidária im-

nho dos estudantes por meio do Avalia-BH e

e de Venda Nova, por meio e parcerias.

18. Realizar reuniões periódicas na Secretaria

plantando, em parceria com o Estado de Mi-

por formação específica para professores que

de Serviços Urbanos, com setores especí-

nas Gerais, um programa para o atendimento

atuam nesse segmento. Assim, garantiremos

29. Ampliar o número de pessoas atendidas

ficos, para monitoramento e acompanha-

aos empreendimentos solidários de áreas de

o direito à educação àqueles que não tiveram

pelo Programa de Intermediação de Mão

mento dos procedimentos de licenciamen-

grande vulnerabilidade da cidade, auxiliando

oportunidades educacionais na idade própria.

de Obra para Pessoa com Deficiência

to, visando a desburocratização.

na geração de renda e inclusão produtiva de

básicas de todas as áreas do município.

28. Criar escola polo de educação profissio-

sando à criação de maiores oportunidades de

nalizante, em locais estratégicos, incluin-

geração de trabalho e renda, principalmente

24. Aumentar o número de vagas e expandir a

do pelo menos uma na área central, para

em meio a grupos socialmente vulneráveis,

oferta de cursos de qualificação profissio-

oferta de cursos de qualificação profissio-

possibilitando seu ingresso no mercado de

nal técnica para estudantes de nível médio

nal e técnicos, em parceria com instituições

trabalho e fomentando a formalização de

e estudantes do EJA (Educação para Jovens

federais e privadas de educação técnica, na

empregos na cidade.

e Adultos), em consonância com o Sistema

modalidade presencial ou EAD, atendendo à

beneficiários de programas sociais.

Qualificação, Trabalho e Renda
19. Avançar no Programa “Voluntários da Cidadania”, ampliando as parcerias com setores
privados e implementando ações que facilitem
a inserção dos alunos no mercado de trabalho.

104

(PROMETI), passando para 4 mil vagas, vi-
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Informações Urbanísticas de Belo Horizonte),

PROGRAMA DE GOVERNO

o

Turismo
30. Construir o Centro de Convenções de Belo
Horizonte, visando garantir sustentabilidade

36. Implantar o Observatório de Políticas de

atrativos, inovações tecnológicas para os servi-

50. Reformar os Centros de Atendimento aos

Turismo, com representação das entidades

ços turísticos, incentivos tributários e tarifários,

Turistas, preparando a capital mineira para

empresariais, entidades de representação

ações de promoção e divulgação.

receber a Copa das Confederações 2013 e a

classista, escolas de turismo.

copa do Mundo 2014.
43. Implantar o roteiro “As três capitais de

à cadeia econômica do turismo pela atração de
novos fluxos de visitantes. O Centro terá um au-

37. Implantar a Central de Informação Turís-

Minas”, Mariana, Ouro Preto e BH, através

51. Implantar Sinalização Turística em Belo

ditório principal com capacidade para três mil

tica Integrada para garantir unicidade, ra-

da oferta integrada de atrativos, principal-

Horizonte, com placas indicativas e sinali-

pessoas, auditórios auxiliares e salas interliga-

pidez, confiabilidade e segurança das infor-

mente com a Estrada Real, em parceria com

zação interpretativas nos principais corredo-

das, além de espaços para exposições e feiras.

mações divulgadas e tornar Belo Horizonte

o Governo Estadual.

res da cidade.

referência nacional na prestação de informa44. Implantar o Calendário de Eventos de BH,

52. Implantar ações diversas de turismo, como

em ação integrada com órgãos públicos e pri-

capacitação da Guarda Municipal, prepa-

38. Viabilizar os recursos para a construção do

vados de turismo, propiciando ações conver-

rando Belo Horizonte para receber a Copa das

32. Concluir as obras da nova Estação Rodovi-

Espaço Multiuso no Parque Municipal, para

gentes de qualificação das ofertas e produtos

Confederações 2013 e a copa do Mundo 2014.

ária de Belo Horizonte, localizada no bairro

incentivar a realização de manifestações artís-

turísticos, bem como ações culturais.

São Gabriel e interligada às estações do Metrô

ticas, culturais e folclóricas, conciliando a edu-

e de integração do BRT ali situadas, através de

cação ambiental à função social do parque.

31. Viabilizar a construção de novos Centros de

ções turísticas.

Eventos para incentivar o turismo de negócios.

concessão, e colocá-la em operação ainda no
39. Construir o Mirante Aglomerado da Ser-

primeiro semestre de 2014.

53. Avançar nas ações de promoção do Carna45. Redefinir modelo de atuação da Belotur e

val belo-horizontino, por meio do incentivo

reativar sua relação com o Convention Bure-

dos blocos caricatos, escolas de samba e mo-

au, sob novo formato.

vimentos de bairros da cidade.

ra, na divisa do Parque das Mangabeiras
com o Aglomerado da Serra.

melhorando sua estrutura e divulgação.

tar os visitantes na utilização o transporte

GIP), em parceria com o Governo Estadual,
para sua utilização como: (1) terminal central

40. Promover “produtos turísticos” no entorno

do BRT metropolitano, (2) terminal de ônibus

de Belo Horizonte em eventos de negócios,

turísticos, (3) terminal “Conexão Aeroporto”.

como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Serra
da Piedade, Serra da Canastra e Serra do Cipó.

34. Implantar a Rede de Turismo de Negócios,

PROGRAMA DE GOVERNO

54. Avançar na promoção do Arraial de Belô,

46. Criar o Guia BH Ponto a Ponto para orien-

que conta hoje com recursos do BID e inicial-

41. Fomentar ações que estimulem Belo Horizon-

mente com a participação de 150 empresas do

te como destino turístico competitivo de ne-

segmento, que passarão a participar dos even-

gócios, aproveitando sua vocação nos setores de

tos captados para a cidade de forma democráti-

Moda, Comercial e Prestação de Serviços.

ca, e principalmente ampliando a participação

42. Implantar o Programa BH do Futuro, com-

de micro e pequenas empresas do município.

público para conhecer os atrativos da cidade.
55. Implantar o Polo Cultural da Pampulha,
47. Implantar linhas com características exe-

revitalizando e revalorizando o Complexo

cutivas para atendimento específico aos

Arquitetônico, Paisagístico e Artístico da era

roteiros turísticos e culturais das regionais

JK, ampliando e melhorando o roteiro com

Centro-Sul e Pampulha.

informações e infraestrutura.

48. Estimular o turista do interior do Estado a

56. Adotar BH como “cidade da arquitetura”

fazer turismo em Belo Horizonte, por meio

destacando e divulgando seu patrimônio ne-

de incentivos às agências de turismo na oferta

oclássico e modernista através de mapas e

de pacote de desconto para o turista do interior.

roteiros, de forma similar ao que será feito

preendendo a organização e qualificação dos

35. Expandir ações de turismo de lazer em
Belo Horizonte.

em relação ao Polo Cultural da Pampulha.

serviços do Turismo Receptivo da cidade, a

49. Implantar Circuitos Culturais para pro-

sua internacionalização, ampliação da oferta de

mover o turismo cultural e a divulgação
do patrimônio neoclássico e modernista.
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33. Adaptar a atual estação rodoviária (TER-

Modernidade

Assim, para que alcancemos o futuro que almejamos para Belo Horizonte, a Estratégia de Longo Prazo define o avanço dos investimentos em

Cidade conectada com o

modernidade, com vistas ao crescimento susten-

cidadão e com o mundo

tável de toda a cidade, traduzido na valorização e
aprimoramento do desempenho profissional dos

A Cidade que Queremos em 2030

servidores e empregados públicos municipais; na

Nos dias atuais, o ritmo de mudanças no cená-

elevação da qualidade do atendimento aos cida-

rio econômico e social cresce de maneira inédita,

dãos; modernização da infraestrutura interna das

tendendo a se intensificar de forma progressiva

instituições municipais e da infraestrutura tecno-

com o passar dos anos, colocando a infraestrutura

lógica de rede sem fio para acesso à internet.

de comunicação como palavra de ordem, no que

Entre as metas globais estabelecidas no Plane-

diz respeito à competitividade urbana.

jamento Estratégico BH 2030, destaca-se a uni-

Em 2030, queremos nos distinguir com uma ges-

versalização, até 2030, do acesso da população à

tão pública participativa, com forte consenso e

rede sem fio (hotspots1) em áreas públicas (pra-

coesão social, em torno do projeto de longo pra-

ças, parques, vilas e prédios públicos).

zo desejado para a cidade e da boa qualidade das

O que foi e o que está

nossas instituições e políticas públicas. Quere-

sendo feito

mos que o acesso à rede sem fio em áreas públicas em Belo Horizonte seja universalizado, am-

Investir na modernidade da gestão administrati-

pliando o uso da internet e de outras ferramentas

va significa aumentar sua eficiência operacional,

com potencial de promover a conectividade para

de forma a reduzir custos, aumentar o controle

o desenvolvimento da cidade e das pessoas; e que

sobre os processos e, sobretudo, aumentar o im-

a eficiência gerencial seja traduzida na prestação

pacto positivo da ação pública no bem-estar da

de serviços públicos de qualidade à população de

população. A Prefeitura de Belo Horizonte tem

Belo Horizonte, produzindo um relacionamento

realizado diversos projetos para modernizar e

de confiança e respeito, entre a sociedade e o go-

universalizar os serviços públicos, com foco na

verno municipal.

flexibilização, simplificação, planejamento e
transparência de suas ações e aumento da co-

Na área de serviços, as inovações em tecnologias

nectividade da cidade com o cidadão, e deste

de informação e comunicação serão um poderoso
agilidade dos processos e da redução dos prazos

Os maiores destaques estão na gestão de recursos

de atendimento aos usuários. No âmbito social,

humanos e nos esforços de aproximação da PBH

a inclusão digital será um forte instrumento de

com os cidadãos belo-horizontinos.

inclusão social e desenvolvimento da população.
1

Hotspots são pontos de acesso sem fio à internet.
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com o mundo.

instrumento em favor da desburocratização, da

A Prefeitura de Belo Horizonte já disponibili-

em tecnologia da informação de jovens de baixa

Ademais, Belo Horizonte conta com 505 áreas

za hoje, mais de 900 serviços à população via

renda, com o objetivo de democratizar o acesso

de acesso livre à internet, localizadas em praças,

governo eletrônico. Esse fato, aliado à preocu-

à informação e à tecnologia. Este programa vem

parques e locais públicos. Para utilização do sis-

Além disso, a Prefeitura tem contribuído também

pação com a garantia de fornecimento de ampla

ampliando a cidadania e combatendo a pobreza,

tema BH Digital – hotspot da Prefeitura de Belo

com a inclusão digital nos municípios da Rede

conectividade às redes municipais de negócios e

com a expansão das possibilidades de inserção

Horizonte, apenas em 2011, foram cadastradas

Metropolitana de Belo Horizonte. O Progra-

de serviços públicos e privados, garantiu o posi-

na sociedade da informação e do fortalecimen-

37.413 contas e realizados 283.430 mil acessos.

ma Telecentros.BR, do Governo Federal, doou

cionamento de Belo Horizonte, em 2011, como a

to do desenvolvimento local com foco na oferta

cidade mais digital do país2, além de referência

de cursos de informática básica e internet, cursos

Em maio de 2012 foi firmada parceria da PBH

to para a Rede 10, permitindo a instalação de 85

em capacitação por meio da inclusão digital3.

profissionalizantes, oficinas especiais e prestação

na área de telecomunicações, com vistas à viabi-

telecentros em Brumadinho, Contagem, Betim,

de serviços públicos.

lização do atendimento ao Programa Nacional de

Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das

Banda Larga (PNBL), na capital. O PNBL visa

Neves, Ibirité e Vespasiano (em fase de implan-

mercado formal de trabalho.

computadores, tanto para Belo Horizonte, quan-

BH foi eleita a cidade mais

Os CIDs são espaços comunitários que, mais do

criar novas oportunidades, acelerar o desenvolvi-

tação), com coordenação da Prodabel (Empresa

digital do país em 2011

que prover acesso público ao computador e à in-

mento econômico e social, e reduzir as desigual-

de Informática e Informação do Município de

ternet, funcionam como catalisadores do desen-

dades sociais por meio da expansão da cobertura

Belo Horizonte) e recursos do Governo Federal.

volvimento social, promovendo o uso contextua-

do serviço de internet, a elevação da velocidade

A PBH, através da Prodabel, disponibilizou mo-

lizado da tecnologia, por meio de cursos e suporte

disponível e a redução do seu preço.

dens 3G para alguns dos telecentros, até que o

Inclusão Digital

Governo Federal possa disponibilizar a rede GE-

à integração profissional em diversas áreas. Os
A política de inclusão digital da PBH visa, sobre-

centros também oferecem cursos de informática

A preocupação com a inclusão digital da popula-

SAC – Governo Eletrônico de Atendimento Ao

tudo, auxiliar no combate à exclusão social, e se

para lideranças comunitárias, gestores públicos e

ção socialmente vulnerável pode ser constatada,

Cidadão7.

desenvolve mediante parcerias com os Governos

jovens de 16 a 24 anos, em sua maioria, contrata-

ainda, no provimento de acesso à internet através

Estadual e Federal, entidades da sociedade civil,

dos como Agentes de Informática para os labora-

de rede banda larga em áreas de 23 vilas e aglo-

Foram ainda contratados bolsistas para a PBH e

tórios de informática das escolas municipais.

merados , bem como na atuação da Unidade Mó-

Rede 10 (bolsas do CNPQ - Conselho Nacional

vel de Inclusão Digital, um espaço móvel estrutu-

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),

associações comunitárias e ONGs. O programa de
inclusão digital em curso na PBH é operacionalizado por meio de uma Unidade Móvel e Centros de

No período de 2008 a 2012, o número de Centros

rado em uma carreta equipada com infraestrutura

sob a coordenação da Prodabel, para os tele-

Inclusão Digital (CIDs)4, instalados nas associações

de Inclusão Digital em operação na cidade pas-

de informática, que oferece cursos de informática

centros, com o intuito de atender a comunidade.

comunitárias, centros religiosos, esportivos, ONGs,

sou de 90, em 2008, para 401 espaços.

básica e disponibiliza o acesso à internet para as

Além da bolsa, o jovem recebe um curso de qua-

pessoas da comunidade local.

lificação profissional pela UFMG.

o número de centros de

Com o Programa Olé, a PBH contribui com a for-

A parceria com a Telebrás permitirá que se ins-

inclusão digital

mação de jovens de 15 a 29 anos, em situação de

tale internet (última milha) para os municípios

risco social ou em conflito com a lei, por meio

da Rede 10, através da rede WI-MAX de Belo

da inclusão digital, da educação ambiental e da

Horizonte.

bibliotecas, estações de trens e ônibus, em outros

No Periodo 2008- 2012,

do programa BH Digital.

em operação na capital

O BH Digital tem como finalidade a criação de

passou de 90 (2008),

espaços públicos gratuitos para a inclusão digital

para 401 espaços

dos cidadãos belo-horizontinos e a capacitação

2
De acordo com o “Índice Brasil de Cidades Digitais 2011”, elaborado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
e Momento Editorial, que mede o uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) pelos municípios brasileiros.
3
Premiação do Programa Olé na modalidade setor público, categoria capacitação pela revista A Rede em 2011. A publicação tem circulação em
todo o país e é especializada em inclusão digital e social.
4
Espaços com computadores conectados à Internet banda larga, nos quais é permitido o uso livre dos equipamentos e são oferecidos cursos de
informática básica e oficinas especiais.
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geração de emprego e renda, com inserção no
5
Em áreas na Praça da Liberdade; Parque das Mangabeiras; Parque Ecológico; Parque Municipal; Praça Sete; Praça da Assembléia; Praça da
Estação; Praça do Papa; Praça Raul Soares; Praça Floriano Peixoto; Rodoviária; Arquivo Público; Palácio das Artes; Jardim Zoológico; Casa do
Baile; 23 áreas em vilas e aglomerados; entre outras.
6
Através de hotspots, em áreas específicas nas Vilas Fazendinha; Fátima; Conceição; Aparecida; Marçola; Novo São Lucas; Morro do Papagaio;
Cafezal; Cemig; Jaqueline; Cabana; Pompéia; Ipiranga; Havaí; Mantiqueira; Taquaril; Vera Cruz; Pedreira Prado Lopes; Ouro Preto; Jardim Leblom; Antena; Jardim Guanabara e Mariano de Abreu.
7
“GSAC - Promover a inclusão social por meio da inclusão digital: esse é o objetivo do Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão
(Gesac). Criado em 2002, sob a coordenação do Ministério das Comunicações, o Programa pretende alcançar todos os 5.565 municípios do Brasil.
Será a maior rede pública de conexão à sociedade da informação.” (site www.softwarepublico.gov.br)
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equipamentos públicos e, especialmente, por meio

PROGRAMA DE GOVERNO

6

Dentre as ações adotadas com o objetivo de elevar a qualidade do atendimento aos cidadãos,
com foco no aperfeiçoamento do relacionamento
com a população de Belo Horizonte e no aumento de seu nível de satisfação em relação aos ser-

tapa buraco; solicitação de vistoria em áreas de

inexigibilidade de licitação; contas públicas; ca-

de Atendimento Presencial, cujos processos de

risco; solicitação de implantação da coleta se-

dastro de pessoas jurídicas que contratam com a

implantação já se encontram em andamento, em

letiva; criação ou extinção de linha de ônibus;

administração e respectivas consultas de proces-

locais de maior densidade populacional, é sufi-

desobstrução de vias públicas e manutenção de

sos e serviços.

ciente para garantir o fácil acesso da população de

rede de esgoto, entre outros. Já são 191 serviços

Belo Horizonte aos serviços oferecidos. Os proje-

disponibilizados para acompanhamento.

Em maio de 2012, atendendo à Lei Federal
12.527, de 18 novembro de 2011, o Portal passou

tos arquitetônicos para as centrais presenciais do

viços prestados pela PBH, destaca-se a Central
de Atendimento presencial BH Resolve que
passou a concentrar, em um mesmo espaço, cerca
de 800 serviços públicos. Aberta ao público em
setembro de 2010 na Avenida Santos Dumont,
com investimentos na ordem de R$ 20 milhões, a
Central registra, desde 2011, uma média de aproximadamente 5 mil atendimentos por dia, sem
abrir mão do padrão de qualidade de atendimento, refletida na alta taxa de aprovação dos usuários, com avaliação classificada como “ótimo”
e “bom”, em mais de 97% dos atendimentos. A
Central presencial aproximou a PBH da popula-

BH Resolve/Barreiro e BH Resolve/Venda Nova,

A população belo-horizontina conta, ainda, com

por reformulações, e foi transformado no Portal

já estão concluídos e os projetos básicos estão em

o Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública, o

de Acesso à Informações.

fase final. Com a construção desses dois equipa-

TAG, implantado em março de 2012, por meio de

mentos públicos, assegurar-se-á maior qualidade

uma parceria entre a PBH e o Governo da Bahia.

Apesar da Lei Federal 12.527 não ter sido regu-

e comodidade no atendimento às demandas dos

O TAG consiste em uma ferramenta de proces-

lamentada até maio de 2012, a PBH cumpriu seu

cidadãos daquelas regionais e entorno.

samento de informações, que permite analisar

dever legal e regulamentou a Lei de Acesso à In-

demandas, sugestões e reclamações realizadas

formação na esfera municipal, com a publicação

A Central de Atendimento Telefônico 156 foi

frente à Ouvidoria da Prefeitura, de forma mais

do Decreto Municipal nº 14.906, de 15 de maio

implantada em 2009 para oferecer um canal te-

ágil. E o acompanhamento, pelo cidadão, de suas

de 2012.

lefônico único de atendimento via telefone à

demandas. O prazo de encaminhamento de uma

população, capaz de oferecer maior agilidade,

resposta para o cidadão é de até 15 dias, de acor-

qualidade e comodidade. Atualmente, já foram

do com a complexidade da demanda.

Dessa forma, foi apresentada uma nova versão do
Portal da Transparência, o Portal de Acesso à Informação, para o qual foram transportados dados

incorporados para o cidadão 37 serviços ao nú-

ção e permitiu que as pessoas tivessem acesso

Conforme exigência da Lei Complementar

para conhecimento geral. Nele, estão divulgadas

Federal número 131, de 27 de Maio de 2009,

informações, antecipando-se a pedidos que pu-

O Portal de Informações e Serviços, por sua

conhecida como Lei da Transparência, está

dessem ser formulados pela sociedade.

Inaugurado em 2010, o BH

vez, em funcionamento na internet desde outubro

disponível, desde maio de 2009, o Portal da

Resolve já disponibiliza

de 2009, já totaliza mais de 900 serviços. Trata-

Transparência. A legislação determina que

cerca de 800 serviços

se de um canal de relacionamento via web, que

Prefeituras de cidades com mais de 100 mil ha-

públicos ao cidadão

apresenta informações padronizadas e de fácil

bitantes divulguem, de forma detalhada, suas

belo-horizontino, e

entendimento, que pode ser acessado pelo site da

receitas e despesas pela internet.

mero de telefone tri-dígito 156.

rápido e eficiente aos serviços.

realiza uma média de 5 mil

A solicitação de informações não constantes do
Portal pode ser realizada presencialmente no
BHResolve, na Avenida Santos Dumont, bem
como pelo telefone 156. O “fale conosco” também servirá como porta de entrada de solicita-

Prefeitura, www.pbh.gov.br. Em cada serviço, o

atendimentos diários
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mostrou que a construção de mais  duas Centrais

Com a inauguração da Central Presencial BH

usuário pode se inteirar sobre procedimentos

Entre outras informações, o portal detalha as des-

para solicitação de serviços, documentos neces-

pesas com pessoal em sua totalidade e separadas

sários, horários e locais para atendimento.

por agentes políticos, tais como efetivos, comis-

ções relacionadas à Lei nº 12.527/11.
Com a nova Lei do Código de Edificações (Código de Obras), sancionada por Marcio Lacerda

sionados, aposentados e pensionistas; além de

Resolve no centro da cidade, a procura dos cidadãos por atendimento em determinadas regionais,

E, através do SacWeb, desde 2011 é possível o

evolução na carreira; o valor da gratificação de-

como Leste, Noroeste e Nordeste, teve redução

acompanhamento de diferentes tipos de solicita-

vida a titulares de órgãos colegiados, indicando o

significativa. A condução de estudos pela PBH so-

ções de serviço, tais como prevenção e contro-

fundamento legal para aquele valor; informações

bre a demanda por serviços nas demais regionais,

le de focos do mosquito transmissor da dengue;

de contratos e convênios, licitações, dispensas e

112

em 2009; da Lei de Parcelamento, Ocupação e
Uso do Solo; e do Novo Plano Diretor, sancionada em 2010; visando facilitar a interpretação pelos
cidadãos dessas duas novas leis, foi elaborado o
Manual Técnico Aplicado à Edificações. Dispo-
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Atendimento ao Cidadão

nível a partir de setembro de 2011, foi elaborado

suportado por um sistema informatizado para

vinculados ao Programa de Modernização da Ad-

Como ação de Modernização do Cadastro de For-

com o objetivo de consolidar em um único instru-

monitoramento das metas e projetos.

ministração Tributária e Gestão dos Setores Sociais

necedores da PBH, para facilitar e simplificar o

Básicos (PMAT) e do Programa Nacional de Apoio

seu processo de inscrição, por meio de cadastra-

à Modernização Administrativa e Fiscal (PNAFM).

mento e acompanhamento via web, foi publicado

mento, as principais normas e diretrizes que conformam a legislação urbanística do Município de Belo

Abrangendo 12 Áreas de Resultados e 40 Projetos

Horizonte, de modo a possibilitar uma interpretação

Sustentadores que balizam as políticas e ações da

equânime da legislação urbanística vigente e ofere-

Prefeitura desde 2009, o BH M&R proporcionou

Os projetos vinculados à modernização e melho-

tão de Suprimentos (SIGES), que contempla

cer aos profissionais da área, mais informação para

maior eficácia na condução das políticas urbanas

ria dos processos internos trazem resultados po-

o módulo de cadastro de fornecedores, porém a

a elaboração e análise de projetos arquitetônicos.

e sociais, e em todos os serviços públicos presta-

sitivos em diversas áreas, como o fortalecimento

licitação foi deserta e há previsão para nova pu-

dos pela Prefeitura.

dos canais de atendimento do cidadão, e a ele-

blicação este ano.

vação da qualidade, eficiência e eficácia dos ser-

Gestão Orientada para Resultados

Os 40 Projetos Sustentadores podem ainda ser

viços fornecidos à população. Ademais, todos os

Em 2012 foi publicado o edital para aquisição de

O processo de elaboração do planejamento es-

acompanhados pela população, por meio da in-

serviços disponibilizados no SacWeb (Sistema

um Sistema Integrado de Gestão de Recursos

tratégico de Belo Horizonte, iniciado em 2009,

ternet, o que garante transparência à gestão dos

de Gestão de Processos) estão sendo reavaliados,

Humanos, que se encontra em fase de licitação.

constituiu-se em um marco na gestão da cidade.

recursos públicos.

visando sua simplificação e otimização de prazos.

Tal sistema permitirá à PBH, uma gestão moderna de todas as atividades e ações relacionadas à

Eficiência dos Processos
Administrativos

Com uma perspectiva de longo prazo, foi elaborado o Planejamento Estratégico de Belo Horizonte 2030 - A cidade que Queremos, com um

Visando a ampliação do controle administrativo,

horizonte de 20 anos, de modo a definir e esta-

a redução de custos e a maior confiabilidade e

belecer indicadores e objetivos para a cidade que

agilidade na execução das tarefas, a PBH inves-

queremos ter, em 2030.

tiu, nos últimos anos, no aumento da eficiência

Com foco no curto e médio prazo, foi implanta-

de seus processos, através da modernização da
infraestrutura interna das instituições municipais,

do, em 2009, por meio de Decreto Municipal, o

com a aquisição de equipamentos e de sistemas

Programa BH Metas e Resultados (BH M&R),

de gestão informatizados.

e criada a Coordenação Executiva do BH M&R,
com a finalidade de planejar, coordenar e monito-

Assim, desde 2010, a PBH está realizando inves-

rar a execução do Plano de Governo, gerenciando

timentos da ordem de R$ 270 milhões, voltados

os Compromissos de Resultados, viabilizando a

exclusivamente para a reorganização e informa-

ação coordenada do Executivo em cada Área de

tização dos processos de trabalho, modernização

Resultado e alinhando as ações estratégicas de

do parque computacional, ampliação do acesso à

governo. Esta coordenação é responsável pelo

internet, segurança e melhoria do tráfego de da-

modelo de gestão intensiva e monitoramento sis-

dos e qualificação de servidores.

temático dos Projetos Sustentadores, a partir de
reuniões semanais, com participação do Prefeito
e Secretários para tomada de decisão a respeito
do andamento das ações planejadas. Tudo isso,
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Além disso, estão em fase de implantação sistemas

administração de pessoal.

de grande relevância para a Cidade. O Sistema In-

Captação de Recursos

tegrado de Fiscalização prevê a informatização
das ações de fiscalização urbana e ambiental, com

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte adotou,

o uso de dispositivos móveis integrados com o sis-

a partir de 2009, um modelo estruturado de co-

tema de demandas do Município. A nova versão do

ordenação e articulação de captação de recursos

SacWeb, por sua vez, permitirá à PBH instituir um

adicionais, identificando, nos Governos Federal,

novo padrão de qualidade no relacionamento com o

Estadual e nos Organismos de Fomento Nacional

cidadão e na prestação de serviços públicos.

e Internacional, as fontes de financiamento para
projetos e obras públicas de interesse social e de

Da mesma forma, o Sistema de Informações

infraestrutura, essenciais ao município, nas áreas

Urbanísticas disponibilizará aos cidadãos, via

da Educação, Saúde, Saneamento Básico, Ur-

internet, consultas relacionadas aos parcelamen-

banização e Produção de Moradias, Mobilida-

tos de solo aprovados e de endereços, além de

de Urbana e Infraestrutura Turística.

permitir a impressão de documentos, tais como:
Informação Básica, Certidão de Origem, Certidão de Endereço e Relatório de retificação de en-

Entre 2009 e 2012 já foram

dereço. Por fim, o Sistema de Gestão de Proces-

captados quase r$ 4 bilhões

sos da Procuradoria permitirá melhor controle

para projetos de interesse
social e mais r$ 800 milhões

e monitoramento dos processos judiciais e maior

Esses investimentos contam com recursos do pró-

agilidade nas decisões da Procuradoria Geral do

prio Tesouro Municipal, além de financiamentos

Município.

estão em fase de aprovação
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Dois níveis de planejamento foram concebidos.
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o edital para a estruturação do Sistema de Ges-

de 2009 até setembro de 2012, para elaboração

Para alavancar recursos adicionais para a

meira PPP na área da educação em toda a Amé-

Prefeitura a partir de 2013, serão realizados esforços com foco nas seguintes áreas:

de projetos executivos e execução das obras já

Operações de Crédito Externas Com Cartas

rica Latina –, eleito um dos 100 projetos mais

em andamento e as previstas para início no qua-

Consultas, Aprovadas pelo Ministério do Plane-

inovadores do mundo, na área de infraestrutura .

driênio 2013/2016, atingem o montante de R$ 4,5

jamento e da Fazenda: O controle diário e rigoro-

bilhões, sendo que 82% estão assegurados e 18%

so das receitas próprias (impostos e cotas, parte do

estão aprovados e em fase final de contratação.

ICMS e FPM), das despesas obrigatórias (pessoal e
custeio) e dos investimentos, tem possibilitado a geração de Superávit Primário, desde o ano de 2010.

Tabela 1: Recursos captados por fonte
Fontes
Convênios e Contratos de
Repasse
Financiamentos Internos
Aprovados
Financiamento Interno em fase
de aprovação
Operações de crédito externo
em fase de aprovação8
TOTAL

Tal cenário favorável permitiu a captação de recursos no mercado internacional, através do BIRD e

Em R$ milhões

BID, em um montante total de US$ 358,4 milhões.
1.477
2.220,2
90
716,4
4.503,6

Convênios e Contratos de Repasse: Através

9

•

Outros projetos em preparação de editais: o das

no parcelamento de dívidas com contribuin-

construção e a manutenção de novos postos de saú-

tes em atraso;

de nas áreas mais carentes da cidade); o dos Estacionamentos Subterrâneos (ofertando mais 3.470

•

vagas na região central da cidade); o do Centro de
a vocação da capital para o setor de turismo de negócios); o da Expansão da Rede de Fibra Ótica

contratação em que há cooperação entre os se-

do Município (que modernizará e ampliará, em

tores público e privado, para ampliar a oferta e

mais de 550 km, a estrutura de banda larga de BH);

a qualidade dos serviços públicos. Seu principal

a construção e a operação de um Centro de Dis-

objetivo é viabilizar a implantação de projetos e

tribuição Logística nos arredores do município, o

serviços públicos que, em face do montante do

que reduzirá sensivelmente, o número de veículos

investimento necessário e da busca por um me-

de carga que circulam diariamente dentro de Belo

lhor alinhamento entre implantação e operação,

Horizonte; e para a expansão do metrô.

dos com o Governo Federal e Governo Estadual, foram assegurados aproximadamente
R$ 1,5 bilhão, por meio das emendas individuais,

•

esforço adicional na regularização de imóveis para aumentar a base de arrecadação de
IPTU;
•

redução de custos;
•

financiamentos internos e externos pois ainda

passe;

modalidade em BH foi uma marca nesta gestão.

possui capacidade de endividamento.

R$ 200 milhões, e ainda viabilizará a manutenção e a prestação dos serviços não-assistenciais

Recursos de Financiamentos Internos: A Gestão Fiscal austera e eficiente das receitas próprias,

do hospital, por 20 anos.

juntamente com o controle dos gastos de custeio da

O segundo projeto foi a concessão da Nova Rodo-

máquina pública, permitiram a captação de aproxi-

viária no bairro São Gabriel.

madamente R$ 2,2 bilhões por meio de financiamentos, sem comprometer as finanças públicas nos
próximos anos, com a plena capacidade de paga-

de repasse com o Governo Federal e o Go-

convencionais. O pioneirismo da implantação da

empreendimento, um investimento de mais de

to do Estado.

negociação de novos convênios e contratos
verno Estadual, incluindo o contrato de re-

viabilizando a construção e a montagem do

dos Deputados Estaduais e recursos do Orçamen-

otimização de processos internos, visando a

A PBH continuará seus esforços na busca de

Hospital Metropolitano no Barreiro. Ela está

dos recursos próprios dos Ministérios e emendas

ampliação do projeto Cidade Legal, com

ser viabilizados pelos modelos de contratação

A primeira PPP contratada neste governo foi o

da bancada de Minas Gerais na Câmara Federal e

ampliação da arrecadação do ISS, com maior
divulgação do BH Nota 10;

Convenções de Belo Horizonte (que impulsionará

Parceria Público Privada (PPP): Modelo de

otimização da recuperação da Dívida Ativa,
ou seja, maior eficiência na busca de acordos

Unidades Básicas de Saúde (que promoverá a

e entre construção e manutenção, não poderiam

de Convênios e Contratos de Repasse celebra-
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ção Infantil e do Ensino Fundamental – a pri-

•

Ademais, a Prefeitura de Belo Horizonte selecio-

(PPPs);

nou, ao final de 2009, cerca de 250 imóveis de
propriedade municipal, não construídos, e sem

•

uso definido, com o objetivo de gerar recursos,

Adicionalmente esperamos conseguir receitas ex-

municipais de habitação popular. Espera-se, com

pressivas através da venda de CEPACs (Certifica-

as vendas, uma arrecadação da ordem de R$ 200

dos de Potencial Adicional de Construção) gerados

milhões, que serão destinados a programas ha-

por diversas operações urbanas nas proximidades

bitacionais da Prefeitura e ao programa Minha
Casa, Minha Vida, já tendo sido captados R$ 57,3

da Rede Municipal de Atendimento da Educa-

milhões até 2011.

busca de novos financiamentos internos e externos.

mediante venda dos imóveis, para os programas

O terceiro projeto contratado envolve a Expansão

ampliação das Parcerias Público Privadas

de grandes estações de BRT, BHBUS e Metrô, e
em grandes corredores tais como Avenidas Antônio
Carlos, Pedro I e Boulevard Arrudas.

De acordo com a publicação “Infrastructure 100: World Cities Edition”, elaborada pela consultoria KPMG em 2012.

9

Cotação do Dolar a R$ 2,00.

8
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mento dos compromissos assumidos pela PBH.

Os recursos captados e em fase final de captação,

Nos últimos anos, diversas atividades foram exe-

ção. Hoje, todos os servidores e empregados pú-

Em 2010, visando a excelência da gestão pública,

empregados públicos, ativos, inativos, pensionis-

blicos da administração direta e indireta recebem

a manutenção da qualidade e a efetividade dos

tas e dependentes da Administração Direta e Indi-

R$ 15 de vale-refeição, três vezes superior ao va-

serviços prestados à população, a PBH implan-

reta. De fevereiro de 2011 a início de agosto 2012,

lor pago em 2008, que era de R$ 5.

tou, por meio da Lei 9.985/10, a Bonificação por

38.813 pessoas, entre servidores, empregados e

Cumprimento de Metas, Resultados e Indi-

dependentes, aderiram ao Plano.

cutadas com o objetivo de criar um cenário propício ao desenvolvimento e valorização do servidor

Com o objetivo de incrementar e promover a

cadores (BCMRI). Um sistema de acompanha-

e ao exercício de suas atribuições. Foram imple-

melhoria constante das equipes de trabalho da

mento, avaliação e gratificação diferenciada, que

mentadas melhorias nas condições de trabalho,

Prefeitura foram realizados, no período de 2009

possibilita traduzir as diretrizes assistenciais em

qualificação, e implantado o modelo de bonifica-

a 2012, doze Concursos Públicos na Admi-

metas e objetivos pactuados entre trabalhadores

ção por resultados, com vistas à modernização do

nistração Direta, com a oferta de 3.819 vagas

e gestores. Atualmente, o Programa já englo-

sistema de gestão de pessoas, em curso na PBH.

para as mais diversas áreas. Somente na área

ba quase 20% dos funcionários da Prefeitura de

da Saúde já foram nomeados, do concurso ho-

Belo Horizonte, dentre Agentes Comunitários de

A PBH tem praticado reajustes remuneratórios

mologado em março de 2012, 590 Médicos, 16

Saúde, Agentes de Combate a Endemias I e II,

periódicos garantindo a reposição da inflação, de

Técnicos de Serviço de Saúde e 56 Técnicos

Agentes Sanitários, integrantes da Guarda Muni-

forma a proporcionar melhoria salarial aos diver-

Superiores de Saúde.

cipal e da Auditoria Geral do Município.

Ainda no tocante à saúde do Servidor Municipal,
Marcio Lacerda firmou, em 2011, Convênio de
Cooperação Mútua de Gestão e Monitoramento do Absenteísmo com as Administrações
Públicas de Betim, Contagem e Ribeirão das Neves, envolvendo diretamente as Secretarias de
Recursos Humanos, Corregedoria e Modernização de cada um dos municípios. Foi desenvolvido e homologado um sistema que gerencia um
banco de dados comum, que reúne as informa-

sos cargos e empregos públicos que compõem o
Em 2010, foi implantada a Escola Virtual de

direta do Poder Executivo Municipal, dentro dos

Governo Municipal, um espaço gestor de pro-

O programa de remuneração

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, bus-

gramas de educação permanente para promover

variável da PBH, o BCMRI,

e relatórios com o objetivo de facilitar a gestão,

cando o desenvolvimento e reconhecimento dos

o desenvolvimento de pessoas da administração

já engloba quase um

monitoramento e controle do absenteísmo. Com

seus agentes públicos.

direta e indireta, realizada por meio da contrata-

quinto dos servidores e

esta ferramenta, as políticas públicas de saúde do

empregados municipais

servidor podem ser aprimoradas mediante a iden-

ção de instituições de ensino técnico/cooperativo
Vale ressaltar, a título de exemplificação, que,

a permitir consultas, cruzamento de informações

tificação de fatores comuns de adoecimento que

e de ensino superior.

diante de um INPC acumulado no período de

acometem determinadas categorias profissionais.

Além disso, desde 2009, servidores e empregados

2009 a 2011, de 17,6%, os professores tiveram,

De 2009, até o primeiro semestre de 2012, foram

municipais contam com um programa de atenção

neste governo, um aumento de 24,9%, e os Edu-

treinados mais de 9,3 mil servidores e emprega-

integral à saúde, o PAISS, que contempla aspec-

cadores Infantis, de 34,2%.

dos municipais, em cursos de “Gestão Orientada

tos de ambiência e de relações de trabalho e busca

por Resultados” (1.439), “Atendimento ao Públi-

promover a prevenção de doenças relacionadas ao

Já na Saúde, os profissionais de nível superior (Mé-

co” (702), “Administração Pública e Gestão de

trabalho. No que se refere à Atenção à Saúde do

dico, Cirurgião Dentista, Técnico Superior de Saú-

Pessoas” (450) e “Informática” (1.604).

Servidor, cabe destaque ainda para a implanta-

de, Enfermeiro) tiveram um aumento de 24,9% e os
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ções de todos os servidores públicos, de forma

quadro de pessoal da Administração Direta e In-

demais profissionais (Técnico de Serviço de Saú-

Outra importante ação que demonstra a priori-

de, Agente de Serviço de Saúde, Agente Sanitário,

dade dada por este Governo às políticas de De-

ACS, ACE I, ACE II), um aumento de 29,6%.

senvolvimento de Recursos Humanos, consiste
na reestruturação dos Planos de Carreira da

A Prefeitura também se dedicou, nesse período, a

Prodabel, Belotur e Urbel, bem como a criação

corrigir algumas distorções. Uma demonstração

dos Planos da Fiscalização Integrada e da Guarda

disso foi a equiparação do valor do vale refei-

Municipal.
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No que toca à questão previdenciária, este Governo atendeu a uma antiga reivindicação dos servidores e cumpriu uma determinação prevista na
Lei Orgânica, que dispõe que o Poder Executivo
deve criar um organismo com a missão de administrar a previdência dos servidores. Assim, no

ção de um novo modelo de assistência, por meio

ano de 2011, por meio da Lei 10.101, foi criada a

da contratação, via processo licitatório, da UNI-

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previ-

MED-BH. O plano de saúde oferece serviços de

denciária, com o compromisso de implementar a

assistência médica, ambulatorial e hospitalar, de

ação de Reestruturação da Previdência Municipal

obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêuti-

e tornar equilibrado, financeira e atuarialmente, o

ca e odontológica. São beneficiados com o Plano,

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do

mediante adesão facultativa, todos os servidores e

Município de Belo Horizonte (RPPS).
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Valorização dos Servidores Públicos
Municipais

No mesmo ano, a Lei 10.362 reestruturou o Re-

Os principais desafios que enfrentamos con-

Em síntese, agregar transparência, simplicidade

ro”, disponibilizando acesso à internet

gime Próprio de Previdência Social dos Servi-

sistem na ampliação dos canais de comuni-

e eficiência aos relacionamentos dos cidadãos e

em bairros da cidade.

dores Públicos do Município de Belo Horizonte

cação com a população, no aprimoramento

empreendedores, com os vários órgãos da Pre-

(RPPS), criando o Fundo Previdenciário (BH

da gestão de pessoas dentro de uma postura

feitura de Belo Horizonte, além de modernizar a

PREV) e definindo a Secretaria Municipal Ad-

de valorização do servidor público, na manu-

infraestrutura interna, são os grandes objetivos da

junta de Gestão Previdenciária como a Unidade

tenção das políticas com vistas à conquista de

Administração Municipal.

Gestora Única do RPPS, que passou a concen-

ganhos de eficiência dos processos adminis-

trar as atividades de planejamento, coordenação

trativos e na intensificação dos programas de

A continuidade do processo de ampliação e

e execução da política de previdência social dos

inclusão digital junto aos belo-horizontinos.

democratização do acesso por parte da po-

servidores públicos estatutários da Administra-

Nosso objetivo último é assegurar uma gestão

pulação aos bens e serviços públicos ofertados

ção Municipal. O Conselho de Administração e

efetiva e conectada com o cidadão, que permita

pela Prefeitura permanece como compromisso

o Conselho Fiscal do RPPS são compostos, de

maior precisão no atendimento de seus anseios,

com os cidadãos de Belo Horizonte. O acesso

demandas e necessidades.

à internet livre será expandido e o BH Resolve,

Também em 2011, numa visão de que a Política

velas”, visando alcançar 50 vilas até
2016.

Propostas para os próximos 4

serviços ampliados. Buscamos integrar o cidadão

anos

em sua comunidade e no futuro da cidade, de for-

de Gestão de Recursos Humanos deve ser pau-

2.

Criar e implantar o Programa BH – Comunidade Digital, com o objetivo de desenvolver a cidade, para torná-la referência
de Cidade Digital Brasileira – serviços públicos eficientes, ágeis, rápidos e acessíveis
a todos os cidadãos.

3.

Criar e implantar o Programa “Saber

ma sustentável e responsável. A modernização da

em primeiro lugar”, ampliando o escopo

tada pelo planejamento e controle e pela busca

Para avançar ainda mais na melhoria da gestão

gestão de pessoas, com o objetivo de promover

de atuação do BH Digital, por meio de ci-

de eficiência, foi criado o Comitê Gestor de Re-

administrativa, a PBH continuará investindo em

o reconhecimento e a valorização das melhores

cursos Humanos (CGRH-PBH). As demandas

programas de modernização da Administração

dadãos-voluntários, para disponibilizar um

qualidades dos servidores, continuará sendo uma

apresentadas pelos órgãos, assim como os estu-

Pública, na padronização e universalização dos

monitor em cada telecentro, com foco na

prioridade para a nossa gestão.

melhoria da oferta de cursos de informática

dos produzidos para avaliação dessas demandas,

serviços ofertados à população, na simplificação

estão se tornando um registro fiel da realidade da

e na transparência de atuação, bem como na am-

A continuidade da Política Fiscal, Financeira e

gestão de recursos humanos na Administração

pliação dos canais de relacionamento com o cida-

Orçamentária, com o controle rigoroso do gasto

Direta e Indireta, proporcionando subsídios para

dão belo-horizontino.

público, permitirá o aprimoramento e a eficiência

básica e internet, cursos profissionalizantes,
oficinas especiais e prestação de serviços
públicos, Postos de Acesso à Internet (PIMs)
e Centros de Inclusão Digital (CIDs).

na captação e alocação dos recursos, buscando

o conhecimento das necessidades dos órgãos e
para o dimensionamento de pessoal.
Desafios de médio prazo

PROGRAMA DE GOVERNO

internet banda larga em Vilas e Fa-

que tem ampla e consolidada aceitação, terá seus

e do Governo.

Avançar no programa de “Acesso à

Para o cidadão, essas ações têm como objetivo

sempre o desenvolvimento econômico e social

facilitar e agilizar o acesso aos serviços públicos,

sustentável, com a geração crescente de renda,

com melhoria de qualidade, com vistas a aumen-

emprego e inclusão social, para a toda a popula-

tar a satisfação dos usuários. Sob a ótica do Exe-

ção de Belo Horizonte.

Reconhecemos que a conectividade só pode al-

cutivo Municipal, tais ações visam simplificar os

cançar o propósito transformador da sociedade,

processos de trabalho, reduzir custos, aumentar

aumentando a transparência na condução do

a confiabilidade das informações e assegurar a

acesso às informações e facilitando a participa-

prestação de um serviço que atenda plenamente

ção ativa dos cidadãos na construção de espaços

às expectativas da população, bem como promo-

democráticos, se o poder público assumir o com-

ver a busca pela melhoria contínua nos processos

promisso de desenvolver políticas eficazes para

para alcançar a excelência de resultados.

universalizar o seu acesso.
120

Atendimento ao Cidadão
4.

ve nas regionais Barreiro e Venda Nova,
para oferta de serviços e informações à co-

Cidade Digital
1.

munidade e reestruturar os balcões de atendimento das demais regionais.

Avançar na oferta de acesso da população
à rede sem fio (hotspots) em áreas públicas:
o

Implantar centrais presenciais BH Resol-

5.

Ampliar os serviços do Portal de Informações e Serviços, como uma plataforma

Iniciar a implantação do Programa

digital colaborativa para os cidadãos que de-

“Uma Praça Digital em cada Bair-
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forma paritária, por representantes dos servidores

o

um instrumento moderno e eficiente para

sidiar a proposição de políticas internas de

forças da sociedade local, em torno de um

do-se em um mapa, os usuários criam pontos

registro e acompanhamento das demandas

provisão, alocação, desenvolvimento e mo-

projeto comum, que supere os ciclos po-

para indicar o que há de bom e o que pode

de serviços, que privilegie a facilidade, a

vimentação de servidores, e auxiliar nas to-

líticos.

ser melhorado em suas regiões.

simplicidade e a segurança do acesso, e ga-

madas de decisões relativas às demandas de

ranta o atendimento em conformidade com

pessoal.

Ampliar os serviços oferecidos pelos três

Bonificação por Cumprimento de Metas,

os prazos preestabelecidos.

canais de relacionamento: presencial (Cen-

7.

18. Avançar na implantação do programa de

14. Implantar um espaço no qual os servido-

Resultados e Indicadores (BCMRI) para

trais BH Resolve), telefônico (Central de

10. Implantar a Base Única do Cidadão/Car-

res que estejam prestes a se aposentar pos-

todos os servidores e empregados munici-

Atendimento Telefônico 156) e virtual (Por-

tão Cidadão, a ser compartilhada por todos

sam ter acesso a um conjunto de informa-

pais, visando atender aos objetivos propos-

tal de Informações e Serviços), e instituir

os órgãos da Prefeitura, com o objetivo de

ções e orientações sobre os procedimentos e

tos no Planejamento Estratégico da PBH,

novos canais de acesso, como a solicitação

manter os dados e registros de cada indiví-

regras a seguir e as vantagens/desvantagens

para a entrega de serviços de qualidade para

de serviços via dispositivos móveis.

duo constantemente atualizados, e propiciar

de cada uma das opções de aposentadoria.

a população.

o atendimento personalizado e integral de

Neste espaço, serão oferecidas, ainda, re-

Criar e implantar o Programa Fiscal da

cada pessoa que possua relacionamento com

comendações e orientações para que os fu-

19. Ampliar o investimento em gestão de pes-

Cidade, de forma que qualquer cidadão pos-

as entidades da administração pública mu-

turos aposentados possam usufruir de uma

soas, criando oportunidades de crescimento

sa se cadastrar e contribuir com sugestões,

nicipal.

adequada qualidade de vida na nova fase de

e valorização profissional, que assegurem

suas vidas.

a permanência dos talentos e lideranças na

críticas, denúncias ou indicações para melhoria da prestação de serviços públicos. As

11. Disponibilizar pela internet informações

contribuições utilizadas ou que resultarem

urbanísticas de interesse do cidadão, tais

15. Criar comissão com o objetivo de elabo-

cias a serem desenvolvidas, de forma a po-

em economia para os cofres públicos (ava-

como diretrizes para construção e reforma

rar o plano de carreira dos ACE/ACS, e

tencializar o bom desempenho do servidor e

liadas por um comitê gestor), terão o reco-

de imóveis e de uso e ocupação do solo, por

realizar uma avaliação geral do Plano de

a melhoria da prestação de serviços.

nhecimento do “Trabalho Cidadão” através

meio da implantação do Sistema de Infor-

Carreira da Saúde como um todo, bem

da emissão de um “Diploma – Menção Hon-

mações Urbanísticas.

como avaliar o tratamento a ser dado a

Prefeitura e a identificação das competên-

20. Fortalecer a Escola de Governo e implantar uma política de educação permanen-

categoria de enfermeiros.

rosa”, emitido pelo Prefeito de BH.
12. Modernizar o sistema de informação de

PROGRAMA DE GOVERNO

8.

Avançar no processo de redução do tem-

saúde permitindo à Prefeitura de Belo Hori-

16. Implantar o Programa de Atenção Inte-

formação e desenvolvimento profissional

po de execução de serviços ofertados à

zonte, a integração das informações geradas

gral à Saúde, Segurança e Qualidade de

voltada para a qualificação dos servidores e

comunidade, especificamente em relação

nos aplicativos informatizados atualmente

Vida do Servidor, visando promover, prote-

gestores públicos municipais, com foco na

aos processos realizados pela Secretaria

em uso na Secretaria Municipal de Saúde,

ger, prevenir e recuperar a saúde individual

melhoria do atendimento aos cidadãos.

Municipal de Serviços Urbanos e suas ad-

para assegurar maior eficácia na disponibi-

e coletiva do servidor municipal com impac-

juntas, a partir da implantação de sistemas

lização dos serviços à população atendida

tos para sua qualidade de vida e redução do

informatizados de gestão, monitoramento de

pela rede pública municipal de saúde.

absenteísmo.

21. Valorizar e reconhecer os conhecimentos existentes na Administração Pública
municipal, estimulando e recompensando

prazos e controle de processos.
9.

te, de modo a promover oportunidades de

Valorização do Servidor Municipal

Avançar no relacionamento com o cida-

17. Mobilizar e comprometer as principais

o servidor em sua atuação como instrutor,

forças políticas, econômicas e sociais do

em cursos de capacitação promovidos pela
Escola de Governo.

dão através da implantação de um Siste-

13. Analisar o dimensionamento da força de

município e do estado com o desenvol-

ma de Gestão de Relacionamentos, visan-

trabalho da PBH, de forma a identificar o

vimento a longo prazo, e promover o ali-

do fornecer à população de Belo Horizonte

panorama atual do quadro de pessoal, sub-

nhamento e a cooperação entre as diversas
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22. Criar a carreira de Gestor Público, para
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6.

sejam construir uma cidade melhor. Basean-

atuação estratégica e intersetorial nos níveis

prometimento dos profissionais na oferta de

de formulação, implantação e avaliação das

serviços de qualidade, consolidando as boas

políticas públicas, e assessoramento técnico

práticas de prestação de serviços, conferindo

rantir a sustentabilidade do processo de

à alta administração.

transparência e permitindo o acompanhamen-

qualificação continuada dos profissio-

to pelo cidadão.

nais do SUS-BH.

o

Implantar a Escola de Saúde Pública
Municipal - CES, para aprimorar e ga-

23. Modernizar a regulamentação do processo administrativo disciplinar, de acordo

28. Continuar a valorizar os profissionais da

com as mais novas tendências do Direito

educação municipal, através das seguin-

Administrativo, buscando dar maior efetivi-

tes ações:

dade e transparência aos direitos dos agentes

o

Priorizar parcerias com instituições de
ensino públicas e implantar chamamento público para estabelecer parcerias
com entidades de ensino superior.

o

públicos municipais.

Instituir uma comissão interdisciplinar e intersetorial para estudo e im-

24. Criar uma política de incentivo a apre-

plementação de ações para valoriza-

sentação de propostas e ideias inovadoras

ção dos profissionais de educação da

voltadas para a modernização da gestão

Rede Municipal.

pública municipal, reconhecendo publicao

mente e premiando as iniciativas que resul-

Publicar a revista “Pensar Educação”,

tem na melhoria dos serviços prestados aos

com os trabalhos realizados pelos

cidadãos.

educadores, estimulando a realização
de pesquisas voltadas para o benefí-

25. Implantar um novo modelo de atendimen-

cio da rede.

to ao servidor municipal que contemple os
o

canais presencial, telefônico e pela internet,
seguindo os mesmos conceitos e a filosofia

dor infantil, através de aumentos remu-

do Projeto BH Resolve, de modo que ser-

neratórios acima da inflação.

vidores, aposentados e pensionistas tenham

29. Avançar nas ações do Plano Global de

acesso a um conjunto de informações e ser-

Educação Permanente dos profissionais

viços, com atendimento de qualidade, con-

da rede SUS BH:

forto e agilidade.

o

26. Ampliar os canais de diálogo e negociação

Intensificar as ações do Plano de Educação Permanente para os profissio-

com os servidores, mantendo uma instância

nais da rede SUS BH, com o objetivo

permanente de discussão que possibilite o

de qualificar as ações desenvolvidas,

conhecimento e a compreensão das reivin-

mediante a promoção da atualização e

dicações apresentadas pelas entidades de re-

ampliação da competência técnica dos

presentação.

envolvidos, e a integração dos processos de trabalho.

27. Criar mecanismos que possam garantir o
atendimento constante ao cidadão e o com124
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Prosseguir com a valorização do educa-

Cidade com
Todas as
Vilas Vivas

mandas dos próximos anos.
A regularização das moradias e a garantia do direito
de propriedade também são prioridades da política
habitacional, tendo como meta a titulação de mais
de 104 mil unidades produzidas até 20301.

Garantia do direito de morar

Além disso, o processo de urbanização de vilas e

dignamente e de viver bem

aglomerados visa alcançar a meta de universali-

A Cidade que Queremos em 2030

zação dos serviços de saneamento em Belo Horizonte, garantindo o acesso de toda a população

Uma cidade onde todas as pessoas vivam em mo-

belo-horizontina à água potável, esgotamento sa-

radias dignas e de qualidade é o objetivo a ser

nitário e destinação adequada do lixo até 2030.

perseguido nos próximos anos. Trabalhamos para
que as transformações das vilas e aglomerados

O alcance destas metas contribuirá para a melho-

não rompam, mas reforcem os laços comunitários,

ria da qualidade de vida dos belo-horizontinos,

mantendo amigos e parentes por perto. Para que

medida pelo Índice de Qualidade de Vida Urbana

as vilas sejam urbanizadas, bonitas e seguras, com

(IQVU), cuja a meta é elevar de 0,617 (SMPL/

espaços para o lazer e a prática de esportes; e re-

PBH, 2010) para 0,700, em 2030.

pletas de cultura, com acesso fácil ao trabalho, ao

O que foi e o que está

comércio e aos serviços. Também, para que cada

sendo feito

domicílio seja regularizado e o direito de propriedade, assegurado. Trabalhamos para enfrentar o

O acelerado crescimento urbano registrado em

déficit habitacional, eliminar as habitações em si-

Belo Horizonte nos últimos anos acarretou, entre

tuação de risco geológico e áreas de alta vulnera-

outros problemas, desigualdades crescentes nas

bilidade social, garantindo segurança às famílias,

condições de moradia, com alastramento de ocu-

protegendo-as também contra a violência e o en-

pações desordenadas e irregulares, falta de infra-

volvimento com drogas, bem como para aumentar

estrutura básica e condições elevadas de insalu-

os espaços verdes nessas regiões.

bridade em algumas localidades. A Prefeitura de
Belo Horizonte, com a liderança de Marcio La-

O Planejamento Estratégico BH 2030, elaborado

para aumentar a segurança e a qualidade de vida

tamente o déficit habitacional na cidade até 2030.

de todos os moradores de vilas e aglomerados e

Pretende-se produzir mais de 87 mil unidades

os resultados deste trabalho são expostos a seguir.

habitacionais, atendendo, inclusive, às novas de-

1

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Belo Horizonte (PLHIS BH)
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Cidade com Todas
as Vilas Vivas

cerda, trabalhou durante os últimos quatro anos

e discutido com a cidade, prevê eliminar comple-

Vilas Vivas
Considerado o maior programa de urbanização

cionais, totalizando 3.333 unidades nos últimos

para a Vila Santa Terezinha até 2014. Enquanto

Na Vila Várzea da Palma, em Venda Nova, fo-

anos. Estão previstas, ainda para 2012, mais 290

na Vila Taquaril, foram construídas 260 unidades

ram realizadas obras de urbanização, canaliza-

moradias.

habitacionais, com previsão para mais 306 até

ção, drenagem, pavimentação e implantação de

2014, além de urbanização e abertura de ruas, es-

rede de água e esgoto. Estão previstas, ainda, 624

goto e obras de contenção.

unidades habitacionais, com infraestrutura de sa-

de aglomerados em curso no país, prevê a execução de intervenções estruturantes para melho-

Na regional Barreiro foram realizadas ações para

rar a qualidade de vida da população, a partir da

a preservação em leito natural do Córrego Bonsu-

realização de ações de urbanização, com obras de

cesso, que conta com uma área de 1.192 hectares

Na Noroeste, as intervenções foram realizadas

vale, duas bacias de contenção de cheias e canais

saneamento, construção de unidades habitacio-

e uma população de 34 mil habitantes, e a cons-

na Vila Califórnia, com 16 unidades habitacio-

de concreto na Vila do Índio. Para o Córrego do

nais, eliminação de risco geológico alto e muito

trução de 440 unidades para reassentamento de

nais construídas, além da instalação de um BH

Nado estão previstas outras 40 unidades habita-

alto, reestruturação do sistema viário, urbaniza-

famílias. Além disso, estão em andamento inter-

Cidadania e uma UMEI, assim como obras de eli-

cionais para o período de 2013 a 2014, financia-

ção de becos, implantação de parques, regulari-

venções na Vila CEMIG / Alto das Antenas, com

minação de áreas de risco. Estão previstas ainda

das pelo PAC2.

zação de domicílios e ações de desenvolvimento

urbanização de becos e ruas, na rede de esgoto e

32 moradias até o final de 2012 e urbanização de

social. O Programa conta com recursos do Go-

drenagem. Está prevista a entrega de 232 unida-

ruas. Na Vila Pedreira Padre Lopes foram cons-

verno Federal, por meio do Programa de Acele-

des habitacionais até 2014.

truídas mais 249 moradias e estão previstas mais

Orçamento Participativo
da Habitação

105 até 2014, com eliminação de áreas de risco
No Aglomerado da Serra, na regional Centro-

e ampliação da coleta de resíduos. Na Vila São

Além disso, foram realizados empreendimentos

Sul, foram construídas 456 unidades habitacio-

habitacionais e de infraestrutura urbana oriundos

Vila Viva: o maior programa

José, houve a construção de 1.328 moradias, im-

nais, além da construção de parques e praças e

do Orçamento Participativo (OP), programa

de urbanização de

plantação de áreas de lazer, urbanização e aber-

urbanização de ruas. Há também a previsão de

tura de ruas, além de implantação de redes de

que desempenha um papel fundamental na demo-

mais obras de urbanização e construção, sendo

drenagem e esgoto. Para a Vila São José II estão

cratização das políticas públicas e na ampliação

112 unidades habitacionais no Serra II e 120 mo-

previstas, ainda, 208 moradias até 2014.

da participação popular, buscando a correspon-

aglomerados do país

Até dezembro de 2011 foram investidos cerca de

radias financiadas pelo PAC2, totalizando mais

R$ 703 milhões. O público-alvo do programa são

232 unidades previstas. Ainda nessa regional

Na Vila São Tomaz / Aeroporto, na regional Nor-

à comunidade de vilas, aglomerados e conjun-

os 168 mil moradores dos Aglomerados Morro

serão construídas 587 moradias, até 2014, bem

te, está em andamento a construção de 560 unida-

tos habitacionais populares, um espaço efetivo

das Pedras, Serra, São Tomáz/Aeroporto, Santa

como a abertura de ruas, urbanização de becos,

des habitacionais, além das obras de contenção,

de exercício da cidadania. No período 2009 até

Lúcia, Complexo Várzea da Palma, Vilas Cemig/

contenção de encostas e a implantação de um BH

drenagem e urbanização.

junho de 2012, foram construídas 262 unidades

Alto das Antenas, Califórnia, São José, Pedreira

Cidadania no empreendimento Santa Lúcia.

sabilidade na gestão da cidade, pois proporciona

habitacionais, e até o final de 2012, serão 422
Já na Vila Morro das Pedras, na região Oeste, fo-

unidades. Estão ainda previstas até 2014 mais 98

Já na regional Leste foram feitas intervenções na

ram construídas 440 unidades habitacionais, pra-

unidades, pelo programa.

Vila Belém e Vila Santa Terezinha, com a cons-

ças e parques e foram realizadas obras de implan-

Em relação ao total de moradias construídas

trução de 80 e 64 moradias respectivamente,

tação e urbanização de vias, incluindo serviços

Na regional Barreiro foram construídas 16

pelo Programa Vilas Vivas, no período de 2009

além de implantação de parque linear, tratamen-

de terraplenagem, contenção, drenagem e rede de

unidades na Vila Mangueira e 144 unidades

até 2010, foram entregues à população 2.481

to de fundo de vale e urbanização das principais

esgoto. Estão previstas, ainda, mais 136 unidades

na recuperação ambiental do Córrego Jatobá.

moradias por meio dos programas Vila Viva e

avenidas.

habitacionais, praças e parques, obras de urba-

Também está prevista nessa regional, a cons-

nização de becos e ruas, além de 160 moradias

trução de oito moradias no Jardim do Vale. Já

financiadas pelo PAC2.

na regional Centro-Sul serão construídas 48

Prado Lopes, Taquaril, Alto Vera Cruz (Avenida
Santa Terezinha) e Avenida Belém.

DRENURBS (voltado à despoluição ambiental).

Além disso, estão previstas outras 32 moradias

Em 2011 foram entregues 852 unidades habita128
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ração do Crescimento (PAC).
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neamento, sistema viário, tratamento de fundo de

São Lucas.

Programas da Política Municipal
de Habitação

Na regional Leste foram construídas 24 unida-

As ações da Política Municipal de Habitação

des habitacionais no bairro Ponta Porã e estão

da Prefeitura têm o objetivo de ampliar o aces-

Vila Viva e Drenurbs

em planejamento 32 unidades no Conjunto Ma-

so da população de baixa renda à moradia de

riano de Abreu, financiadas pelo PAC2, 16 no

qualidade, por meio da construção de unidades

Alto Vera Cruz e mais oito unidades na Boa

habitacionais e do acompanhamento social das

Vista, até 2014.

famílias beneficiárias, além de garantir o direito

Na regional Nordeste estão previstas oito unidades

Tabela 2: Resumo das entregas e previsões de Unidades Habitacionais
Unidades
Habitacionais

U.H. entregues
2009 - 31/07/2012

U.H. previstas
01/08/2012 a
31/12/2012
290

2.875

146

Crédito Solidário

330

217

0

0

Pró Moradia

994

0

0

0

FNHIS

330

0

0

0

à moradia, através da regularização e titulação

OP e outros

262

160

520

0

das unidades habitacionais.

MCMV - 0-3SM

0

1.470

5.658

13.013

MCMV - 3-6SM

0

0

754

2.230

5.249

2.137

9.807

15.389

regional Noroeste estão previstas outras 48 uni-

Entre 2009 e julho de 2012 foram entregues 330

dades, no bairro Nova Cachoeirinha, financiadas

moradias por meio do programa Crédito Solidá-

também pelo PAC2.

rio, 994 pelo programa Pró-Moradia e mais 330
pelo Fundo Nacional de Habitação de Interes-

Para a regional Oeste estão previstas 32 unidades

se Social (FHNIS), totalizando 1.654 moradias.

para o Sport Club Glaglijá, pelo PAC2;56 unida-

Outras 217 unidades habitacionais estão previs-

des para a Vila Cabana Pai Tomaz, também pelo

tas ainda para 2012, pelo FHNIS.

Total

te em vilas e aglomerados.
entre 2009 e 2012
mais de 14 mil domicílios

Foi realizada ainda, em novembro de 2011, a 6ª

estão sendo beneficiados

Conferência Municipal de Habitação, com a

com pges

participação de cerca de 700 pessoas, com obje-

PAC2; oito unidades na Vila Barão Homem de

tivo de discutir e avaliar os resultados da política

A participação de Belo Horizonte no Programa

de habitação para a população de baixa renda da

Minha Casa, Minha Vida (MCMV) tem o in-

Os Planos Globais Específicos (PGEs) são ins-

Na regional Pampulha estão previstas oito uni-

tuito de fomentar a implantação do maior número

trumentos adequados para promover a recupera-

dades na Vila Ouro Preto, até 2014; enquanto

de moradias para atender às demandas da Políti-

ção física, social, jurídica (regularização fundiá-

na regional Venda Nova, foram construídas 16

ca Municipal de Habitação. Em 2009, cerca de

ria) e ambiental dos assentamentos ocupados por

unidades na Vila Apolônia e estão previstas, até

200 mil pessoas com renda familiar de até três

populações de baixa renda, possibilitando sua

2014, mais 24 unidades na Vila São João Batista.

salários mínimo, se inscreveram na Prefeitura de

integração à malha urbana. Na gestão do Prefeito

Belo Horizonte ou nas agências da Caixa Eco-

Marcio Lacerda, 17 PGEs estão concluídos ou em

nômica Federal, para o Programa Minha Casa,

andamento, beneficiando 14.465 domicílios, com-

Minha Vida. Estão em construção, por meio do

preendendo 41.972 pessoas, nos bairros Conjunto

O acompanhamento social das famílias benefi-

Programa, 1.470 moradias para famílias com ren-

Minas Caixa, Vila Rafael, Vila São Vicente, Vila

ciárias da Política Municipal de Habitação, an-

da de zero a três salários mínimos, com previsão

1º de Maio, Vila Cabana, Vila Olaria / São Geraldo

tes e após a mudança para as novas moradias,

de entrega para 2012.

e Vila Ecológica/Horta 3. No total, desde 1995, já

visa estimular a organização social do grupo e a

foram realizados 71 Planos Globais Específicos,

convivência condominial, promovendo ações de

abrangendo uma população de 320 mil pessoas,

desenvolvimento sociocomunitário. Em 2011,

que representa mais de 70% da população residen-

foram acompanhadas 330 famílias, com assistên-

Foram também construídas 128 unidades na Rua
do Grupo e 94 unidades no Janaúba, além de

PROGRAMA DE GOVERNO

U.H. previstas
após 2014

3.333

na Vila Carioca, provenientes de áreas de risco. Na

Melo e mais oito unidades no Madre Gertrudes.

U.H. previstas
2013 e 2014

estarem previstas para atender as demandas da
Nova Rodoviária São Gabriel, mais 144 unidades
até 2014 e para obras de encostas, mais 64, financiadas pelo PAC2.
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cidade, estimular a participação popular, definir
as diretrizes e ações para os próximos dois anos,
além de eleger os novos membros do Conselho
Municipal de Habitação.

Acompanhamento Social
das Famílias
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unidades no Santa Lúcia e oito unidades no

cia do Programa Fundo Nacional de Habitação

gurança física das famílias em caráter temporário,

Para promover a regularização dos conjuntos habi-

Para tanto, o compromisso do Prefeito Marcio

de Interesse Social; 431 famílias pelo Programa

por meio de ajuda financeira mensal para o paga-

tacionais implantados pela Prefeitura desde 1993 e

Lacerda com as Vilas Vivas é firmado através das

Crédito Solidário e 3.000 famílias tiveram supor-

mento de aluguel. Até junho de 2012 foram benefi-

garantir às famílias beneficiadas pela Política Mu-

propostas a seguir.

te pelo Programa Pós-Morar da Prefeitura.

ciadas 2.108 famílias por mês, com investimento de

nicipal de Habitação o direito à moradia, a PBH

mais de R$ 6 milhões no ano. Além disso, Marcio

regularizou, entre 2009 e 2012, 1.797 unidades

Já para os programas de urbanização, Vilas Vivas,

Lacerda aumentou o valor da Bolsa Moradia para

habitacionais. Em relação à emissão de títulos ha-

além das obras, foram realizadas diversas ações

R$ 500 por família, por meio do Decreto Nº 14.850,

bitacionais, foram emitidas até julho de 2012, es-

de desenvolvimento comunitário e sócio orga-

de 05 de março de 2012.

crituras para 534 famílias, de forma gratuita.

ticiparam destas ações e até julho de 2012, mais

Os reassentamentos e indenizações viabilizam

6.486 famílias foram beneficiadas pelos serviços

intervenções urbanísticas, por meio da remoção

educativos, de mobilização e de acompanhamen-

de moradias e reassentamento ou pagamento de

to de remoção e reassentamento.

indenização que possibilitem a aquisição de nova
moradia, em condições iguais ou superiores às

As Vilas e Aglomerados com intervenção do

que existiam anteriormente. As remoções e reas-

Programa Vilas Vivas tiveram consideráveis

sentamentos estão vinculados às obras do Vilas

reduções nos níveis de mortalidade infantil

Vivas, Orçamento Participativo e Áreas de Risco.

e violência entre os anos de 2010 e 2011. O

Em 2011, foram beneficiadas 1.564 famílias.

bairro Taquaril teve redução de 45,5% de ho-

Regularização de Lotes e Domicílios

micídios consumados e na Vila São José não
foram registrados homicídios, em 2011.

A regularização de domicílios promove a legali-

Áreas de Risco

zação urbanística e jurídica de assentamentos de
interesse social, ocupados de forma irregular pela

Vilas Vivas, inclusive para aquelas vilas menores que não são aglomerados.

Desafios de médio prazo
2. Avançar na elaboração de Planos Globais
O desafio no médio prazo é avançar ainda mais nos

Específicos (PGEs) abrangendo mais Vilas e

programas de urbanização dos aglomerados, visan-

Aglomerados de Belo Horizonte.

do a alteração qualitativa da ocupação, a proximidade do cidadão às suas regiões de trabalho, sem

3. Debater novas soluções arquitetônicas e pai-

quebra de laços comunitários, além de aproveitar

sagísticas para vilas e aglomerados e áreas

todo o investimento de infraestrutura que o poder

de risco.

público possui nessas áreas.

4. Criar o projeto Música para a Cidadania,

Continuar o trabalho de eliminação de situações

em parceria com as escolas de música, funda-

habitacionais de risco geológico, promovendo

ções e entidades musicais, para o ensino nas

segurança às famílias vulneráveis e avançar nos

Vilas e Aglomerados da cidade, para a forma-

processos da regularização de domicílios em Vi-

ção de grupos musicais nestes locais.

las e Aglomerados, garantido o direito de pro-

5. Ampliar as linhas de micro-ônibus de vilas

priedade para moradores dessas áreas.

A eliminação das situações de risco geológico

população de baixa renda. No período de 2009

muito alto e alto previne, controla e minimiza a

a 2012 foram regularizados lotes e domicílios,

geração de situações de risco geológico-geotécni-

Propostas para os próximos

beneficiando mais de 14.795 famílias na cidade.

convencional não podem rodar por restrições

co, por meio de ações do Programa Estrutural

4 anos

Outras 5.876 famílias serão beneficiadas até de-

viárias ou topográficas.

de Áreas de Risco (PEAR). Desde 2009, foram

zembro de 2012.

extintas 1.449 situações de risco.

PROGRAMA DE GOVERNO

1. Buscar recursos para expandir o Programa

O Programa Bolsa Moradia assegura o acesso à

14.975 famílias beneficiadas

moradia para a população de baixa renda, removida

com a regularização

em decorrência da execução de obras de urbaniza-

de lotes e domicílios e mais

ção ou em função da verificação de risco geológico,

5.876 até final de 2012

garantindo a melhoria da qualidade de vida e a se-

e aglomerados onde os veículos do transporte

Para o próximo mandato, os desafios na política

6. Criar o Programa Brincando na Vila, levan-

habitacional estão direcionados para a melhoria

do atividades de lazer nas vilas e aglomerados,

da qualidade de vida dos moradores de aglome-

estimulando a vivência cultural lúdica, contri-

rados, sobretudo as famílias de baixa renda, com

buindo para a melhoria da qualidade de vida

a produção de moradias adequadas, por meio dos

das crianças e adolescentes.

programas de atendimento habitacional da Prefeitura, em parceria com Governo Federal.

7. Implantar o Programa Vila Radical, com espaços de lazer ativo voltados para adolescentes
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nizativo. Ao longo de 2011, 9.714 famílias par-

Vilas Vivas

como pista de skate, basquete de rua, pista de

o poder público municipal e a iniciativa

14. 
Avançar na efetividade do trabalho social

18. Criar uma Câmara Temática para tratar

parkour, dentre outras.

privada, para fomentar o fortalecimento e

do Pré Morar, na preparação das famílias

do tema da violência nos conjuntos habita-

a formalização dos micro e pequenos em-

para ocupar as novas moradias. Consultar os

cionais, assegurando que sua formulação e

8. Avançar no programa de “Acesso à internet

preendedores, principalmente nas áreas de

moradores, lideranças e associações antes das

execução envolvam as diversas secretarias,

banda larga em Vilas e Favelas”, visando al-

vulnerabilidade social. O objetivo é for-

intervenções; dar ampla divulgação às políti-

movimentos sociais e instituições de ensino

cançar 50 vilas até 2016.

malizar 700 micro e pequenas empresas,

cas públicas dentro dos conjuntos; promover a

e pesquisa.

gerando 400 novos postos de trabalho e

conscientização dos moradores acerca dos seus

capacitando mil empresários por ano, no

direitos e deveres, através de cursos, oficinas,

período de 2013 a 2016.

formação e capacitação; promover a elaboração

jetivo de incentivar a economia local em vilas
e aglomerados.

19. Continuar atuando nas áreas de risco alto

do regimento interno do condomínio e a Con-

o Construir prédios de uso misto em Vilas e Aglomerados, para reassentamento
de estabelecimentos comerciais, dentro de
critérios sociais previamente estabelecidos.
o Implantar centros comerciais nas Vi-

10. Avançar na melhoria dos serviços de lim-

venção de Condomínio; realizar um trabalho de

peza urbana em vilas e aglomerados, por

educação sanitária, de apropriação racional do

meio da expansão do Programa do Agen-

espaço comum do condomínio e de apropriação

te Comunitário, com o aumento de mais 40

dos equipamentos públicos do entorno do novo

km/dia de vias atendidas.

condomínio.

Novas Moradias

las e Aglomerados, por meio de Parceria
Público Privada, com disponibilização

11. Entregar 25.196 moradias, através dos

de unidades para comerciantes /morado-

Programas da Política Municipal de Habi-

res locais, dentro de critérios sociais pre-

tação, sendo 9.807 até 2014.

viamente estabelecidos.
12. 
Ampliar os espaços destinados às Áreas
o Disponibilizar áreas remanescentes de

Especiais de Interesse Social (AEIS), de

obras para reassentamento de comér-

modo a aumentar a capacidade de ocupação

cios e serviços, por meio de cessão de uso

com habitação de interesse social, em 85 mil

a comerciantes/moradores, dentro de crité-

unidades.

rios sociais previamente estabelecidos.

Atendimento Social às Famílias
o Avançar nas políticas de remoção de es-

PROGRAMA DE GOVERNO

Áreas de Risco

tabelecimentos comerciais, oferecendo

13. Avançar nas negociações com o Governo

auxílio para realocação, considerando o

Federal para flexibilização dos critérios de

tempo de comércio, essencialidade do ser-

aceitação do Programa MCMV, no que se re-

viço, fonte primária de renda, entre outros.

fere às prioridades de seleção e atendimento
dos candidatos, estabelecidas na política ha-

o Avançar nos Programas BH Negócios

bitacional de Belo Horizonte.

e muito alto nas Vilas e Aglomerados, prosseguindo nas ações bem sucedidas de mitigação do agravamento de situações hoje controladas, eliminar ou reduzir situações/níveis
de risco geológico-geotécnico alto nas Vilas
e Aglomerados e nos conjuntos habitacionais
de interesse social.

15. Avançar na efetividade do trabalho social
do Pós Morar, com acompanhamento da

20. Avançar no serviço de engenharia e arqui-

equipe técnica social da PBH pelo período

tetura pública e disponibilizar assistência

mínimo de 12 meses após a ocupação do em-

técnica para famílias de baixa renda (PLHIS).

preendimento, inclusive com plantões no final de semana. Envolver todos os ocupantes,

Regularização e Legislação
Urbanística

não apenas os responsáveis/proprietários.
16. Avançar nas ações de apoio jurídico através

21. Consolidar e avançar nas ações de regu-

de parcerias com as instituições de ensino e

larização e titulação de lotes e domicílios,

profissionais (advogados), incluindo a criação

beneficiando 15 mil famílias.

de uma unidade na Prefeitura para atendimento às questões condominiais, de uso e ocupação

22. Reduzir a ocupação de áreas de risco geo-

das unidades habitacionais e de segurança.

lógico em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), por meio do aumento das ações

17. Incentivar e dar apoio técnico aos mora-

de fiscalização.

dores de Vilas e Aglomerados na busca de
financiamento junto a órgãos federais, para
melhoria de qualidade de suas moradias.

e Microcrédito, a partir da parceria entre
134
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9. Criar o Programa Vila Produtiva, com o ob-

Cidade
Compartilhada

da ampliação dos espaços de participação. Buscamos, assim, ampliar a participação da sociedade na gestão da cidade alcançando, em 2030, um
percentual de 20%1 da população belo-horizon-

Protagonismo do cidadão no

tina envolvida nas diversas modalidades de par-

desenvolvimento da cidade

ticipação, como o Orçamento Participativo (OP)
e o Planejamento Participativo Regionalizado

A Cidade que Queremos em 2030

(PPR), em comparação aos atuais 7,78% (2011).

A participação é o elemento central de uma so-

O que foi e o que está

ciedade democrática. Ao longo dos anos, juntos,

sendo feito

sociedade civil e Prefeitura de BH desenharam
um novo modelo de controle social das políticas

A participação popular nas definições dos inves-

públicas, com a criação de canais institucionais

timentos públicos e a credibilidade obtida neste

diversos de participação cidadã.

processo, possibilitaram construir um espaço
onde governo e população caminham juntos, com

Até 2030, queremos que Belo Horizonte tenha

capilaridade suficiente para alcançar grande parte

consolidado ainda mais a gestão compartilhada,

das políticas públicas, sejam elas de caráter so-

como uma de suas marcas. Os frutos por ela gera-

cial ou mais ligadas a questões urbanas.

dos resultarão em uma grande rede colaborativa,
em que os princípios de transparência e justiça

Orçamento Participativo

social se sustentam à base de um respeito mútuo,
entre o município e seus cidadãos.

O Orçamento Participativo (OP) constitui uma poda à rotina administrativa do município e mobiliza,

de gestão a este processo, tornando-a a cada dia

periodicamente, grandes contingentes da população

mais eficaz e eficiente, é um objetivo estratégico

belo-horizontina. Através do programa, a Prefeitura

permanente de BH, o que permitirá à cidade al-

fortalece, cada vez mais, os canais de comunicação

cançar a excelência em gestão pública democrá-

com os cidadãos, envolvendo-os, de forma efetiva,

tica, participativa e eficiente.

nas decisões sobre a destinação de uma parcela dos
investimentos nos serviços públicos municipais.

Foi estabelecida como meta a ampliação e qualificação da participação da sociedade na gestão,

Nestas quase duas décadas de existência, o Or-

por meio da incorporação de novos segmentos e

çamento Participativo recebeu vários prêmios de

1
A meta prevista na 1a versão do documento Planejamento Estratégico BH 2030, de 2009, era de 40%. Em 2012 essa meta foi analisada e, considerando a participação efetiva de 7,78% da população nos processos de gestão da PBH em 2011, decidiu-se por alterá-la para 20%, passando a
considerar todas as instâncias de participação (Conselhos, Conferências Municipais, OP, PPR, Cidadão Auditor, entre outros).
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lítica de participação popular, que já foi incorporaPor isso, agregar as mais modernas ferramentas

organismos internacionais, em reconhecimento à

de Governo 2008, Marcio Lacerda aumentou, em

Mais de 25 mil cidadãos participaram do proces-

porte às instâncias de participação e aos colegia-

prática bem sucedida e inovadora de participação

2012, os recursos destinados ao OP Regional na

so de votação digital, em 2011. Dos empreendi-

dos; promover espaços de relação e mobilização

popular, dentre os quais é válido destacar a vice-

edição 2013/2014, para R$ 130 milhões, valor 18%

mentos, foram escolhidos um para cada regional,

no Município; e coordenar as atividades relacio-

colocação no prêmio ”Vitalizando a Democracia

superior à edição anterior. O OP 13/14 teve seu iní-

os quais contarão com investimentos da ordem

nadas com o sistema de estruturação de dados

através da Participação Reinhard Mohn Prize

cio em abril/2012 e, em julho, foram finalizadas

de R$ 50 milhões. Esse moderno recurso, com

referentes às instâncias de participação e aos co-

2011”, entregue pela fundação alemã Bertels-

as assembleias da segunda rodada para a definição

potencial de utilização por uma ampla rede de ci-

legiados.

mann, que premia projetos inovadores em áreas

das obras a serem realizadas, com 189 demandas

dadãos, permite discutir também intervenções de

temáticas importantes.

aprovadas. Reuniões nas regionais foram realiza-

grande porte, que eventualmente possam interes-

Foi criado ainda, em 2011, o Comitê Governa-

das com a participação de moradores, lideranças

sar a mais de uma das regiões da cidade.

mental de Gestão Compartilhada (CGGC),

comunitárias, representantes das Comissões de

cluídos 112 empreendimentos do Orçamento

Acompanhamento e Fiscalização da Execução do

Para garantir mais agilidade na execução das

compartilhamento da gestão da cidade. O Grupo

Participativo Regional (OP), dos quais 51 até

Orçamento Participativo (Comforças), autoridades

obras aprovadas no OP, ampliar a transparência

Gerencial conta com a participação de todos os

2010, 42 em 2011 e 19 até julho de 2012. Em

e gestores púbicos. Há expectativa de que sejam

das informações e articular esforços de todas as

órgãos envolvidos no OP e tem a tarefa de discu-

agosto de 2012, 101 empreendimentos relacio-

aprovadas 102 obras, ao final do processo.

áreas temáticas envolvidas no Orçamento Partici-

tir as questões referentes às obras do Orçamento

pativo, foi criado o Grupo Gerencial do Orça-

Participativo, de modo a solucionar os problemas
apresentados pelas regionais.

as obras em andamento e 57 empreendimentos

Mantendo o compromisso de gestão com a

mento Participativo (GGOP). O grupo também

em processo de licitação.

participação popular, a Prefeitura de Belo Ho-

tem o papel de discutir e avaliar o andamento dos

rizonte tem buscado ampliar os canais de co-

empreendimentos aprovados e as solicitações

Em 2012 foi iniciada a organização das infor-

municação e de informação sobre o Orçamento

apresentadas pela comunidade, nas novas edições

mações disponibilizadas no Portal de Gestão

concluídos 112

Participativo. Como exemplo, tem-se o Portal

do programa.

Compartilhada, possibilitando a todos os belo

empreendimentos do

do Orçamento Participativo, que teve, em

Orçamento Participativo

2011, mais de 75 mil visualizações, e o Jor-

em Belo Horizonte

nal do OP, que monitora os empreendimentos

De 2009 a 2012 foram

aprovados, com mais de 10 mil exemplares disDurante a gestão 2009-2012, foram realizadas e

tribuídos periodicamente, ambos criados nesta

concluídas uma rodada do OP Digital e uma do

gestão e disponíveis desde 2009.

-horizontinos o acompanhamento e avaliação dos

Gestão Compartilhada

serviços e políticas publicas.

Com o objetivo de proporcionar unidade, cana-

Planejamento Participativo
Regionalizado (PPR)

lizar esforços e potencializar a participação popular em Belo Horizonte, foi criada em 2011,
por Marcio Lacerda, a Secretaria Municipal

Visando aumentar a integração entre os instrumen-

O Orçamento Participativo Digital passou por

Adjunta de Gestão Compartilhada (SMAGC).

tos de planejamento e gestão e as instâncias de par-

mudanças que visaram seu aperfeiçoamento para

A Secretaria tem a finalidade de planejar e coor-

ticipação – compromisso assumido no Programa

O processo de indicação e definição das obras para

a condução de sua terceira edição, em 2011. Nesta

denar a implantação das políticas de participação

de Governo 2008 – o Prefeito Marcio Lacerda

o OP Regional 2011/2012 foi realizado em 2010,

edição, foi privilegiada a segurança no processo

cidadã no Município, de forma a fomentar o en-

criou, em 2011, o Planejamento Participativo

com 14 obras aprovadas por regional, totalizando

de votação. Além do título de eleitor, era neces-

volvimento habitual e significativo da sociedade

Regionalizado (PPR), um processo de consulta à

R$ 110 milhões de investimentos e contando com

sário informar o e-mail e outros dados pessoais,

na gestão municipal.

sociedade, em cada um dos 40 territórios de gestão

quase 26 mil participantes da população.

tornando a votação mais segura e garantindo a

OP Regional, e iniciada, em 2012, uma segunda
rodada do OP Regional.

legitimidade do resultado.
Cumprindo o compromisso assumido no Programa
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compartilhada, em relação às demandas de médio
Desse modo, compete à SMAGC coordenar e

e longo prazos, que possam melhorar a qualidade

executar as atividades de acompanhamento e su-

de vida do local onde vivem.
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nados ao Orçamento Participativo estavam com

PROGRAMA DE GOVERNO

com o objetivo de aprofundar a discussão do

No período de 2009 a julho de 2012, foram con-

O Planejamento

Oficinas Públicas realizadas em 2011/2012

Participativo Regionalizado

Ciclo A (nível regional)

9

foi instituído em 2011

Ciclo B (nível territorial)
Ciclo C (nível regional)
Ciclo D (nível regional) - 2012
Total de oficinas realizadas
Reuniões em 2011/2012
Com os Grupos de Lideranças
Com entidades, secretários, vereadores, regionais
Com o Grupo de trabalho da
PBH, criado para analisar as
propostas
Total de reuniões

41
9
18
77

com o objetivo de
identificar as demandas
de cada um dos 40
territórios de gestão
compartilhada

A divisão em territórios de Gestão Compartilhada ocorreu com o objetivo de se buscar soluções

Total de Oficinas e Reuniões
Número de convidados
Número de participações
Propostas recebidas

mais adequadas, de acordo com as especificidades de cada região da cidade. Assim, o PPR, o
mais recente instrumento de participação da sociedade na gestão municipal, tem como foco o

39
8
137
214
11.404
9.068
2.500

Conselhos e Colegiados Municipais

planejamento territorial, para identificar as necessidades e expectativas da população, em relação à

A participação da população na gestão pública,

gestão municipal.

PROGRAMA DE GOVERNO

90

com vistas ao acompanhamento das decisões to-

Em 2011 e 2012, foram realizadas 214 ofi-

madas em seu nome, promove a descentralização

cinas e reuniões com a comunidade, com a

do Estado em direção à sociedade, ao mesmo

participação de nove mil cidadãos, que re-

tempo em que garante a transparência das ações

sultaram no recebimento de 2,5 mil propos-

governamentais. Essa participação contribui,

tas. Além disso, foram organizadas as infor-

também, para o aumento da participação na deci-

mações relativas aos diversos colegiados e

são sobre a distribuição de recursos, aumento do

produzidas informações georreferenciadas, o

acesso a recursos públicos e direitos, e o aumento

que facilita a gestão das diversas políticas pú-

na capacidade de decidir e determinar a regra do

blicas. As propostas formuladas pela popula-

processo deliberativo.

ção propiciam à Secretaria Adjunta de Gestão

Belo Horizonte é uma cidade com participação

Compartilhada, um norte para o planejamento

social relevante, com vários órgãos colegiados.

das ações e as principais áreas de atuação nos

Atualmente, existem 90 Colegiados organiza-

próximos anos.

dos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nesses
órgãos as decisões são tomadas em grupos, com
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representações e aproveitamento de experiências

reconhecida capacidade em suas respectivas

diversas. Seus representantes podem ter origem

áreas de atuação, convidados e designados pelo

no setor público ou no setor privado, segundo a

Prefeito.

natureza de cada colegiado.
A iniciativa de criação do Fórum partiu da neDos 90 colegiados, 62 são conselhos, dos quais

cessidade de, continuamente, o Poder Execu-

23 conselhos de políticas públicas. Os Conselhos

tivo municipal fortalecer e aperfeiçoar o pla-

Municipais de Políticas Públicas realizam confe-

nejamento estratégico para o desenvolvimento

rências periodicamente, com o objetivo de ava-

sustentável de Belo Horizonte, além de favo-

liar e apresentar novas diretrizes e soluções para

recer a necessária e saudável participação de

o pleno funcionamento da política do município.

cidadãos de diversas formações no processo

Três Conselhos de Políticas foram criados na

de planejamento estratégico da cidade, sem

atual gestão: Conselho Municipal de Política

prejuízos para os mecanismos e instâncias es-

de Esporte, Conselho Municipal de Promoção

tabelecidas em lei.

da Igualdade Racial e Conselho Municipal de
Auxílio de Transporte Escolar. Vale ressaltar

Além disso, desde 2009, foram realizadas duas

também, a reativação do Conselho Municipal

mil capacitações em cursos de gestão estratégi-

de Desenvolvimento Econômico, do Conselho

ca e participativa com a participação de conse-

Municipal de Turismo, do Conselho Muni-

lheiros e membros de comissões municipais.

cipal da Juventude, do Conselho Municipal

A partir de outubro de 2011 foi disponibiliza-

de Políticas sobre Drogas e do Conselho Mu-

do, no site da PBH, o  Portal dos Colegiados,

nicipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

com objetivo de organizar e divulgar as infor-

Ademais, o Conselho Municipal de Cultura de

mações dos conselhos de políticas públicas do

Belo Horizonte, criado em 2008, foi implanta-

município. A partir do Portal, qualquer cida-

do em 2011.

dão pode acompanhar a agenda, a pauta e as

Tem destaque a criação, em 15 de abril de 2011,

atas das reuniões dos Conselhos e ainda, saber

do Fórum Municipal de Assuntos Estratégi-

quem são os representantes do Poder Público

cos de Belo Horizonte, de caráter consultivo e

e da Sociedade Civil. O intuito é ampliar e in-

de assessoramento ao Prefeito. O Fórum Mu-

centivar a atuação integrada e intersetorial dos

nicipal de Assuntos Estratégicos de Belo Ho-

Conselheiros, bem como estimular o cidadão

rizonte tem por objetivo contribuir na discus-

a participar dessas instâncias democráticas.

são, análise e proposição das diretrizes e metas

Tal iniciativa contribui para a transparência e

do planejamento estratégico de longo, médio

o fortalecimento do processo participativo na

e curto prazos para Belo Horizonte. O Fórum

gestão municipal.

é composto por cidadãos belo-horizontinos de
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Tabela 3: Números do PPR 2011/2012

ma Municipal de Saneamento e instrumentos de

de Habitação, as perspectivas e desafios para o

I Conferência Estadual de Políticas Públicas e

participação popular na implementação das polí-

atendimento das necessidades habitacionais de

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexu-

O Programa Cidadão Auditor, lançado em de-

ticas públicas no setor. No total, o evento contou

BH, estimular a participação popular, definir as

ais, Travestis e Transexuais (LGBT): Realizada

zembro de 2011, reforça a gestão participativa do

com a participação de mais de 700 pessoas de di-

diretrizes e ações para os próximos dois anos, e

em setembro de 2011, a conferência recebeu convi-

cidadão na Prefeitura e tem por objetivos tornar

versos setores.

eleger os novos membros do Conselho Municipal

dados que apresentaram temáticas que envolveram

de Habitação para o biênio 2012/2013.

o diagnóstico de políticas públicas para o enfrenta-

a limpeza urbana ainda mais eficiente e ampliar
a transparência dos serviços prestados pela Su-

III Conferência Municipal de Saneamento

perintendência de Limpeza Urbana (SLU). O

Realizada em abril de 2012, tendo como eixo temáti-

III Conferência Municipal de Direitos da Pes-

da implementação e execução do Plano Nacional de

programa já conta com a participação de 37 mil

co os “Avanços e Desafios na Política de Saneamen-

soa Idosa: Realizada em julho de 2011, com o

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT,

voluntários, cadastrados para fornecer informa-

to em BH”, com o objetivo de aprofundar a discussão

tema “O Compromisso de Todos por um Envelhe-

bem como plenária para aprovação de propostas e

ções sobre a execução dos serviços de limpeza,

sobre o Sistema Municipal de Saneamento, assim

cimento Digno no Brasil”, pretendeu ampliar as

eleição de delegados para a conferência nacional.

em todas as regiões da cidade.

como avaliar os programas vigentes desenvolvidos

ações junto à população com mais de 60 anos. A

pelo município e os instrumentos de participação po-

conferência foi promovida pelo Conselho Muni-

III Conferência Municipal de Políticas para as

pular na implementação dessas políticas.

cipal do Idoso (CMI-BH), em parceria com a Co-

Mulheres: Realizada em outubro de 2011, onde

ordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa (CDPI).

foram discutidos temas sobre a realidade muni-

Conferências e Fóruns Municipais
No período 2009 a julho de 2012 foram realizadas

IV Conferência das Cidades: Realizada em no-

mais de 20 conferências, fóruns e encontros, asse-

vembro de 2009, teve como principais finalida-

I Encontro Intersetorial - Consolidando Polí-

gurando a ampla participação da sociedade organi-

para a construção da igualdade de gênero, avalia-

des debater o avanço na construção da política

ticas Públicas para a Pessoa Idosa: Realizado

zada em seus diversos segmentos, que objetivaram

ção e aprimoramento das ações e políticas para

nacional de desenvolvimento urbano, a indicação

em maio de 2012, com o objetivo de discutir, fo-

a discussão das políticas públicas respectivas, a

as mulheres, saúde e enfrentamento à violência.

de prioridades de atuação junto ao Ministério das

mentar e divulgar ações e projetos intersetoriais

proposição de diretrizes para o seu aprimoramento

Cidades e a realização do balanço de resultados

de pesquisa e extensão, desenvolvidos por dife-

III Conferência Municipal dos Direitos das

e o atendimento à legislação vigente.

das deliberações das três primeiras conferências

rentes instituições de ensino e pesquisa e por ser-

Pessoas com Deficiência: Realizada em 19 de

nacionais.

vidores públicos, voltados para a política pública

maio de 2012, com o tema “Um olhar através da

de atendimento ao idoso.

Convenção sobre Direitos da Pessoa com Defi-

III Conferência Municipal de Política Urbana:

PROGRAMA DE GOVERNO

mento à violência homofóbica. Houve a avaliação

cipal econômica, política, cultural e os desafios

Realizada entre os dias 29 de abril e 15 de agos-

V

to de 2009, contou com a participação direta de

Realizada em novembro de 2009. Foram discutidos

Conferência Eletiva Municipal da Juventude:

mais de três mil pessoas e 482 delegados, entre

vas”, resgatou o comprometimento e a justiça

o tema nacional “Avanços, Dificuldades e Desafios

Ocorrida em setembro de 2011, com a partici-

titulares e suplentes, representantes dos setores

social, com novos princípios democráticos e seu

na Implementação da Política de Desenvolvimento

pação de jovens de 15 anos ou mais, para deba-

popular, empresarial e técnico, gerando um do-

impacto na gestão social.

Urbano”, e o tema local “Avanços, Impasses e Po-

ter sobre temas de educação, trabalho e renda,

cumento consolidado de propostas de políticas

tencialidade da Política Municipal de Habitação”.

qualidade de vida, cultura, direitos humanos e

A conferência foi precedida de nove Pré-Conferên-

sexualidade. Com o tema “Conquistar direitos

cias, que tiveram o objetivo de elaborar propostas re-

VI Conferência Municipal de Habitação: Em
II Conferência Municipal de Saneamento:

e desenvolver o Brasil”, a conferência ressaltou

lativas aos temas propostos pelo Conselho Nacional

novembro de 2011 ocorreu a VI Conferência

Realizada em outubro de 2009. Foram discutidos

o exercício pleno da cidadania, assegurando a

dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade),

Municipal de Habitação, com a participação de

os programas vigentes na área de saneamento

participação da juventude na conquista definitiva

que são Educação, Esporte, Trabalho e Reabilitação

cerca de 700 pessoas, com o objetivo de discu-

ambiental desenvolvidos pelo município, o Siste-

dos direitos, promovendo o diálogo entre a socie-

Profissional, Acessibilidade, Comunicação, Trans-

tir e avaliar os avanços da Política Municipal

dade civil e o poder público.

porte e Moradia, Saúde, Prevenção, Habilitação, Ór-

Conferência

Municipal

de

Habitação:

urbanas aprovadas na conferência.
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ciência, da ONU: Novos Desafios e perspecti-
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Cidadão Auditor

teses e Próteses, Segurança, Acesso à Justiça, Padrão

ção de 800 pessoas. Discutiu o tema “Saúde e Meio

tema “Alimentação Saudável, adequada e solidá-

rizonte e creches conveniadas com a Prefeitura,

de Vida e Proteção Social Adequados.

Ambiente: vamos cuidar da gente!” e como subte-

ria: Direito Humano Básico”. Os principais obje-

e que contou também, com apresentações cul-

ma “A saúde ambiental na cidade, no campo e na

tivos foram avaliar a política atual e propor novas

turais, oficinas, narração de histórias e rodas de

V Conferência Municipal de Educação: Em ou-

floresta: construindo cidadania, qualidade de vida e

diretrizes de SAN em Belo Horizonte; estabelecer

conversa.

tubro de 2009 foi realizada a 5ª Conferência Mu-

territórios sustentáveis”. O Objetivo da Conferência

prioridades para o Plano Municipal; promover o

nicipal de Educação, com o tema “Construindo o

foi a definição de diretrizes para políticas públicas

intercâmbio de experiências entre os participantes.

Sistema Nacional articulado de Educação: Plano

integradas no campo da saúde ambiental, a partir da

Nacional de Educação, suas diretrizes e estratégias

atuação transversal e intersetorial dos vários atores

VI Conferência Municipal dos Direitos da

cas sobre Drogas de BH; Conferência Municipal de

de ação” e contou com 700 participantes.

envolvidos com o tema.

Criança e do Adolescente: Realizada em junho

Habitação; Conferência Municipal de Política Ur-

de 2009, discutiu o tema “Construindo, Diretrizes

bana e Conferência Municipal de Saneamento.

Para 2013, já está prevista a realização de mais quatro Conferências: Conferência Municipal de Políti-

VI Conferência Municipal de Educação: Foi re-

X Conferência Municipal de Saúde: Realizada

da Política e do Plano Decenal” e contou com a

alizada em maio de 2012, com o tema “Plano Mu-

em dezembro de 2009, discutiu o tema “O Sistema

presença de 415 participantes.

nicipal de Educação: um debate necessário”, reunin-

Único de Saúde: o Desafio de uma Cidade Saudá-

do profissionais da área da Educação, representantes

vel” e contou com 900 participantes. Os objetivos

VII Conferência Municipal dos Direitos da

Agregar ferramentas de gestão modernas, que am-

de instituições públicas e privadas, pais e alunos da

gerais foram a fixação da agenda política de ação

Criança e do Adolescente: Contou com 457 par-

pliem a participação popular, é um objetivo perma-

rede pública municipal e representantes da sociedade

e luta em defesa do Sistema Único de Saúde e as

ticipantes, que discutiram o tema “Mobilizando,

nente da administração da PBH. Assim, torna-se

civil, com o objetivo de levantar os desafios e apontar

diretrizes fundamentais para a elaboração do Plano

Implementando e Monitorando a Política Nacio-

imperativo consolidar e ampliar a efetividade das

as perspectivas para a construção do Plano Municipal

Municipal de Saúde de Belo Horizonte 2010/2013.

nal e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de

políticas públicas no rumo da inclusão social, man-

Crianças e Adolescentes”.

tendo rigor no cumprimento das leis e observância
das boas práticas democráticas. Também é relevante

III Conferência de Saúde Mental: Em abril
II Conferência Municipal de Promoção da

de 2010 discutiu o tema “Saúde Mental, direito

V Fórum de Educação Integral: Foi realiza-

a introdução da tecnologia da informação na relação

Igualdade Racial: A II Conferência Municipal

e compromisso de todos: consolidar avanços e

do entre os dias 13 e 17 de junho de 2012, as-

da PBH com o cidadão, para possibilitar que cada

de Promoção da Igualdade Racial foi realizada

enfrentar desafios”. Contou com a presença de

sociado à agenda oficial do Congresso Mundial

pessoa contribua, com um simples toque no celular

em abril de 2009 e teve como tema principal, os

1.300 participantes.

do ICLEI. A iniciativa promove a socialização

ou em seu computador, com sugestões e denúncias

e a formação de estudantes e professores envol-

de problemas a cargo da Prefeitura.

“Avanços, Desafios e Perspectivas da Política
XI Conferência Municipal de Saúde: “Todos

vidos com os programas Escola Integrada (rea-

usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política

lizado pela Secretaria Municipal de Educação)

O grande desafio a ser enfrentado é aumentar o

VIII Conferência Municipal de Assistência So-

Pública e Patrimônio do Povo Brasileiro” foi o

e Escola Aberta (desenvolvido através de uma

número de participantes nas diversas instân-

cial: Em julho de 2009 foi realizada a VIII Con-

tema central discutido por 1.300 pessoas na Con-

parceria entre Governo Federal e Prefeitura de

cias de participação cidadã. Dessa maneira,

ferência Municipal de Assistência Social, cujo

ferência, que ocorreu em julho de 2011, cujo eixo

Belo Horizonte). O fórum também se aprofundou

faz-se necessário avançar na expansão e na qua-

tema foi “Participação Popular e Controle Social

abordado foi “Acesso e acolhimento com quali-

no universo da educação ambiental, que coloca

lificação da participação da sociedade na gestão

no Sistema Único de Assistência Social – SUAS”

dade: um desafio para o SUS”.

em discussão o tema da sustentabilidade. Outro

da cidade, por meio da incorporação de novos

destaque do fórum foi a 17ª mostra “Horizontes

segmentos e de investimentos em mobilização e

I Conferência Municipal de Segurança Alimen-

capacitação da representação social, reforçando a

I Conferência Municipal de Saúde Ambiental:

da Cidadania”, que expôs trabalhos realizados

tar e Nutricional: Realizada em maio de 2011,

cooperação interinstitucional e o controle social

Realizada em setembro de 2009, com a participa-

nas escolas, Unidades Municipais de Educação

contou com 54 participantes que discutiram o

Infantil (UMEIs) da Rede Municipal de Belo Ho-

das iniciativas empreendidas pela Prefeitura.

PROGRAMA DE GOVERNO

Municipal de Promoção da Igualdade Racial”.

e contou com 812 participantes.
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de Educação de Belo Horizonte (PME).

Desafios de médio prazo

4 anos
Em nosso governo, a Gestão Compartilhada

o Compor as propostas do OP Digital de

políticas públicas, lideranças comunitárias

onde o cidadão possa conhecer, debater,

forma conjunta com a comunidade e a

e membros de associações de moradores,

opinar e propor melhorias para BH.

partir das demandas apresentadas no Pla-

repassando os conceitos básicos de gestão

nejamento Participativo Regionalizado.

pública, a força das organizações sociais e

o Aprimorar os informativos sobre o Pla-

a importância do papel do cidadão na for-

nejamento Participativo, OP e outras

mulação das políticas, no controle social e

ações da PBH e ampliar os canais de di-

no planejamento da cidade.

vulgação.

visará, cada vez mais, o aumento da participação democrática e popular na gestão pública.

o Aprimorar o processo de acompanha-

Para isso, será necessário desenvolver a cidada-

mento das obras do OP, ampliando a di-

nia desde cedo: será implantado o Orçamento

vulgação do estágio das obras já aprova-

Participativo da Criança e do Adolescente nas Es-

das no OP, em cada território de gestão

colas Municipais. Os Orçamentos Participativos,

compartilhada.

Regional e Digital, serão mantidos e melhorados,

o Ampliar as ações das Comissões Regionais

nalizado, expandindo os canais já existentes

de Transporte e Trânsito (CRTTs), através

de interlocução da PBH com a comunidade, a

do Programa BHTRANS no seu Bair-

e o Planejamento Participativo Regionalizado

o Definir junto com a comunidade as prio-

partir dos territórios de gestão compartilhada, e

ro, mediante o qual a população é ouvida

também será ampliado. Para isso, vamos ouvir e

ridades de implantação das obras do OP.

criar novos espaços, como forma de promover

para decidir sobre as intervenções no ser-

o desenvolvimento territorial integrado, através

viço de transporte público e melhorias no

do Programa “A PBH no seu território”, que

trânsito, em cada uma das regionais.

discutir com a comunidade, de forma a ampliar

Gestão Compartilhada

a participação democrática, para uma construção
coletiva da cidade.

2. Estimular os jovens para o exercício da participação cidadã:

Assim, olhando para o futuro da cidade, com
a meta de garantir e aprofundar os resultados

o Utilizar o Centro de Referência da Juven-

conquistados até então, qualificando o proces-

tude para o desenvolvimento de ações e

so decisório e ampliando o espaço de exercício

projetos, possibilitando aos jovens maior

da participação, apresentamos os compromissos

participação democrática.

que firmamos com os cidadãos belo-horizontinos:

o Utilizar as diversas ferramentas de co-

Orçamento Participativo

municação e as redes sociais para interlocução e interação com a juventude.

1. Avançar na ampliação e melhoria do Orçamento Participativo, de forma a estender o al-

o Criar fóruns de discussão com temas de

cance dessas ferramentas de participação po-

interesse dos jovens, com a participação

pular, com vistas à consolidação de uma gestão

PROGRAMA DE GOVERNO

4. Ampliar o Planejamento Participativo Regio-

de pessoas que são referência no meio.

pública municipal efetiva e democrática.
o Realizar reuniões com as Comforças e
lideranças comunitárias, para discutir
formas de aprimorar o Orçamento Par-

realizará reuniões com a comunidade sobre os

6. Avançar na padronização e modernização dos

temas específicos levantados pela população.

Conselhos Tutelares, a partir da informatização
dos processos de trabalho e da adequação da

5. Aprimorar os canais de comunicação entre a

infraestrutura física, visando ofertar à popu-

PBH e a comunidade:

lação acolhida nesses espaços, serviços com
o Ampliar os serviços do Portal de Infor-

maior qualidade e eficiência.

mações e Serviços, para que sirva como
uma plataforma digital colaborativa,

7. Criar e implantar o Programa Fiscal da Ci-

criada para os cidadãos que desejam

dade, de forma que qualquer cidadão possa

construir uma cidade melhor. Baseando-

se cadastrar e contribuir com sugestões, crí-

se em um mapa, os usuários criam pon-

ticas, denúncias ou indicações para melhoria

tos para indicar o que há de bom e o que

da prestação de serviços públicos. As contri-

pode ser melhorado em suas regiões.

buições utilizadas ou que resultarem em economia para os cofres públicos (avaliadas por

o Aprimorar o Portal de Gestão Comparti-

um comitê gestor) terão o reconhecimento do

3. Fortalecer os instrumentos de controle social

lhada, transformando-o em um canal de

“Trabalho Cidadão” através da emissão de um

e formar cidadãos participativos e multiplica-

informação, debate e interlocução, e fóruns

“Diploma – Menção Honrosa”, emitido pelo

dores de ações solidárias:

de participação sobre as políticas públicas,

Prefeito de BH.

ações, projetos e programas da cidade,

ticipativo.

o Promover a capacitação de conselheiros de
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Propostas para os próximos

8. Expandir para outros serviços, no âmbito do
Projeto Movimento Respeito por BH, o Programa Cidadão Auditor.

Promoção da Cidadania
9. Ampliar as formas de democracia colaborativa, espelhados na experiência do Cidadão
Auditor.
10. Promover reuniões periódicas com as entidades representativas de categorias profissionais, econômicas e com associações de bairros, com a agenda aberta.
11. Criar o Orçamento Participativo da Criança
e do Adolescente na RME, com o objetivo de
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desenvolver a cidadania.

Cidade
Sustentável

urbano e da coleta, destinação e tratamento adequados dos resíduos; promover o uso de fontes de
energia limpa e renovável em Belo Horizonte; e
estimular a eficiência energética; e reduzir a vulnerabilidade da cidade a situações de crise, como

Desenvolvimento urbano

epidemias e impactos ambientais, decorrentes da

responsável

mudança climática, garantindo adequada e atualizada identificação e mitigação de riscos em todas

A Cidade que Queremos em 2030

as regiões.
Belo Horizonte precisa consolidar até 2030 um
modelo de desenvolvimento urbano ambiental-

Consciente de que é imperativo que as estratégias

mente sustentável, caracterizado pela qualidade

de desenvolvimento contemporâneas combinem

dos seus recursos hídricos, preservação das áreas

os benefícios econômicos, com a melhoria dos

verdes, redução das emissões de gases e eficiên-

indicadores socioambientais, foi elaborado e dis-

cia energética. Com grande parte do lixo sendo

cutido com a cidade, o Planejamento Estratégico

reciclada e com usinas de tratamento de resíduos

BH 2030, no qual foram definidas metas globais

modernas e acessíveis. Queremos construir uma

visando alcançar este futuro almejado: ampliação

cidade em que pessoas de todas as classes sociais

das áreas de preservação, proteção e de interesse

participem do grande esforço coletivo de garantir

ambiental, para 20m2 de área verde por munícipe;

sustentabilidade ao ambiente urbano, resultado

a elevação do Índice de Salubridade Ambiental

de um ousado projeto que envolve mudanças de

(ISA) de 0,85 (2008), para 0,96; a redução da

comportamento da população e soluções criati-

emissão de gases causadores do efeito estufa de

vas de organização do espaço.

1,32 (2007), para 1,05t de CO2/ano por habitante; e a universalização do saneamento (coleta e

Para tanto, ao planejar o futuro de Belo Horizonte,

tratamento de esgoto; fornecimento de água; co-

a Prefeitura definiu, com a participação da socie-

leta de lixo), e a elevação do Índice de Qualidade

dade, uma extensa agenda de sustentabilidade que

de Vida Urbana (IQVU) de 0,617 (SMPL/PBH,

integra o Planejamento Estratégico BH 2030: as-

2010), para 0,70 em 2030.

do a universalização do tratamento de esgoto e a

O que foi e o que está

preservação e revitalização das nascentes e cursos

sendo feito

d’água; modernizar e manter os espaços públicos

Acreditamos que a sustentabilidade deve ser

de convívio social e ampliar as áreas verdes da ci-

gerida de maneira sistêmica e integrada, le-

dade; garantir uma cidade limpa e bonita, a partir

vando em conta a transversalidade das polí-

do fortalecimento da cidadania, do ordenamento

ticas públicas, ou seja, a o meio ambiente deve
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segurar a qualidade dos recursos hídricos, buscan-

estar presente não somente no saneamento e na

Com a criação da SMMA e das iniciativas descri-

legislação incentiva, assim, a mudança de com-

Municipal sobre Mudanças Climáticas e Eco-

gestão de resíduos, mas também na mobilidade

tas a seguir, pode-se afirmar que meio ambiente e

portamento em relação ao uso de produtos des-

eficiência (CMMCE).

urbana, na saúde pública e na educação.

qualidade de vida em Belo Horizonte tornaram-

cartáveis.
Dentre os resultados do trabalho do Comitê po-

se temas de primeira ordem na gestão Marcio
Lacerda.

senvolvimento urbano sustentável seja trata-

dem ser destacados a elaboração e publicação do

maiores e mais importantes preocupações da Pre-

Primeiro Inventário Municipal de Emissões

do também, como variável central no planeja-

Ilustrando essa preocupação da PBH em relação

feitura. Afinal, não se caminha para um futuro

de Gases e Efeito Estufa em 2009; a publicação

mento estratégico do município.

à sustentabilidade, em junho de 2012 foi realiza-

mais sustentável, se as novas (e mais antigas) ge-

do Manual para Políticas de Construção Sus-

do, em Belo Horizonte, o Congresso Mundial do

rações não forem orientadas neste sentido.

tentável (PoliCS), em 2010; a participação na

Nesse sentido, Belo Horizonte tem investido em

ICLEI 2012 (Governos Locais pela Sustentabili-

importantes iniciativas que consideram o contex-

dade), evento internacional, que teve como intuito

Por isto, a PBH, através da Gerência de Educação

ção Rápida de Energia da Cidade, financiado

to metropolitano, na qual se insere e se articulam

debater soluções, propostas e ideias que viabilizem

Ambiental da SMMA promove, durante todo o

pelo Banco Mundial), em 2012; e a instituição da

as políticas públicas setoriais. Dentre as políticas,

a construção de um mundo mais sustentável, a par-

ano, cursos e projetos como o BH Itinerante (que

Certificação em Sustentabilidade Ambiental –

programas e ações que contribuem para a conse-

tir das metrópoles. Estiveram no Congresso 1.252

já entra na sua 25ª edição), realizando semestral-

Selo “BH Sustentável”.

cução do desenvolvimento integrado sob os en-

participantes de 64 países, distribuídos em oito

mente roteiros ecológicos pelas várias regiões da

foques ambiental, social e econômico, podemos

agendas: (i) economia verde urbana, (ii) cidade sus-

cidade, os quais incluem palestras e atividade lú-

O “Selo BH Sustentável” é uma certificação mu-

destacar alguns eixos:

tentável, (iii) cidades eficientes em recursos, (iv)

dicas. A PBH mantém também em funcionamen-

nicipal de reconhecimento e comprovação con-

BiodiverCidades, (v) cidades baixo-carbono e car-

to a sua ECOTECA (Av. Avenida Afonso Pena,

cedido a empreendimentos públicos e privados,

bono-neutras, (vi) cidades e comunidades resilien-

4.000), uma biblioteca exclusiva sobre a questão

comerciais e/ou industriais, e condomínios resi-

tes, (vii) infraestrutura verde, e (viii) comunidades

ambiental, aberta à toda a população.

denciais, que adotarem medidas que contribuam

Gestão e Planejamento Ambiental
No governo Marcio Lacerda, o meio ambiente

felizes e saudáveis.

ganhou destaque com a elevação da Secretaria
Municipal Adjunta de Meio Ambiente, subordi-

A realização do ICLEI, em Belo Horizonte, colo-

nada à Secretaria Municipal de Políticas Urba-

ca a cidade no roteiro de eventos internacionais

nas, à condição de secretaria temática de primeiro

que têm como foco a sustentabilidade nas gran-

nível, através da Lei Municipal n.º 9.718, de 3

des metrópoles, evidenciando o comprometimen-

de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto n.º

to da gestão Marcio Lacerda com esta temática.

13.643, de 17 de julho de 2009.
Com isto, a Secretaria Municipal de Meio Am-
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A educação ambiental também tem sido uma das

biente (SMMA) tornou-se ponto de referência
para as questões ambientais, incluindo também
as mudanças requeridas pela legislação, para as

emissões diretas de gases do efeito estufa, e para
a redução/reciclagem de resíduos sólidos.

A Política Municipal de Enfrentamento das Mu-

Esta política, que incentiva a adoção de medidas

danças Climáticas tem como objetivo reduzir as

sustentáveis, de forma voluntária, é inédita em

emissões dos gases de efeito estufa no municí-

governos municipais e já certificou nove empre-

pio, de modo a atingir as metas estabelecidas no

endimentos.

Belo Horizonte ser a primeira capital do país

redução de 20% dessas emissões. Tem também

O Plano Municipal de Redução das Emissões

a restringir o uso das sacolas plásticas nos

como objetivo, estimular a política da construção

de Gases de Efeito Estufa objetiva realizar um

estabelecimentos comerciais. A Lei Munici-

sustentável na cidade.

planejamento urbano-ambiental orientado para a

qualquer sacola plástica descartável que não seja
compostável (feita de material orgânico). A nova
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Mudanças Climáticas e
Construções Sustentáveis

Planejamento Estratégico de BH para 2030, de

14.367, de 12 de abril de 2011, proíbe o uso de

dade de Belo Horizonte.

para a redução do consumo de água, energia, de

Outra importante iniciativa se refere ao fato de

pal 9.529/2008, regulamentada pelo Decreto n.

edificações e empreendimentos de impacto na ci-

elaboração do TRACE (Ferramenta de Avalia-

redução e mitigação dos gases de efeito estufa,
O trabalho para se estabelecer políticas locais de

oferecendo, de forma propositiva, um conjunto

mitigação e adaptação às mudanças climáticas,

de iniciativas para a adaptação do ambiente às

começou com a instituição, em 2006, do Comitê

mudanças climáticas. No Plano são abordadas
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Consideramos de grande importância que o de-

questões relativas ao transporte, à energia, às

O COMAM deve ser considerado o principal ins-

12,11% na Centro-Sul; 11,37% na Oeste; 10,41%

to da Qualidade do Ar1 em 2010, sob a gestão

construções sustentáveis, ao uso do solo, à saúde,

trumento de definição de políticas ambientais no

na Noroeste; 10,04% em Venda Nova; 8,12% na

da SMMA que, em conjunto com outras três es-

à educação para o desenvolvimento sustentável e

município. Seu fortalecimento e aprimoramento

Leste e 8,27% na Norte.

tações do Governo Estadual, permitirão à Prefei-

aos mecanismos econômicos e financeiros.

constantes devem ser os principais focos de atuação dos governos na questão ambiental para que,

Em reconhecimento aos serviços prestados pela Ilu-

e desenvolver estudos que, além de informarem

Outro resultado importante, visando a qualidade

além do licenciamento ambiental, o conselho

minação Pública da capital, em novembro de 2010,

ao cidadão, de forma rápida e precisa, sobre os

do ar e formas alternativas de transporte, veio do

possa continuar atuando efetivamente na cons-

o PROCEL Reluz (Programa Nacional de Ilumi-

níveis diários de qualidade do ar, serão insumos

Projeto Pedala BH. Até julho de 2012, haviam

trução e legitimação de tais políticas.

nação Pública) destacou Belo Horizonte como um

importantes na definição de políticas de controle

caso de sucesso em termos de eficiência. A moder-

e melhoria da qualidade ambiental da cidade.

Eficiência Energética

Nordeste, Risoleta Neves; 2,19 km da Rota Américo Vespúcio; 2,20 km da Rota Barreiro; 2,80 km

nização do parque de iluminação pública permitiu
uma economia anual estimada de 4,4 mil MWh no

Ainda em relação às ações da Prefeitura visando

consumo de energia elétrica.

a qualidade do ar, está o Programa Operação

da Rota Savassi e 1 km da Rota Leste Avenida

Minas Gerais é o estado brasileiro que tem a

Andradas; 33 km do Projeto de novas ciclovias;

maior área per capita de coletores solares. São

além de 104 vagas de estacionamento de bicicle-

cerca de 1,98 milhão de m² de coletores solares

Ainda em relação à eficiência energética, a Pre-

de convênio firmado entre a PBH e o Governo

tas, em cinco regionais da cidade.

no Brasil, dos quais, aproximadamente 800 mil

feitura, por meio da BHTRANS (Empresa de

Estadual de Minas Gerais, com o objetivo de

m² encontram-se em Belo Horizonte. A capital

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte) e da

controlar a emissão de fumaça preta dos veículos

É necessário, ainda, ressaltar a decisiva atuação

possui sistema de aquecimento de água por ener-

CEMIG (Companhia Energética do Estado de

movidos a óleo diesel, em circulação na capital.

do COMAM (Conselho Municipal de Meio

gia solar em cerca de 2.600 edificações. Isso per-

Minas Gerais), substituiu as 22.500 lâmpadas in-

Ambiente, órgão paritário formado pela PBH e

mite uma redução anual de mais de 22 mil tone-

candescentes e halógenas dos focos semafóricos,

O Programa monitora as fontes móveis a die-

entidades civis ligadas ao tema) no processo de

ladas de emissões de CO2 por ano (60 toneladas

nas 853 interseções semaforizadas da capital, por

sel, através da ação flagrante: fiscalização dos

licenciamento para os empreendimentos indus-

de CO2/dia). Após 25 anos de estudos na implan-

LEDs (Diodo Emissor de Luz), durante o ano

veículos em circulação nas ruas de nossa capital.

triais e comerciais de impacto ambiental, não

tação e difusão da tecnologia, a iniciativa fez com

2011. Esta é uma iniciativa que une investimen-

Atualmente, cerca de 5.150 veículos passam por

somente aprimorando os parâmetros de respeito

que Belo Horizonte se tornasse conhecida como a

tos em responsabilidade ambiental, com segu-

vistorias completas e outros 1.000 veículos, por

às leis ambientais, como também adotando im-

“Capital Nacional de Energia Solar”.

rança no trânsito. A substituição dos semáforos

abordagens educativas.

portantes medidas compensatórias.

Oxigênio (OPEROX), criado em 1988, por meio

convencionais por semáforos a LED representa
Desde 2009, a Iluminação Pública de Belo Ho-

uma redução de 87% no consumo atual de ener-

A recente aprovação da Decisão Normativa 73,

rizonte emitiu 1.362 ordens de serviço, sendo

gia, para cada lâmpada substituída.

altera as regras para a definição das medidas com-

110 destas para atendimento de praças, 15 para

pensatórias. Elas passam a ser feitas a partir de

parques e as demais para implantação/melhoria

cálculos das ações negativas e positivas adotadas

da iluminação em vias públicas. Os outros par-

pelos empreendedores, como redução do consu-

ques e praças estão em processo de vistoria para

mo energético, reutilização da água, captação de

o levantamento das necessidades.

águas das chuvas para irrigação, aumento da permeabilidade do solo e preservação de vegetação,

As intervenções para iluminação atenderam a

entre outras.

todas as Regionais, sendo 13,37% no Barreiro; 12,48% na Pampulha; 13,81% na Nordeste;
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Movimento Respeito Por BH
O Movimento Respeito por BH, criado no governo Marcio Lacerda, tem o objetivo de garantir o or-

Monitoramento e Fiscalização
Ambiental

denamento e a correta utilização do espaço urbano,
através do cumprimento e da aplicação efetiva da

Um importante avanço no monitoramento e na

legislação vigente. Com foco nos motoristas e pe-

gestão ambiental do município consiste no início

destres, turistas, moradores de regiões com grande

da operação de duas Estações de Monitoramen-

número de estabelecimentos de lazer noturno, e na-

1
Adquiridas através de convênio entre a BHTRANS, a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e a então Secretaria Municipal de Políticas Urbanas de Belo Horizonte.
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sido implantados 2,2 km da Rota Cicloviária
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tura de Belo Horizonte acompanhar indicadores

queles que residem em áreas com alta concentração

Para se chegar a esses resultados é necessária

de ruído, ao longo do município. Quanto aos níveis

A cobertura do serviço regular de coleta de re-

de bota-foras clandestinos, o movimento gera bene-

uma fiscalização abrangente e eficiente. Para isto,

de ruídos de fontes fixas, pretende-se determinar a

síduos sólidos domiciliares, porta a porta, em

fícios para toda a população, ao despertar a civilida-

a Prefeitura de Belo Horizonte recorreu à Lei nº

área de influência destas fontes, através da análise do

2011, atingiu 95% da população de Belo Hori-

de do cidadão belo-horizontino. Nesse sentido, um

10.308, publicada em novembro de 2011, que

banco de dados do Programa Disque-Sossego (que

zonte. Nas vilas e aglomerados, a cobertura do

dos nossos desafios é desenvolver no cidadão uma

criou o cargo público efetivo de Fiscal Integra-

recebe denúncias da população relacionadas à polui-

serviço chegou a 72%.

cultura de respeito e zelo com a cidade, evitando

do, que exerce o poder de polícia administrativa

ção sonora), realizar medições de Níveis de Pressão

atitudes como pichação e descarte de lixo no chão.

do Município e tem a função de educar, prevenir,

Sonora (NPS) nos locais reclamados, e verificar os

O serviço de limpeza de vias, incluindo capina,

reprimir, realizar o controle ambiental e fiscalizar

limites estabelecidos pela legislação ambiental.

limpeza de bocas de lobo e instalação de cestos

O desafio principal é reduzir significativamente os

semana, em 2008, para 12.085 km por semana, a

índices de reclamações e consequentemente, a ne-

partir de 2011, atendendo a toda cidade formal. Já

Em 2011 foi a criado o cargo

cessidade de fiscalização de impacto, intensificando

a ampliação deste serviço nas vilas e aglomerados

público de Fiscal Integrado,

o atendimento do Disque-Sossego no período de

passou de 80 km por dia, em 2008, para 161 km

quinta a domingo, priorizando os locais que con-

por dia, desde junho de 2012, valendo-se da mão

centram os maiores índices de reclamações.

de obra local por meio do Programa Agente Co-

Regularização
de 11 mil estabelecimentos
e 2,8 mil obras

que realiza o controle

Instalação de 50 radares

ambiental e fiscaliza a

fixos

limpeza urbana do município

Os efeitos do projeto aparecem na forma de uma

Ao todo, 248 fiscais integrados foram treinados

cidade mais limpa e agradável, conquistada, en-

e atualmente fazem uso de novas tecnologias,

tre outras ações, com o combate à poluição visu-

como smartphones, para processar rapidamente

al. Alguns dos resultados da iniciativa merecem

as notificações de infração.

destaque, como a retirada de 3,9 mil engenhos
publicitários e a regularização de outros 3 mil;

Pensando na qualidade de vida dos habitantes de

a dissolução de 126 pontos de bota-fora e a cria-

Belo Horizonte no tocante à poluição sonora, a

ção de 34 pontos limpos; a limpeza de 9 mil ter-

Prefeitura elaborou um plano de monitoramento

renos particulares; a remoção de 17,4 mil faixas

de ruídos para o município. Metodologicamente

publicitárias; a apreensão de 38,2 mil mercado-

orientado para mensurar, caracterizar e investigar

rias clandestinas de camelôs; a regularização de

as diversas fontes de ruído de forma sistemática e

11 mil estabelecimentos e a interdição de outros

abrangente, além de subsidiar a instalação de uma

192; além da regularização de 2,8 mil obras e o

rede de monitoramento permanente, na sua con-

embargo de outras 868.

cepção foram sendo privilegiadas duas áreas de

munitário de Limpeza Urbana. Este Programa,
Para a realização deste Programa, conta-se com

além dos serviços de limpeza urbana, promove al-

10 equipes, 8 veículos e 41 decibelímetros, um

ternativa de renda e capacitação profissional aos

adicional de 21 aparelhos em relação aos que

moradores de 22 comunidades em Belo Horizonte,

existiam em 2008.

que são contratados para executarem os serviços.

Coleta, Destinação e Tratamento
de Resíduos Sólidos

Além de limpeza de vias, em 2011 foram realizadas ações de limpeza em mais de 600 mil m²
de lotes públicos e particulares, para combater os

A estratégia da Prefeitura de Belo Horizonte para

focos de dengue.

o tratamento dos resíduos sólidos baseia-se na
otimização e no aumento da capacidade de pres-

Belo Horizonte gera por dia cerca de 4.500 tonela-

tação de serviços de limpeza de vias e de coleta

das de lixo. Deste total, são destinadas à reciclagem,

domiciliar, bem como na utilização de novas tec-

aproximadamente, 340 toneladas, sendo 300 tone-

nologias para a destinação, processamento e rea-

ladas de entulho da construção civil, 30 toneladas

proveitamento de resíduos sólidos urbanos.

de recicláveis da coleta seletiva (papel, metal, vidro
e plástico) e 10 toneladas de resíduos orgânicos.

concentração: (a) níveis de ruídos de fontes móJá com foco na segurança de pedestres e motoris-

veis e (b) níveis de ruídos de fontes fixas.

tas, podemos citar a instalação de 50 radares fixos, 3
radares estáticos, 32 detectores de avanço de semá-

A análise de fontes móveis pretende avaliar tanto a

foro e 4 detectores de invasão de faixas exclusivas.

variabilidade espacial, quanto a temporal dos níveis
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A coleta de resíduos sólidos
domiciliares atingiu 95% da

A coleta seletiva de materiais recicláveis (papel,

população

plástico, metal e vidro) do município é realizada
nas modalidades ponto a ponto, que conta com 96
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coletores, também foi ampliado de 10.434 km por

a limpeza urbana, obras e posturas.

Apreensão de 38,2 mil

locais de entrega voluntária, e Porta a Porta, implan-

galpão em Belo Horizonte projetado pela SLU

tação do Sistema de Gestão Sustentável de Resí-

Também em 2011 foi executada a primeira eta-

tada em 30 bairros, para atender 354 mil habitan-

para processar os materiais recicláveis provenien-

duos da Construção Civil e Resíduos Volumosos.

pa do Programa de Modernização dos Servi-

tes. Todas as 820 toneladas de material reciclável

tes da coleta seletiva realizada pela PBH / SLU.

recolhido nessas modalidades, mensalmente, são

Os outros galpões existentes na cidade, utilizados

Em julho de 2011 foi concluída a segunda unida-

tem como objetivo a modernização e otimização

encaminhadas aos galpões das cooperativas e asso-

por catadores e trabalhadores com materiais re-

de para destinação de resíduos de construção

dos recursos vinculados ao gerenciamento dos

ciações de catadores e trabalhadores com materiais

cicláveis, não foram projetados especificamente

e demolição, no bairro Capitão Eduardo (Região

serviços, através da adoção de novas tecnolo-

recicláveis, integrantes do Fórum Municipal Lixo e

para o processamento de materiais recicláveis.

Nordeste), aumentando a capacidade municipal

gias, novos parâmetros de projeto e métodos de

Cidadania de Belo Horizonte. Em 2011 foram cole-

Eram imóveis que foram adaptados para este fim.

de descarte destes materiais e reduzindo os cus-

execução, além da informatização do sistema de

tos com a eliminação de depósitos clandestinos.

controle dos mesmos, que subsidiarão avaliações

à compostagem, em 46 estabelecimentos partici-

Em 2010, a SLU concluiu a capacitação de 280

pantes da coleta seletiva de orgânicos.

catadores e trabalhadores com materiais reciclá-

Estão em andamento serviços de reforma e ade-

veis, integrantes das cooperativas e associações

quação de 30 Unidades de Recebimento de Pe-

que fazem parte do Fórum Municipal Lixo e Ci-

quenos Volumes (URPVs) e a construção de uma

Esta etapa teve características de testes para de-

820 toneladas de material

dadania. O curso de qualificação profissional teve

nova unidade, de acordo com o novo modelo pro-

finição das funcionalidades e abrangência do

reciclado são recolhidas

carga horária de 240 horas. Por este trabalho a

jetado para funcionamento destes equipamentos

sistema, através da implantação do Sistema de

mensalmente pelos

SLU foi premiada com o título “Melhor Prática

urbanos, com foco na triagem de resíduos.

Monitoramento Inteligente dos serviços de var-

programas Ponto a Ponto e

2011/2012” do “Prêmio Caixa Melhores Práticas

Porta a Porta, atendendo 354

em Gestão Local 2011/2012”, patrocinado pela
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mil habitantes

Caixa Econômica Federal.

técnicas da eficiência operacional e monitoramento, com foco na qualidade dos serviços.

rição, limpeza de bocas de lobo, serviços com-

Em julho de 2010, foi concluída a obra de am-

plementares e coleta de resíduos provenientes de

pliação da unidade para destinação de resídu-

deposições clandestinas. Esta fase norteou e for-

os de serviços de saúde, existente na Central de

neceu dados para o aprimoramento dos aspectos

Além de destinar socialmente todo o material

Em dezembro de 2010, a SLU conseguiu cerca

Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040, com

recolhido na coleta seletiva para as associações/

de R$ 2 milhões em recursos do Ministério das

capacidade de recebimento da ordem de 294 mil

cooperativas de catadores e trabalhadores com

Cidades para implantação de mais um galpão de

metros cúbicos, proporcionando a destinação am-

Em novembro de 2011 foi iniciada a segunda

materiais recicláveis, a Prefeitura, através da

triagem de materiais recicláveis, incluindo obras,

bientalmente adequada de tais resíduos.

etapa do programa, envolvendo a capacitação

SLU, também providencia estruturas (aluguel,

equipamentos e capacitação de componentes das

construção, reforma de galpões) para a triagem

associações/cooperativas dos catadores e traba-

de recicláveis e paga despesas como aluguel .

lhadores com materiais recicláveis.

envolvidos.

do corpo técnico da SLU (Superintendência de

O Programa Cidadão Auditor, lançado em de-

Limpeza Urbana), a conclusão da instalação dos

zembro de 2011, reforça a gestão participativa do

equipamentos e a ampliação dos programas pre-

cidadão na Prefeitura e tem por objetivos tornar

vistos na fase anterior e, ainda, agregando novas

A reforma e ampliação do Galpão de Triagem de

Em 2009 foi concluída a elaboração do Plano de

a limpeza urbana ainda mais eficiente e ampliar

Resíduos Recicláveis do bairro Jatobá IV foi entre-

Gestão Integrada de Resíduos de Construção

a transparência dos serviços prestados pela SLU,

gue em maio de 2009. Por meio do PAC, foi adqui-

e Demolição, de acordo com Resolução 307 do

com a colaboração dos cidadãos belo-horizonti-

rido o Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

nos. O programa conta com a participação de 37

da Rua Ituiutaba, que é usado pela Asmare.

O objetivo é combater a deposição clandestina

mil voluntários já cadastrados, para fornecer in-

A Central de Aproveitamento Energético do Bio-

de entulho em logradouros públicos e promover

formações sobre a execução dos serviços de lim-

gás2, em operação desde 2011, é o maior projeto

Em junho de 2010, foi inaugurado o Galpão de

uma gestão integrada das ações relativas a todos

peza, em todas as regiões da cidade.

mitigador de efeito estufa no Município. Locali-

Reciclagem Granja de Freitas. Este é o primeiro

os segmentos envolvidos, por meio da implemen-

Aproveitamento Energético

zada na Central de Tratamento de Resíduos Sóli2
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tecnologias ao sistema.

A planta foi projetada e construída pelo Consórcio Horizonte Asja, vencedor da licitação realizada pela Prefeitura, em 2008.
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tadas ainda 3,6 mil toneladas de resíduos destinados

ços de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, que

dos, a estação, pioneira em Minas Gerais, proces-

Em 2012 estão sendo investidos R$ 77 milhões,

Em termos específicos, o Programa visa reduzir os

de esgotos; (iv) complementação da micro e ma-

sa e queima o gás metano, produzido a partir da

sendo R$ 21 milhões em esgoto, R$ 20 milhões

riscos de inundações, por meio da recuperação e

crodrenagens; (v) complementação do sistema

decomposição do lixo aterrado no antigo aterro

em água e o restante na expansão dos serviços e

preservação das condições naturais dos cursos de

viário; (vi) desapropriação, remoção e reassen-

sanitário da SLU, na BR-040, gerando energia

melhorias na rede.

água localizados no interior da área urbana da ci-

tamento de famílias; (vii) implantação dos Pro-

dade, com a execução de intervenções estruturais

gramas de Educação Ambiental e de Mobilização

Para o Prefeito Marcio Lacerda, mesmo com os

nos sistemas de saneamento e viário; recuperar

Social junto à comunidade residente nas bacias/

resultados positivos, a meta é manter universa-

a qualidade dos cursos de água, por meio da eli-

sub-bacias.

Com a Central, a SLU deixa de lançar na atmos-

lização do acesso à coleta, universalizar o trata-

minação das descargas de águas residuárias sem

fera cerca de 4 milhões de toneladas equivalentes

mento de esgoto, tendo sido este o compromisso

tratamento e pela melhoria e elevação do nível da

As intervenções nas Sub-Bacias dos Córregos 1º

de CO2, em 15 anos. O biogás também é utilizado

permanente da sua gestão.

cobertura de coleta de resíduos sólidos, ampliando

de Maio, Nossa Senhora da Piedade e Baleares

as facilidades de acesso; e assegurar a sustentabi-

foram concluídas, respectivamente, em junho,

lidade das melhorias ambientais, por intermédio

setembro e outubro de 2008. As intervenções na

de fortalecimento institucional, para uma melhor

Sub-Bacia do Córrego Engenho Nogueira foram

gestão municipal dos aspectos ambientais.

concluídas em março de 2011, sendo que, no mo-

ída em sua rede.

como combustível para fazer funcionar três motores capazes de gerar energia elétrica de 1,426

Nesse sentido, em 2012 ocorreu a III Conferên-

MW cada, totalizando 4,278 MW de potência; o

cia Municipal de Saneamento (a II Conferên-

suficiente para abastecer até 20 mil casas de con-

cia foi realizada em 2009), com o objetivo de

sumo inferior a 100 KWh/mês.

aprofundar a discussão sobre o Sistema Munici-

Valorização das Águas Urbanas
Os investimentos em saneamento realizados nos

pal de Saneamento, assim como avaliar os pro-

Os beneficiários das intervenções do Programa

da COPASA, no tocante à implementação do Pro-

gramas vigentes desenvolvidos e os instrumentos

são todos habitantes do município de Belo Ho-

grama Caça Esgotos, cuja conclusão está prevista

de participação popular na implementação dessas

rizonte e dos municípios situados à jusante dos

para esse ano. Na Bacia do Córrego Bonsucesso,

políticas.

córregos, onde serão realizadas as intervenções.

as intervenções tiveram início com a implanta-

A população diretamente beneficiada com a im-

ção de três conjuntos habitacionais (440 unidades

plantação do DRENURBS nas 47 bacias elemen-

habitacionais), concluídos em julho de 2009, no-

tares será de 1.180.000 habitantes.

vembro de 2010 e março de 2011, respectivamen-

últimos anos permitiram a Belo Horizonte alcançar o posto de capital com a melhor cobertura de

O Programa de Recuperação Ambiental de

coleta e tratamento de esgoto (97,5%), à frente de

Belo Horizonte (DRENURBS) tem como ob-

São Paulo (88,52%) e do Rio de Janeiro (83,73%),

jetivo geral, a melhoria da qualidade de vida da

segundo pesquisa realizada pelo Centro de Políti-

população do Município de Belo Horizonte, por

A 1ª Etapa do Programa DRENURBS contem-

cas Sociais da Fundação Getúlio Vargas.

meio do controle e recuperação dos recursos hí-

famílias residentes nas áreas de risco de inunda-

plou as bacias/sub-bacias dos córregos 1º de

dricos naturais, buscando a valorização das águas

ção da bacia, bem como as afetadas pelas obras

Maio, Nossa Senhora da Piedade, Baleares, En-

existentes no meio urbano.

da bacia de contenção de cheias, concluídas em

genho Nogueira e Bonsucesso, beneficiando di-

setembro de 2010. Também encontram-se con-

retamente cerca de 75.000 habitantes, com inves-

cluídas, as redes coletoras de esgotos dos Bairros

timentos da ordem de R$ 250 milhões.

Hosana e Liberdade e a área de uso social, nas

Atualmente, o tratamento atinge 84% do esgoto
coletado, quase 30 pontos percentuais acima do
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mento, encontram-se em andamento os trabalhos

dado divulgado pelo Instituto, referente a 2010.

O DRENURBS foi criado, em 2002, pela PBH, a

Naquele ano, o estudo apontou um índice de 55%.

partir da elaboração do Plano Diretor de Drena-

te, possibilitando, assim, o reassentamento das

proximidades do Conjunto R2, composta de cam-

gem, que determinou novas diretrizes para o trataSegundo a COPASA (Companhia de Saneamen-

As principais intervenções realizadas na 1ª Etapa

mento desta temática, tendo em vista a implemen-

to de Minas Gerais), o crescimento é resultado

do Programa DRENURBS foram: (i) tratamen-

tação de ações para o melhoramento ambiental,

dos investimentos realizados e, principalmente,

to de fundo de vale e contenção de margens; (ii)

priorizando a recuperação e conservação de cerca

Importante mencionar que a PBH está viabilizan-

do início de funcionamento da segunda etapa da

implantação de parques lineares dotados de in-

de 200 km de cursos d’água, ainda em leito natu-

do uma etapa suplementar à 1ª Etapa do Programa

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Onça.

fraestrutura; bacias de controle de cheias; (iii)

ral, distribuídos em 47 bacias hidrográficas.

DRENURBS, que complementará as intervenções

interceptores, redes coletoras e ligações prediais

na Bacia Córrego Bonsucesso, contemplando a
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elétrica, que é comprada pela CEMIG e distribu-

implantação de sistema viário (VIA 210 e Rua

o consequente uso do solo vêm provocando um

O Sistema de Monitoramento Hidrológico e

Ressalta-se que dentre as obras de saneamento

Marselhesa) e do sistema de esgotamento sanitá-

aumento significativo das áreas impermeabili-

Alerta contra Inundações, implantado em ju-

integrado, de redução dos riscos de inundações e

rio, além do tratamento de fundo de vale do trecho

zadas, o que diminui a infiltração das águas no

lho de 2011, conta com 56 estações instaladas

urbanização de vilas, em execução e/ou previstas,

compreendido entre a bacia de detenção de cheias

solo, gerando aumento do volume de escoamen-

em todas as regiões da cidade, que transmitem,

a PBH deverá investir cerca de R$ 1,38 bilhão até

implantada e o Anel Rodoviário, com investimen-

tos superficiais, sobrecarregando os sistemas de

em tempo real, os dados de intensidade de chu-

o ano de 2015.

tos totais da ordem de R$ 200 milhões.

drenagem e causando, assim, novas ocorrências

vas e de nível d’água nos córregos e canais. Ele

de inundações, repetidas a cada estação chuvosa

permite o diagnóstico do sistema de drenagem, a

No período de 2009 até agosto de 2012, foram

e sempre de forma evolutiva.

implantação do sistema de alerta do Município,

concluídas as seguintes obras, para evitar riscos

e a indicação de necessidade de adequações em

de inundação e deslizamento de encostas em

galerias pluviais.

Belo Horizonte:

obtidos até o momento, verifica-se que o Programa DRENURBS tem alcançado os objetivos al-

Diante desse contexto, ao longo dos anos, a Ad-

mejados. Destaca-se a melhoria efetiva do índice

ministração Municipal, preocupada em mitigar

de qualidade das águas dos córregos recuperados

as inundações na cidade, vem investindo em uma

e áreas revitalizadas nas sub-bacias. No contexto

Política de Combate às Inundações, que tem como

urbano, sua ação tem contribuído para melhorar

principais linhas de ação: o planejamento e a gestão;

hidrológico e alerta contra

as condições ambientais, além de proporcionar

a execução de obras estruturantes; a intensificação

inundações implantado

meios de lazer e recreação para a população, nas

dos serviços de manutenção; as ações de monito-

áreas anteriormente degradadas. Além disso, a

ramento hidrológico e as ações preventivas junto à

preservação das várzeas oferece a vantagem da

população residente em áreas de risco.

contenção das inundações e também a preservaDentre as diversas ações realizadas e/ou em an-

ção dos ecossistemas naturais.

damento no Município, podemos citar a elaboraOutras Ações de Prevenção a

ção do Plano Diretor de Drenagem e a implemen-

Inundações e Problemas Sanitários

tação do já citado Programa DRENURBS, que
viabilizou a elaboração de Estudos de Modela-

A PBH vem realizando ações para a mitigação

gem Matemática, Hidrológica e Hidráulica dos

dos problemas sanitários e de inundações que

Sistemas de Macrodrenagem das Bacias dos Ri-

ocorrem em todo o Município.

beirões Arrudas e do Onça, a elaboração da Carta
de Inundações de BH, a criação dos Núcleos de

Belo Horizonte, bem como a maioria das gran-

Alerta de Chuvas – NAC’s (ações preventivas de
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des cidades brasileiras, vem experimentando ao
longo dos anos, os efeitos negativos da expansão
urbana acelerada, que resulta, entre outras coisas,
na ocorrência de inundações frequentes, com prejuízos econômicos, financeiros e, principalmente, sociais. A ocupação desordenada do espaço

•

junho de 2011.

sistema de monitoramento
•
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Tratamento de Fundo de Vale da Rua Luiz
de Souza Lima, concluída em julho de 2011.

•
Além dessas ações, nos últimos anos a PBH vem

Melhora do sistema de drenagem nas ruas do
bairro Urucuia, concluída em julho de 2011.

executando em todo o Município, intervenções
•

de combate a inundações, totalizando um mon-

Drenagem da Av. Waldir Soeiro Emrich,
concluída em junho de 2010.

tante da ordem de R$ 1,14 bilhão (obras recémconcluídas e/ou em execução), além de ter asse•

gurados cerca de R$ 290 milhões no âmbito do
tos. Em uma primeira estimativa realizada pela

•

PBH, concluiu-se que ainda serão necessários
das inundações na cidade.
Importante mencionar que, com a conclusão das

Placas Educativas e de Alerta à população, a relo-

obras de combate às inundações, em andamento

calização de famílias residentes em áreas de risco

no Município, aproximadamente 10 mil habitan-

e a implantação do Sistema de Monitoramento

tes que hoje ocupam áreas potencialmente susce-

Hidrológico e Alerta contra Inundações.

tíveis ao risco de inundações, deixarão de estar

Ampliação da rede tubular de drenagem da Av.
Silviano Brandão, concluída em março de 2009.

cerca de R$ 5 bilhões para a efetiva mitigação

proteção às famílias ribeirinhas), a instalação de

Tratamento de fundo de vale da Av. Belém,
obra concluída em abril de 2010.

PAC 2, para execução de outros empreendimen-

•

Sub-bacia da Rua Tocantins, concluída em
junho de 2011.

•

Recuperação do fundo do Arrudas, concluída em setembro de 2009.

•

expostos a este risco.

urbano, o crescimento populacional acelerado e

Bacia do Córrego Bonsucesso, concluída em

Urbanização da Av. Bacuraus, concluída em
fevereiro de 2009.
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Diante do exposto, considerando os resultados

•

Além dessas obras, a PBH tem assegurado cer-

lelo ao existente no Córrego dos Pintos (entre as ruas

bairro Ribeiro de Abreu, concluída em agos-

ca de R$ 205 milhões no âmbito do PAC 2, para

Ituiutaba e Erê); implantação da Bacia de Detenção

to de 2011.

execução de outros empreendimentos, sendo:

de Cheias no Bairro Calafate (incluindo um canal la-

Por fim, é fundamental que se tenha o entendimento

teral na Av. Tereza Cristina e adequação do sistema

de que as inundações são eventos naturais. Assim, não

R$ 196,7 milhões para obras de redução de

viário) e do Reservatório do Bairro das Indústrias;

é possível realizar obras que eliminem por completo,

riscos de inundação e de saneamento inte-

ampliação das seções dos canais e adequação das de-

os riscos dessas ocorrências. Cada obra terá sempre

grado, nas bacias dos córregos Olaria/Jatobá

seu limite de capacidade de resposta, que deverá ser

Bacia do Córrego Engenho Nogueira, con-

clividades do Córrego Cachoeirinha e dos Ribeirões

(complemento), Túnel/Camarões, Nado (C.

aquele que venha a mitigar adequadamente os efeitos

cluída em março de 2011.

Pampulha e Onça, além da retirada de cerca de 1.300

Lareira e C. Marimbondo); e

famílias vulneráveis a inundações e implantação de

das inundações, tornando-as menos frequentes e ga-

parque linear; contenção de encostas com interven-

rantindo maior segurança às áreas de risco.

•

Nova galeria na Rua Ituiutaba, concluída em
agosto de 2010.

•

•

Bacia do Córrego Ressaca, concluída em ju-

•

nho de 2012.
•

e de redução de riscos de inundação, para as

Complexo da Av. Várzea da Palma – 1ª etapa

Vila São José, concluída 2012.

Outras, com o mesmo objetivo, estão em andamento:
•

R$ 8,75 milhões destinados à execução de
projetos executivos de saneamento integrado

– concluída em junho de 2011.
•

lha; Cercadinho; Embira, Vilarinho (C. Bre-

dos por apresentarem demandas prioritárias de in-

jo do Quaresma e C. Joaquim Pereira/C. da

vestimentos, para solucionar problemas recorrentes

Av. da Abolição/ C. da Av. C).

de inundações e de falta de infraestrutura básica.

Ressalta-se, ainda, que a PBH vai investir R$ 20 mi-

Bacia do Córrego Olaria/Jatobá, obra inicia-

lhões na Sub-bacia do Córrego São Francisco (Av.

da em janeiro de 2011.

Assis das Chagas), sendo que R$ 10 milhões foram

Córrego da Serra, iniciada em junho de 2010.
Córrego do Leitão (Av. Prudente de Mora-

obras de combate às inundações em andamento

es), iniciada em abril de 2012.

no Município, aproximadamente 10.000 habitantes que hoje ocupam áreas potencialmente susce-
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•

•

Córrego Santa Terezinha, iniciada em fevrei-

tíveis ao risco de inundações, deixarão de estar

ro de 2008.

expostos a este risco.

Complexo da Av. Várzea da Palma – 2ª e 3ª

Ainda em 2012, foram aprovados recursos, junto ao

etapas – iniciadas em maio de 2011.
•

Governo Federal, de aproximadamente R$ 847 milhões (dos quais, cerca R$ 485 serão financiados)

Complemento da Bacia do Córrego Bon-

para a execução de obras de combate às inundações,

sucesso (complemento PAC2), iniciada em

com destaque para: obras no Córrego Ressaca; im-

agosto de 2012.

plantação obras de microdrenagem e de canal para-
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Lagoa da Pampulha

construção de 409 unidades habitacionais.
Os empreendimentos em questão foram seleciona-

Importante mencionar que, com a conclusão das
•

ção em 58 setores de risco, envolvendo também a

bacias dos córregos Barreiro; Fazenda Ve-

obtidos junto ao Ministério da Integração Nacional.
•

inundações de Belo Horizonte.

Recuperação da ponte Ribeirão do Onça, no

A Lagoa da Pampulha, um dos principais símbolos
da nossa cidade, passa por serviços de manutenção,
que consistem em atividades rotineiras de limpeza
do espelho d’água, da orla, incluindo recuperação
de passeios, equipamentos, desassoreamento do

Outro fator preponderante para a seleção dos em-

canal de entrada da Lagoa (que corresponde a um

preendimentos foi o de já terem projetos executivos

volume de 27.600,00m³).

elaborados ou em fase final de elaboração.

Já o Programa Pampulha Viva tem como ob-

A médio e a longo prazos, a PBH elaborou um cenário

jetivo geral, promover a recuperação e o desen-

de implantação de obras para o período compreendido

volvimento ambiental da bacia, através da despo-

entre os anos de 2015 a 2030, que visa a melhoria das

luição de suas águas, da melhoria das condições

condições sanitárias e ambientais das bacias hidrográ-

sanitárias e da mitigação de inundações, bem

ficas, com foco na redução dos riscos de inundação,

como a revitalização da Lagoa da Pampulha, im-

na despoluição dos cursos d’ água, além da relocaliza-

portante espaço de lazer, cultura e turismo, com-

ção de famílias em situação de risco e da implantação

plementando as intervenções do PROPAM.

de áreas de uso social. Os empreendimentos previstos
para serem implantados até o ano de 2030 requerem

As ações do Programa incluem:

recursos da ordem de R$ 3 bilhões.

•

Diante do exposto, é notório o esforço da PBH

Desassoreamento da lagoa: retirada de um
passivo da ordem de 750.000 m³ de sedi-

em minimizar as inundações e seus efeitos, pro-

mentos – dragagem por sucção.

porcionando melhoria da qualidade de vida para
toda a população inserida nas áreas de risco de

•
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Tratamento das águas da lagoa.
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•

Coleta e Interceptação de Esgotos: implan-

E o Polo da Moda Barro Preto, que já está com

Conferências Municipais de

o tema local “Avanços, Impasses e Potencialidade

tação e/ou complementação do sistema de

projeto pronto e discutido com os comerciantes,

Políticas Urbanas

da Política Municipal de Habitação”.

esgotamento sanitário na Bacia da Pampulha

entra em fase de licitação. O projeto de revitali-

(45.644 m de redes coletoras, 20.689 m de in-

zação enfatiza a apropriação das ruas pelos pe-

No período de 2009 até agosto de 2012, foram

IV Conferência das Cidades – Etapa preparatória:

terceptores, 8.602 ligações prediais e 12.977

destres, sem, no entanto, desconsiderar os fluxos

realizadas sete conferências municipais:

Realizada entre os dias 13 e 14 de novembro de

m de obras para proteção dos interceptores)

viários necessários para garantir a manutenção das

investimento operado pela Copasa, em BH e

atividades comerciais locais.

III Conferência Municipal de Política Urbana

avanço na construção da política nacional de desen-

Realizada entre os dias 29 de abril e 15 de agosto

volvimento urbano, a indicação de prioridades de

Também foram realizados projetos executivos

de 2009, contou com a participação direta de mais

atuação junto ao Ministério das Cidades e a realiza-

visando a revitalização de 41 quarteirões no

de 3 mil pessoas e 482 delegados, entre titulares

ção do balanço de resultados das deliberações das

Gestão Ambiental: ações de mobilização so-

hipercentro, com o objetivo de requalificação

e suplentes, representantes dos setores popular,

três primeiras conferências nacionais.

cial e educação ambiental, monitoramento

de Vias de Pedestre (prioridade para o modo de

empresarial e técnico, gerando um documento

da qualidade das águas e da fauna e apoio ao

deslocamento a pé) e Vias de Uso Misto (priorida-

com as propostas de políticas urbanas aprovadas

VI Conferência Municipal de Habitação

controle ambiental.

de continua sendo do pedestre, mas também com

na conferência.

Realizada nos dias 18 e 19 de novembro de 2011.

Contagem, com recursos captados junto ao
Governo Federal – PAC 2.
•

atenção ao transporte coletivo), de forma a confi-

Planejamento e Estruturação
Urbana

gurar uma rede de percursos seguros e confortáveis, interligando destinos dentro da área central
de Belo Horizonte.

O Planejamento e a Estruturação Urbana tem como

Foram debatidos os avanços na trajetória da PoII Conferência Municipal de Saneamento

lítica Municipal de Habitação e as perspectivas e

Realizada entre os dias 2 e 3 de outubro de 2009.

desafios para o atendimento das necessidades ha-

Foram discutidos os programas vigentes na área

bitacionais de Belo Horizonte.

de saneamento ambiental desenvolvidos pelo mu-

objetivos assegurar o desenvolvimento urbano or-

Já a requalificação da Rua Padre Pedro Pinto

nicípio, o Sistema Municipal de Saneamento e ins-

III Conferência Municipal de Saneamento

denado e a adequação da legislação urbanística,

está com o projeto em andamento. O projeto tem

trumentos de participação popular na implementa-

Realizada no dia 14 de abril de 2012, sob o tema

além de promover a melhoria das condições am-

o objetivo de requalificar o espaço urbano, recupe-

ção das políticas públicas no setor.

“Avanços e Desafios na Política de Saneamento

bientais, econômicas e de urbanismo da cidade,

rar o patrimônio histórico e dotar a via de condi-

por meio da revitalização de espaços urbanos de

ções urbanísticas capazes de atrair a revitalização

importância simbólica para Belo Horizonte.

econômica da área, em função de sua proximidade
com o centro da cidade.

Entre as obras de destaque realizadas por Mar-
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2009, teve como principais finalidades debater o

em BH”, com o objetivo de aprofundar a discussão
A II Conferência Municipal de Saneamento foi

sobre o Sistema Municipal de Saneamento, assim

precedida pelas pré-conferências regionais, reali-

como avaliar os programas vigentes desenvolvi-

zadas entre os dias 22 e 24 de setembro de 2009,

dos pelo município e os instrumentos de partici-

quando foram apresentados os aspectos principais

pação popular na implementação dessas políticas.

cio Lacerda está a revitalização da Savassi,

Destaca-se também o projeto de identificação de

dos temas discutidos na conferência. No total, o

com alargamento e elevação das travessias,

ruas e logradouros, com colocação de novas pla-

evento contou com a participação de mais de 700

novo desenho de piso no cruzamento, e exten-

cas, quando for o caso, para garantir, em todos os

pessoas de diversos setores.

são da praça nos calçadões.

cruzamentos da cidade, a existência de pelo menos
uma placa de identificação. Desde 2009, mais de

Savassi revitalizada e

19.370 cruzamentos, correspondendo a 58% dos

19,3 mil cruzamentos

cruzamentos da cidade formal, haviam sido verifi-

verificados quanto à

cados e confirmados com pelo menos uma identi-

sinalização e logradouros

ficação dos logradouros.
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Legislação Urbanística
Em atendimento às determinações do Estatuto da

V Conferência Municipal de Habitação

Cidade e do Plano Diretor, e com o objetivo de

Realizada entre os dias 13 e 15 de novembro de

monitorar o crescimento urbano e atualizar a legis-

2009, na qual foram discutidos o tema nacional

lação, permitindo a gestão do dinâmico processo

“Avanços, Dificuldades e Desafios na Implemen-

de estruturação urbana, no período 2009-2010, vá-

tação da Política de Desenvolvimento Urbano” e

rias legislações urbanísticas foram revistas:
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•

O Código de Edificações (Código de Obras)

Planejamentos Urbanos

foi atualizado em 15 de julho de 2009, através

gicas (RPEs). Atualmente, o município conta com

cidade tecnicamente organizada e socialmente

oito RPEs legalmente instituídas, correspondendo a

da Lei 9.725. A lei tem o objetivo de assegurar

Até 2011 haviam sido elaborados o Plano Urba-

justa; a ADE do Quilombo de Mangueiras; e o

uma área de 175.794 m². Cinco se encontram em

mais qualidade nas edificações e maior segurança

no Ambiental e a Operação Urbana da Região

licenciamento de empreendimentos da Operação

situação regular e as outras três em fase de reavalia-

aos usuários. O projeto do novo código nasceu

do Isidoro, o Plano Diretor de Regularização

Urbana do Isidoro.

ção. Além disto, existem mais quatro propriedades

da necessidade de atualização da legislação, que

Fundiária e o Plano preliminar de ocupação

datava da década de 1940, e de compilar em um

da Região do Capitão Eduardo.

que já solicitaram a transformação em RPE.

Cobertura Vegetal do Município

Para nós, cuidar dos parques é cuidar do meio am-

normativas, bem como suas alterações ao longo
dos anos.
Dentro deste âmbito está o Manual Técnico de
Edificações, disponibilizado a partir de setembro
de 2011 no site da Prefeitura, e que visa difundir
as principais normas que conformam a legislação

A Operação Urbana do Isidoro, instituída pela Lei

A Fundação de Parques Municipais de Belo Hori-

9.959, de 20 de julho de 2010, permite a urbaniza-

zonte gerencia 71 parques distribuídos por todas

ção planejada da grande área verde e permeável,

as Regionais de nossa cidade. Por eles, passam

Com a proposta de melhorar a qualidade ambiental,

localizada na região Norte de Belo Horizonte.

mensalmente cerca de 850.000 pessoas e são re-

a infraestrutura e o uso dos equipamentos públicos

alizados aproximadamente 400 eventos por ano,

nos parques e necrópoles da cidade, no período de

Com a implantação do projeto instituído através

voltados para a educação ambiental, lazer, saúde,

2009 até julho de 2012, a PBH entregou à popula-

da Operação Urbana do Isidoro será possível

esportes e cultura.

ção cinco novos parques: Fernão Dias, Novo Tirol,

biente e zelar pela saúde das pessoas.

construir maior número de unidades habitacio-

urbanística do Município de Belo Horizonte, ten-

Brejinho, Parque Ecológico Estoril e Universitário,

nais do que o previsto anteriormente, porém com

Belo Horizonte apresenta o índice de 18,22 m2 de

além de promover melhorias (reformas/amplia-

impacto ambiental muito menor e com garantia

área verde por habitante, o que corresponde a 13,07%

ções) em oito parques: Mangabeiras (com nova pis-

de maior área permeável nos terrenos.

do território do Município, ou seja, a 43,28 km .

ta de skate), Ismael O. Fábregas, Orlando de Carva-

As Operações Urbanas Consorciadas são com-

A estes percentuais de verde se soma o expressi-

postas pela elaboração de um plano urbanístico e

vo contingente de vegetação arbórea distribuída

pelo acompanhamento dos estudos complemen-

pelos logradouros públicos da cidade, formado

tares (de viabilidade econômica financeira e de

por cerca de 350 mil árvores, para as quais im-

impacto ambiental). Em 2012 estão sendo rea-

portantes projetos vêm sendo conduzidos. A capi-

O Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocu-

lizadas as Operações do Barreiro; das Avenidas

tal mineira já supera os parâmetros estabelecidos

pação e Uso do Solo foram atualizados pela Lei

Antônio Carlos e Pedro I (em fase de finalização

pela ONU, no que diz respeito à quantidade de

9.959, de 20 de julho de 2010. As leis são comple-

do estudos do Plano Urbanístico); das Avenidas

área verde por habitante (12m²).

mentares e contêm normas que tentam equilibrar

Andradas/ Tereza Cristina / Via Expressa e Vale

a formação do espaço urbano, tais como áreas de

do Arrudas (também em finalização do estudos

No último censo demográfico brasileiro realizado

preservação e ocupação do solo, moradias e ativi-

do Plano Urbanístico).

em 2010, e divulgado pelo IBGE em 2012, Belo

do como intuito, orientar o profissional na elaboração de projetos de edificações.
O Código de Posturas foi atualizado pela Lei de
9.845, de 8 de abril de 2010. Visa tornar a cidade
mais organizada e limpa, sendo as principais mudanças na legislação relacionadas à publicidade e
à ocupação de calçadas e vias públicas.

2

lho, Jardim Leblon, Burle Marx, Vila Pinho (com
nova pista de skate), Guilherme Lage (com pista de
skate) e Paulo Beurutti.

13 parques novos ou
ampliados entregues
desde 2009

Encontra-se em obras a construção de quatro novos parques: Jardim Vitória, São José, Dona Clara e
Parque Olhos D’Água, e a pista de skate do Parque

Horizonte conquistou a terceira colocação entre as

dades econômicas, bairros formais e loteamentos
clandestinos, sistema viário e condicionantes à
expansão territorial, entre outras complexidades,
que fazem da cidade uma rede de relações complementares e divergentes.

Também em andamento está a elaboração dos

cidades mais arborizadas do país, considerando os

Planos Diretores Regionais3, visando promo-

municípios com mais de 1 milhão de habitantes.

ver a distribuição mais justa e equilibrada da po-

Um dos fatores que contribuíram para essa colo-

pulação no espaço da cidade e compatibilizar o

cação foi a criação de Reservas Particulares Ecoló-

3
Em 2011 foi iniciada a elaboração de oito Planos Diretores Regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda
Nova).
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Julien Rien, que está sendo reformada.
Além desses, foram finalizadas as obras para a implantação do Parque da Serra do Curral, onde o
visitante poderá percorrer a crista da Serra do Cur-
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só documento as várias leis, decretos e instruções
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desenvolvimento urbano com a criação de uma

cutado em parceria com a CEMIG, tem a expecta-

passeios); podas de árvore; conservação de pra-

em fase final estão as obras do Mirante do Man-

tiva de que algo em torno de 300 mil árvores sejam

ças, jardins e canteiros centrais.

gabeiras. Com dois decks de madeira e portaria,

estudadas, cadastradas e incluídas no Sistema de

novo paisagismo e segurança permanente, as obras

Informações do Inventário de Árvores de Belo Ho-

Além desses, há também ações manutenção da

vidades de manutenção preventiva e corretiva da

permitem a reinserção do espaço, antes degradado,

rizonte, dando à Prefeitura importantes informações

rede de drenagem pluvial, limpeza de canais e

malha viária da cidade de Belo Horizonte.

ao circuito de pontos turísticos da capital mineira.

sobre diversas questões relacionadas à flora da ci-

córregos, reconstrução e manutenção de equipa-

dade. Será possível gerar uma lista com o endereço

mentos públicos.

e localização de todas as árvores, analisar o esta-

os Parques Mangabeiras e Lagoa do Nado, e uma

do fitossanitário (a saúde da árvore) e realizar uma

pista de bicicross para o Parque Jacques Costeau.

análise preventiva, assim como identificar o vasto
número de espécies. O projeto, iniciado em outubro
de 2011, já totaliza 77.860 árvores inventariadas.

garantir mais conforto à população, estão em anda-

A manutenção das vias públicas se refere às ati-

A cidade possui 4.753 km de malha viária, sendo
4.115 km em pavimentação asfáltica, cuja gestão

Em 2011 foram 33,7 mil árvores podadas (109.465

vem sendo feita pela atual administração, através

desde 2009, sendo 13.486 até junho de 2012); 137

do Programa de Restauração e Pavimentação.

córregos limpos duas vezes no ano; 19,6 mil operações tapa-buracos (47.916 desde 2010 até março

Com o objetivo de proporcionar conforto e trafe-

de 2012, sendo 16.038 até março de 2012); 68 km

gabilidade aos usuários do transporte urbano e

mento pequenas reformas e adequações nos cemité-

O Programa “Adote o Verde” consiste numa par-

de vias urbanas recapeadas; e 762 praças limpas e

demais usuários, a PBH programou e está reca-

rios do Bonfim e da Consolação.

ceria entre a administração municipal, a iniciativa

conservadas (até junho 2012 foram mantidas 839

peando, de 2009 a 2012, 241 Km de vias em BH,

privada e a comunidade em geral, com o objetivo de

praças limpas e conservadas, e 2.306 desde 2009).

sendo 24 km no Barreiro; 64 KM na Centro-Sul;

Projetos para uma reforma e revitalização mais

viabilizar a implantação e, principalmente, a manu-

abrangente, nos cemitérios da Paz e da Saudade,

tenção de parques, praças, jardins, canteiros centrais

foram concluídos, e os processos de licitação para

de avenidas e demais áreas verdes públicas da cida-

realização das obras encontram-se em andamento.

de. É responsável, hoje, pela manutenção de cerca de
300 espaços verdes do Município. Ao adotante cabe

Em relação à expansão da arborização em Belo

manter as áreas verdes bem limpas e cuidadas. À Pre-

Horizonte, foi iniciado, em 2011, o Programa BH

feitura cabe o desenvolvimento do projeto de implan-

Mais Verde, com previsão de plantio, até início de

tação ou reforma, o pagamento de contas de água e

2014, de 54 mil árvores (sempre nos períodos de

luz, o apoio técnico e a permissão para colocação de

chuva) distribuídas por todas as regiões da cidade.

placa no local adotado, divulgando a parceria.

Ao todo, serão R$ 17 milhões investidos nesta ação
de manejo e ampliação da arborização da capital,

Manutenção da Cidade

priorizando os locais com obras em andamento e as
rotas turísticas. Neste programa, já foram plantadas

A Prefeitura de Belo Horizonte assegura a preser-

mais de 17 mil árvores. Além dessas, entre 2009 e

vação do espaço público e o desenvolvimento dos

julho de 2012, foram também plantadas outras

serviços de manutenção da infraestrutura urbana,

23.5944 mudas de árvores.

através das ações de pavimentação corretiva (serviços de tapa buraco) e preventiva (recapeamento

O projeto do Inventário das Árvores de BH, exe-

de vias); obras complementares (meios-fios e

30 Km na Leste; 23 Km na Nordeste; 25 Km na
Manutenções de Prédios Municipais

Noroeste; 17 Km na Norte; 22 Km na Oeste;
13 Km na Pampulha e 23 Km em Venda Nova.

A Prefeitura realiza intervenções de manutenções

Foi dada prioridade às vias de grande movimento

preventivas e corretivas na rede física dos equipa-

utilizadas pelo transporte coletivo e a algumas vias

mentos públicos das áreas de cultura, saúde, abasteci-

onde o serviço de tapa buraco já não era suficiente.

mento, esportes e prédios sedes das Secretarias Municipais da PBH, além da manutenção dos abrigos

A maioria das vias que estão sendo recapeadas es-

municipais (Granja de Freitas, Pompéia e São Paulo)

tavam sem nenhum trabalho deste tipo há, no míni-

e de equipamentos de apoio às famílias desalojadas,

mo, 5 anos (chegando a 10 anos, em alguns casos).

em função de eventos decorrentes das chuvas.

O investimento que está sendo feito de 2009 até
agosto de 2012 é da ordem de R$ 98 milhões.

Foram realizadas, no período 2009 a julho de
2012, 3.452 intervenções nos diversos equipa-

Ainda está sendo desenvolvido pela Prefeitura,

mentos públicos na modalidade manutenção cor-

um trabalho de consultoria que tem com o objeto

retiva, o que significou um dispêndio da ordem

de avaliar os serviços de Auscultação e Diag-

de quase R$14 milhões.

nóstico da Rede Pavimentada da cidade. Este
trabalho constituirá uma importante ferramenta

Já na modalidade reforma, foram aplicados re-

de planejamento para nossas ações, bem como

cursos da ordem de R$ 8,8milhões.

para captação de recursos, tendo em vista que

Este dado diz respeito ao somatório das árvores plantadas por reposição ambiental, das plantadas pela própria Regional e das plantadas para a
obtenção de baixa e habite-se, dentre outras iniciativas, tendo sido o dado consolidado pela GEAVA após coleta de informações junto a cada uma
das Regionais.
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Novas pistas de skate estão sendo projetadas para

Em relação às necrópoles da nossa cidade, para
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Manutenção de Vias Públicas

ral acompanhado por monitores treinados. Também

seu resultado trará intervenções tecnicamente

Foram realizadas, então, reflexões sobre cenários

preenchimento de eventuais lacunas. Todo esse

ainda, uma iniciativa específica de combate às

pautadas e economicamente viáveis.

futuros. Foram construídos 4 cenários possíveis,

conteúdo foi analisado e utilizado para melhoria

pichações.

com o objetivo de alcançar em 2030, o mais pro-

e construção de uma nova versão do Plano, hoje

missor, que chamamos de “Um Belo Horizonte”.

em vigor, consolidada em 6 objetivos estratégi-

Pretendemos lançar também, uma plataforma de

cos, 20 estratégias de desenvolvimento e 25 indi-

compromissos com iniciativas sustentáveis para

cadores, com metas para 2015 e 2030.

a cidade, além de temas e ações novas que sejam

Planejamento Estratégico BH 2030
No Programa de Governo do Prefeito Marcio La-

“Belo Horizonte: uma cidade de oportunidades,

cerda, em 2008, a proposta de “Elaborar um Plano

sustentável e com qualidade de vida” é a visão de

Estratégico de Desenvolvimento de BH, com hori-

futuro traçada. Compunham o plano 13 metas de

zonte mínimo de 20 anos, em consonância com o

longo prazo, 6 objetivos estratégicos e 17 estraté-

Plano Integrado de Desenvolvimento Metropolita-

gias de desenvolvimento.

Desafios de médio prazo

ta os eixos da sustentabilidade: econômico, social e ambiental, incluindo as dimensões política

A natureza metropolitana da cidade de Belo Hori-

e cultural.

zonte impõe à Prefeitura Municipal e aos cidadãos,

lo “Aliança por uma Cidade Sustentável”,

O documento foi apresentado pelo Prefeito em

uma extensa lista de desafios para serem supera-

Com este pano de fundo, comprometemo-nos

2009 e disponibilizado no site da PBH.

dos, no caminho de uma cidade sustentável. Tão

com um elenco de inciativas que possam lançar

rápido quando o ritmo da degradação decorrente

as sementes de uma cidade sustentável e que tenham base na realidade, tais como:

A atividade teve início durante o período de transição de governo, quando mais de 25 estudos e

Em 2010, a primeira versão do Plano Estratégico

do mau uso dos espaços urbanos e dos recursos

documentos, com informações e perspectivas fu-

foi colocada em consulta pública, com o objeti-

ambientais, deve ser a resposta do poder público e

turas de BH e de sua Região Metropolitana, foram

vo de colher percepções e opiniões sobre o Plano

dos cidadãos. Neste contexto, garantir a destina-

selecionados para análise. Em janeiro de 2009,

apresentado. Durante um período de três meses –

ção correta e tratamento de resíduos sólidos, a

executivos da PBH e mais de 50 representantes do

de julho a setembro – foram realizadas pesquisas

infraestrutura básica de saneamento e o plane-

meio artístico, político, acadêmico, de empresas

através do site da Prefeitura, que abordaram princi-

jamento e desenvolvimento do espaço urbano,

privadas e de órgãos públicos foram convidados a

palmente questões relacionadas aos indicadores e as

figuram como os principais desafios da cidade

participar do processo. Pelo site da PBH chegaram

estratégias de desenvolvimento, e reuniões abertas

para os próximos anos. Sua superação implica na

sugestões de mais de 3.200 cidadãos.

à população. Foram realizadas nove reuniões nas

participação de todos e é imprescindível para asse-

Regionais de Belo Horizonte – Barreiro, Centro

gurar o futuro das próximas gerações.

O método de trabalho levou em consideração as

Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pam-

melhores técnicas de planejamento. A formula-

pulha e Venda Nova – e cinco reuniões Temáticas

Propostas para os próximos

ção da Estratégia de Longo Prazo foi baseada em

abordando os temas: Educação e Juventude, Infra-

4 anos

quatro cenários que contribuíram para as deci-

estrutura, Desenvolvimento Econômico, Políticas

sões, em reuniões de trabalho com os executivos

Sociais, Segurança e Cultura, e Saúde.

Resíduos Sólidos
1. Elaborar o Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos, em consonância com o Plano
Nacional, com ênfase na reciclagem de parte do
lixo coletado, através da coleta seletiva; do reuso, da compostagem, da aplicação da logística
reversa; e do recolhimento e reaproveitamento
de objetos com potencial de utilização.
2. Aumentar a cobertura de coleta de resíduos
sólidos domiciliares, de 95% para 97%.

Nosso governo, no âmbito da Cidade Sustentável, vai continuar com as obras de contenção e

3. Investir na coleta seletiva do lixo domés-

As consultas, tanto presenciais como pela inter-

prevenção de enchentes na capital, com o proje-

tico, estimulando a redução de resíduos, o

Com todo esse material foi produzido o docu-

net, tiveram o propósito de envolver os cidadãos

to de arborização da cidade, com as ações para

reuso e a reciclagem, com a ativa participa-

mento “Avaliação situacional de BH e de sua in-

de Belo Horizonte no Plano Estratégico, bem

a despoluição e o desassoreamento da Lagoa da

ção de catadores, dentro da perspectiva da in-

serção no contexto metropolitano”, e feita uma

como ouvir suas sugestões e críticas em rela-

Pampulha, e, dentro do Projeto Movimento Res-

clusão social produtiva, passando de 30 para

análise exploratória de temas críticos para o fu-

ção ao plano, utilizando-as como subsídio para

peito por BH, com a expansão do programa Ci-

60 bairros atendidos (de 26 toneladas/dia para

turo de BH.

fortalecer as Estratégias de Desenvolvimento e

dadão Auditor para outros serviços, sendo criada,

55 tonelada/dia).

do governo.
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no” compunha o conjunto de propostas do Capítu-

PROGRAMA DE GOVERNO

capazes de transformar a cidade, levando em con-

Construir mais três galpões de coleta
seletiva para os catadores.

o

8. Disponibilizar produtos da compostagem, re-

15. Implantar Corredores Ecológicos, a partir

tecimento de água potável, adotando cada

alizada na estação de transbordo (antigo aterro

das nascentes da Serra do Curral que afluem

bacia hidrográfica como referência espacial.

da BR 040), para utilização dos interessados.

em direção à malha urbana da cidade, ao

Neste sentido, buscar com a COPASA-MG o

longo de cursos d’água em leito natural e de

compartilhamento da gestão.

Apoiar as comunidades de catadores, ca-

Conservação da Biodiversidade

pacitando-as e melhorando as condições

avenidas sanitárias. Com os corredores será

de trabalho - treinamento, equipamentos, para aumento da produtividade da

9. Concluir a execução do Programa BH Mais

triagem, melhoria da gestão cooperativa,

Verde, com o plantio de mais 36 mil árvores

melhores condições de trabalho e segu-

em logradouros públicos.

rança – com vistas à ampliação da coleta

vação da biodiversidade, a proteção de nas-

dência de Limpeza Urbana – SLU, evitando

ção, integradas a ambientes de usos sociais
como o lazer, o desporto e a contemplação

19. Buscar a reabilitação da vida nos ambien-

recreativa.

tes aquáticos urbanos de BH, em conso24. Manter, prioritariamente, os cursos d’água

nância com a Meta 20145 preconizada pelo

em leito natural isentos de intervenções que

Governo Estadual.

áreas verdes existentes, visando a conser-

mento pela sala de controle da Superinten-

provoquem sua retificação e/ou canalização.

Valorização das Águas Urbanas

centes e a oferta de lazer e cultura para a po-

assim que sejam lançados clandestinamente.

PROGRAMA DE GOVERNO

18. Revitalizar 25 parques municipais.

13. Criar e implantar parques a partir das

licenciados pelo Município, com o monitora-

d’água em leito natural e lagoas) à paisagem urbana, limpas, protegidas da polui-

Município.

resíduos de todos os veículos transportadores

23. Incorporar as águas superficiais (cursos

favorecendo a melhoria do microclima local.

participação do índice de áreas verdes do

leta de lixo, do transporte e da destinação dos

o Governo Estadual.

vidamente arborizados com espécimes nativos,

Particulares Ecológicas, para aumentar a

6. Avançar na modernização do processo de co-

presa, e requalificar a orla, em parceria com

ro de parques lineares nas suas margens, de-

12. Incentivar a criação de novas Reservas

eventos.

- Viva, para despoluir e desassorear parte

d’água em leito natural, ampliando o núme-

nativa.

áreas de impacto, nos períodos de grandes

22. Implantar e executar o Projeto Pampulha

17. Recuperar as matas ciliares dos cursos

criando a possibilidade de arborização alter-

5. Reforçar os serviços de limpeza de vias em

calizam em vilas e aglomerados.

dos sedimentos depositados no lago da re-

novas árvores em terrenos particulares,

dia de vias atendidas.

d’Água, com base na demanda de cada cór-

tudo, estancar a ocupação de suas áreas.

11. Estimular a manutenção ou o plantio de

Comunitário, com o aumento de mais 40 km/

biodiversidade nestes locais.

maneira a garantir sua conservação e, sobre-

arborização na cidade.

meio da expansão do Programa do Agente

ma de Limpeza Continuada de Cursos

bientes naturais da Serra do Curral, de

volver e implantar um programa de gestão de

peza urbana em vilas e aglomerados, por

ção, a recuperação e o manejo sustentável da

16. Viabilizar meios para a proteção dos am-

Horizonte e, a partir dos resultados, desen-

4. Avançar na melhoria dos serviços de lim-

21. 
Aumentar a periodicidade do Progra-

rego, priorizando córregos abertos que se lo-

10. Concluir o inventário das árvores de Belo

seletiva.

possível viabilizar a proteção, a conserva-

25. Avançar na utilização de águas pluviais
20. Instituir um Sistema de Planejamento e

pulação, com prioridade para as Regionais

Gestão Integrada para as águas urbanas,

com menor número de parques.

7. Combater as deposições clandestinas, através

em estabelecimentos públicos, para fins de
irrigação e limpeza de pisos.

abrangendo as águas superficiais, as plu-

da ampliação do número de URPVs (Unida-

14. Criar e regulamentar o SMAP (Sistema

des de Recebimento de Pequenos Volumes),

viais, a rede de esgotos sanitários e o abas-

Municipal de Áreas Preservadas), com a

com prioridade para as áreas com maior índice

caracterização e avaliação das formas de

de deposição, visando também o melhor apro-

preservação e utilização dos parques.

veitamento e reciclagem dos resíduos.
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Trata-se do Projeto Estratégico Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014. O rio das Velhas é o maior afluente do Rio São Francisco
e a Meta 2014 se transforma no maior projeto de recuperação de bacia hidrográfica em curso no Brasil. A revitalização implica na recuperação da
qualidade das águas da bacia, permitindo a volta dos peixes e a possibilidade de nadar no trecho do Rio das Velhas localizado na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Segundo dados da Copasa, a Meta 2010 foi atingida, havendo agora um novo desafio, a Meta 2014. Em 1999, apenas 1,34% do
esgoto coletado na região da bacia do rio das Velhas era tratado. Em 2011, o índice chegou a 76,03%. Para 2012, a meta é 82% de esgoto tratado.
5
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o

Prevenção de Inundações

pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-

lógico em Zonas Especiais de Interesse So-

circundante, por meio da instalação de equi-

te, bem como incorporar os dados produzi-

cial (ZEIS), por meio do aumento das ações

pamentos de infraestrutura social, de comér-

26. Criar o programa HidroVida, ampliando

dos em outros órgãos municipais e estaduais,

de fiscalização.

cio, serviços e lazer.

o Programa DRENURBS e incorporando

para elevar a qualidade das análises e diag-

o monitoramento hidrológico, que irá viabi-

nósticos, e subsidiar as atividades de plane-

lizar a operação da rede de drenagem e da

jamento e gestão ambientais.

rede hidrográfica, para o combate a inunda-

37. Otimizar as ações de fiscalização municipal

42. Realizar intervenções em cruzamentos de vias

da SMAFIS (Secretaria Municipal Adjunta

secundárias em setores residenciais, unifami-

de Fiscalização), através da implantação do

liares, e em ruas sem saída, implantando bol-

ções. Aplicar, em todo o Município, de for-

31. Avançar nas ações da Comissão Interinsti-

Plano de Modernização e Informatização

sões verdes e pequenas praças lúdicas, impe-

ma sistêmica e abrangente, os princípios que

tucional da Saúde Humana e sua Relação

dos processos, com o treinamento e capaci-

dindo fluxos de atravessamento veicular.

nortearam sua elaboração advinda do Plano

com os Animais, do Conselho Municipal

tação de fiscais nas operações de fiscalização

Diretor de Drenagem de BH.

da Saúde, nas políticas para os chamados

integrada e de gerentes para atuação na gestão

“Acumuladores”.

administrativa da fiscalização.

43. Implantar passarelas mais largas, amigáveis, com espaços verdes e multifuncionais,
para estimular a travessia de pedestres e

27. 
Ampliar os equipamentos de controle de

Regulação e Planejamento Urbano

cheias e prevenção contra inundações, com a
construção de novos reservatórios de retenção

32. Realizar a Conferência Municipal de Po-

e/ou detenção de cheias, buscando recursos e

reintegrar os vínculos comunitários eventu-

ção de Lotes e Domicílios, beneficiando 15

almente rompidos pela construção de eixos

mil famílias.

de transporte de massa.

líticas Urbanas em 2013, precedida de pré
conferências setoriais.

39. Desburocratizar e simplificar o licencia-

44. Concluir o projeto de revitalização da Re-

mento urbanístico dentro da PBH, por

28. Reduzir as possibilidades de enchentes e
alagamentos por meio do aumento da infiltração e retenção de águas de chuva em propriedades particulares e logradouros públicos,
através de dispositivos de compensação da
impermeabilização urbana, bem como o aperfeiçoamento da legislação municipal vigente.

33. Implantar as principais operações urba-

meio da integração do SIATU (Sistema de

nas descritas do Plano Diretor, promoven-

Administração Tributária e Urbana) e do

do a requalificação e modernização da cida-

SIURBE (Sistema de Informações Urbanís-

de, com o alargamento de vias e a criação de

ticas de Belo Horizonte), visando o georre-

novos parques públicos, dentre outras ações.

ferenciamento dos dados de licenciamento,

34. Debater com a sociedade os Planos Diretores Regionais que estão sendo finalizados,

29. Elaborar Plano de Contingências, para as

para o encaminhamento de Projeto de Lei à

inundações, ondas de calor, rebaixamento da

Câmara Municipal.

umidade do ar e riscos geológicos.

35. Instituir uma Política de Gestão de Riscos

Gestão e Planejamento Ambiental

Urbanos com base no uso de informações e

do Projeto Movimento Respeito por BH, o
Programa Cidadão Auditor.
46. Implantar o Programa “Minha Calçada:

completa em um único sistema.

Eu Curto, Eu Cuido”, que consiste na revitalização das calçadas da cidade e na cons-

40. Melhorar a qualidade de vida da popula-

cientização dos cidadãos, quanto à sua res-

ção ampliando a fiscalização do programa

ponsabilidade no processo de conservação

Disque Sossego.
41. Requalificar certos Espaços Públicos Resi-

grado de Informações Ambientais Georre-

fico, que cubra as áreas de riscos naturais,

duais Atípicos ao longo dos eixos viários,

ferenciado (SINGEO), visando agregar os

tecnológicos, urbanos e sociais.

dotando-os de nova utilidade, concebida em

176

45. Expandir para outros serviços, no âmbito

urbana e assegurando o acesso à informação

indicadores, apurados por sistema cartográ-

36. Reduzir a ocupação de áreas de risco geo-

Manutenção da Cidade

possibilitando melhor análise da dinâmica

30. Concluir a implantação do Sistema Inte-

principais dados e informações produzidos

gião da Lagoinha.

dos passeios públicos.
47. Criar, no âmbito do Projeto Movimento
Respeito por BH, um programa específico
de combate às pichações.

harmonia com a estrutura ambiental urbana
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financiamento para sua viabilidade.
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38. Avançar com o Programa de Regulariza-

Ampliar a rede total de ciclovias e ci-

juntos habitacionais, para um compartilha-

lizados pelos carroceiros, estabelecendo al-

população em relação à emissão de gases de

clofaixas para 200 km e implantar me-

mento com a municipalidade, na preservação

ternativa socialmente viável ao sistema de

veículos a diesel, ampliando a fiscalização do

didas de incentivo ao uso de bicicletas.

da salubridade das águas urbanas.

transporte por carroças.

OPEROX (Programa Operação Oxigênio).

O traçado incluirá, ainda, uma rede de

48. Melhorar a qualidade de vida urbana da

o

lazer, faixas locais e um sistema longo

Mudanças Climáticas e Mobilidade

de áreas verdes.

49. Implantar política de substituição grada-

o

61. Ampliar o número de feiras de adoção de

tituição da Certificação em Sustentabili-

cães, passando de 52 para 156 ao ano, por

dade Ambiental - Selo “BH Sustentável”.

meio da ampliação de parcerias com ONGs.

Instalar 100 bicicletários em ruas e
praças, nas estações de integração do

57. 
Realizar campanhas de conscientização

62. Estimular a guarda responsável e ampliar

por ônibus e táxi, em consonância com as

BRT e do metrô, nos estacionamentos

da população para a prática da “gentileza

a oferta de cirurgias gratuitas de castra-

diretrizes do Governo Federal e disponibili-

públicos e em conjuntos habitacionais.

urbana”, desenvolvendo a corresponsabili-

ção de cães e gatos.

tiva do óleo diesel no transporte público

dade na construção e manutenção da cidade.

dade da indústria.
o

63. Regular o uso da tração animal na coleta

Implantar o sistema de aluguel de bicicleta, à semelhança dos existentes em

58. Avançar na redução do uso de papel na

gética, no âmbito do Município e em parce-

grandes cidades da Europa, em parceria

administração municipal, potencializando

ria com a CEMIG (Companhia Energética

com instituições privadas.

o uso do meio eletrônico.

50. Criar o Programa de Conservação Ener-

de Minas Gerais), objetivando o consumo
de fontes limpas e renováveis de energia.

53. Incentivar a expansão de áreas de comér-

Neste sentido, implantar meios para a ado-

cio e serviço, para além do centro, criando

ção de procedimentos previstos no Programa

condições para a permanência do cidadão

Nacional de Conservação de Energia Elétri-

em seu bairro de origem, contribuindo as-

ca, do Ministério de Minas e Energia, Procel

sim para amenizar o tráfego de veículos no

Edifica e Procel Edifícios Públicos.

hipercentro.

Educação Ambiental

51. Investir em ações e obras, valorizando e

de resíduos sólidos.
64. Propor parcerias, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Rede

Compras Sustentáveis

10, para projetos relacionados ao cuidado
com os animais.

59. Criar as condições para se promover um
Pacto de Sustentabilidade com os fornece-

65. Avançar nas ações da Comissão Interinsti-

dores de bens, insumos e serviços da ad-

tucional da Saúde Humana e sua Relação

ministração pública municipal, visando o

com os Animais, do Conselho Municipal

consumo de produtos gerados de acordo com

de Saúde, nas políticas para os chamados

as boas regras da sustentabilidade e do res-

“Acumuladores”.

peito ao meio ambiente.

implementação de meios de transporte de

54. Elaborar Plano de Educação Ambiental

massa e redução do volume de veículos no

para os alunos da rede de escolas municipais,

sistema viário.

gerido pela SMMA com apoio nas Administrações Regionais, a ser executado enquan-

52. Incentivar a utilização do transporte ci-

to instrumento de política ambiental local.

cloviário e ampliar o número ciclovias na

66. Inserir na formação escolar municipal, te-

Defesa dos Animais

mas sobre o bom trato de animais.

60. Criar a Coordenadoria de Defesa dos Animais, com uma política voltada para a defesa e proteção dos animais, combatendo maus
tratos, utilizando a estrutura presente nos

cidade, incluindo faixas locais para transporte e lazer, a exemplo dos parques lineares, Linha Verde, Vale do Arrudas e outros.

55. 
Propor instrumentos de Mobilização,

órgãos das áreas de meio ambiente e saúde.

Educação e Organização Comunitária

Deverá incluir os animais errantes na cidade,

das populações residentes nas vilas e con-

tais como cães, gatos e silvestres. Também
deverá abranger os cavalos atualmente uti-
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PROGRAMA DE GOVERNO

56. Manter e avançar com o Programa de ins-

Cidade de
Todos

ficar e ampliar as ações de promoção do envelhecimento ativo e as ações de cuidado à população
idosa prioritária.
Até 2030, a capital tem como meta, a erradicação

Promoção da cidadania e

dos espaços de alta vulnerabilidade social e a re-

proteção social universal

dução do percentual da população situada abaixo
da linha de pobreza, para menos de 6% dos belo

A Cidade que Queremos em 2030

-horizontinos. Além disso, a cidade permanecerá
Belo Horizonte trabalha para ser, em 2030, uma ci-

com sua constante busca pelo aumento da quali-

dade cada vez mais democrática, reconhecida pela

dade de vida da população, com meta para alcan-

inclusão e justiça social, pela garantia do exercício

çar, no longo prazo, 0,70 no Índice de Qualidade

pleno da cidadania e pelo respeito à igualdade e à

de Vida Urbana (IQVU).

diversidade. Uma sociedade justa e igualitária que

O que foi e o que está

prevê, além da adoção de políticas sociais de inclu-

sendo feito

são, políticas de qualificação profissional e geração
de renda para seus habitantes. Continuaremos sen-

A cidadania é constituída pelos direitos e deveres

do uma cidade humana e solidária, onde as pessoas

do indivíduo inserido em sociedade. Uma socie-

e as relações são muito importantes. A gentileza ur-

dade justa e igualitária exige do Poder Público a

bana será uma das nossas marcas.

adoção de políticas sociais de inclusão voltadas
para seus habitantes, buscando assegurar o bem

Com o propósito de concretizar a realização desta

-estar de toda a sua população.

visão de futuro, foram estabelecidas no Planejamento Estratégico BH 2030, as diretrizes que fa-

Nos anos recentes, Belo Horizonte tem apresentado

rão de BH, cada vez mais, uma Cidade de Todos:

resultados positivos rumo a um desenvolvimento

criar oportunidades de trabalho e de qualificação

social elevado. De acordo com o Censo 2010 do

profissional com vistas à geração de renda; ga-

IBGE, o índice de pobreza extrema para Belo Ho-

rantir o acesso aos serviços básicos das políticas

rizonte atingiu o valor de 0,7%, tendo tido melhora

públicas municipais em todas as regiões de BH,

expressiva em comparação com a taxa constatada

visando à proteção social e à garantia de direitos;

em 2000, de 4,9%1. Esse desempenho é resultado

promover a inclusão produtiva, social e cultural

das ações e programas da Prefeitura voltados para

dos segmentos sociais da população de Belo Ho-

margens do desenvolvimento, como os idosos, os

te excluídos, garantindo o respeito aos direitos

portadores de deficiência, as mulheres, a comunida-

humanos e o exercício pleno da cidadania; quali-

de LGBT e os negros, dentre outros.

1
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Censo 2010. Em 2000 foi considerado o percentual de pessoas com renda domiciliar per
capita de R$ 37,75, equivalente a ¼ do salário mínimo vigente. Em 2010, considerou-se o corte de R$ 70,00 que, deflacionando pelo INPC, equivale a R$35,63 em 2000, permitindo certa comparação com a medição anterior.
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cidade de todos

os segmentos que, ao longo da história, ficaram às

rizonte e da Região Metropolitana, historicamen-

Inclusão Social – BH Sem Miséria

Para a execução dos serviços, a Secretaria conta

O Espaço BH Cidadania é um equipamento cons-

A preocupação com a inclusão social e cultural

com a parceria de entidades socioassistenciais,

tituído para acolher de forma adequada, os seus be-

dos segmentos sociais historicamente discrimi-

Os Centros de Referência Especializados da As-

que historicamente buscam amenizar as desigual-

neficiários e abrigar os serviços oferecidos por di-

nados da população de Belo Horizonte e região

sistência Social (CREAS) foram implantados em

dades por meio de seu trabalho, e que, a partir da

versas secretarias temáticas do município: cultura,

metropolitana, pode ser constatada no extenso

Belo Horizonte em 2009, quando foram criados os

instituição da Assistência Social enquanto Políti-

esporte, saúde, educação, abastecimento, direitos de

conjunto de ações realizadas com a finalidade de

nove CREAS nas regionais administrativas da ca-

ca de Estado, continuam desenvolvendo um im-

cidadania e assistência social. O primeiro espaço foi

criar condições para a reparação de direitos viola-

pital, promovendo a reestruturação do atendimento

portante papel, de forma cada vez mais alinhada

criado em 2002. Até 2008, havia 16 implantados.

dos, bem como para a garantia do respeito aos di-

aos cidadãos que tiveram seus direitos violados e

aos princípios e diretrizes do SUAS.

Atualmente, Belo Horizonte conta com 33 unida-

reitos humanos, e o exercício pleno da cidadania.

atuando, por exemplo, no combate ao trabalho in-

des do BH Cidadania, sendo que desses, 17 foram

fantil, na proteção às vítimas de violência domésti-

Também integram o SUAS em Belo Horizonte, os

implantados a partir de 2009, ampliando a cobertura

Nesta gestão foi amapliada a rede de Farmácias

ca, no acompanhamento de adolescentes com me-

conselhos de direitos ligados à Secretaria Municipal

de 80 mil, para um total de 165 mil famílias.

Populares, com a inauguração de mais uma unida-

didas socioeducativas e na proteção às pessoas em

Adjunta de Assistência Social, o Conselho Municipal

situação de rua. O atendimento visa, além da inser-

de Assistência Social (CMAS) e Conselho Munici-

Nos espaços do BH Cidadania funcionam os Cen-

cerca de 100.000 atendimentos e fornecidos mais de

ção na rede de proteção da Assistência Social, pro-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMD-

tros de Referência da Assistência Social (CRAS),

650.000 medicamentos à população, principalmente

mover a integração das ações de assistência social

CA), onde o controle social e a participação popular

serviço de proteção social básica da política de As-

pessoas mais vulneráveis.

com as políticas de saúde e educação, dentre outras.

se efetivam, contribuindo, assim, para os avanços da

sistência Social, que atendem famílias em situação

Política e para a emancipação do cidadão.

de vulnerabilidade e risco, com vistas a promover

O Observatório da Cidadania, para indicadores

o acesso a bens e serviços públicos e favorecer a

de direitos humanos, está em fase de implementa-

implantados nesta gestão, e 11 CREAS, todos im-

O Programa BH Cidadania desenvolve ações nas

convivência comunitária, através de atividades de

ção pela Prefeitura e será referência para as políticas

plantados nesta gestão, sendo 2 deles voltados para

áreas de maior vulnerabilidade social de Belo Hori-

socialização para as diversas faixas etárias.

e serviços disponibilizados nas áreas da saúde, edu-

o atendimento à população de rua, além das unida-

zonte. É um programa de inclusão, cujo modelo de

des de acolhimento para crianças e adolescentes e

gestão baseia-se na descentralização, territorialida-

Também foi implantado em 2009, o Programa

bolsa família e segurança alimentar e nutricional,

idosos; serviços voltados à qualificação profissional

de e articulação, buscando garantir às populações

de Orientação Jurídica e Formação em Direi-

considerando os recortes geracionais, raça/etnia,

e inclusão no mercado de trabalho e serviços para

abrangidas pelos indicadores de vulnerabilidade

tos Humanos e Cidadania, que tem por objetivo

gênero e orientação sexual.

pessoas com deficiência, dentre outros.

social, maior resolução e acessibilidade aos bens e

contribuir para a promoção e o fortalecimento de

serviços públicos sociais. Nos últimos anos, os Es-

uma cultura de respeito aos direitos humanos e da

O Projeto Especial Família Cidadã BH Sem Mi-

As metodologias de diversos serviços da Assis-

paços BH Cidadania foram expandidos, possibili-

cidadania, e ampliar o acesso à justiça e fruição dos

séria tem por objetivo atender, especialmente, as

tência Social de Belo Horizonte são referência na

tando maior inclusão dos menos favorecidos.

direitos da população que se encontra nas áreas de

famílias residentes nos territórios de maior vulne-

maior vulnerabilidade social e que é atendida no

rabilidade social do município de Belo Horizon-

âmbito dos territórios abrangidos pelo Programa

te, cobertas pelo Programa BH Cidadania e, em

BH Cidadania. Foram instituídos 46 postos do Jui-

sua maioria, beneficiárias de programas governa-

zado de Conciliação, nos quais a Prefeitura de Belo

mentais de transferência de renda. São famílias

Horizonte, em parceria com o Tribunal de Justiça

cuja situação de pobreza e de extrema pobreza

de Minas Gerais, realiza a atividade de conciliação

desafia a intervenção do poder público munici-

hoje BH tem 33 Núcleos do

de conflitos, garantindo o acesso à justiça e fruição

pal, no tocante a uma efetiva inserção e perma-

BH Cidadania, alcançando um

de direitos a um número muito maior de cidadãos.

nência na rede de serviços das políticas públicas
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elaboração das recomendações técnicas da Política
Nacional de Assistência Social, tais como: Traba-

Na gestão do Prefeito

lho Social com Famílias, Política de Atendimento

Marcio Lacerda, o número
de núcleos do BH Cidadania

à População de Rua, Serviço de Atendimento a

e o atendimento às famílias

Adolescentes em Cumprimento de Medidas So-

aumentaram mais de 100% em

cioeducativas, além de destaques internacionais,

relação a dezembro de 2008:

como o Projeto Ecobloco, em processo de expansão, que em 2010 foi incorporado ao Banco de
Projetos da Rede Mercocidades.

cação, políticas sociais, assistência social, programa

sociais e urbanas.

total de 165 mil famílias.
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cidade de todos

Belo Horizonte conta hoje com 33 CRAS, sendo 17

de na Regional Noroeste em 2011. Foram realizados

A equipe social do BH Cidadania desenvolveu uma

das famílias beneficiárias tenham seus estados

finindo sua localização, condições geológicas e

Tivemos ainda, em prol desse público, a integração,

metodologia para a elaboração dos projetos de me-

clínicos no mínimo regulares, conforme critérios

titulação do imóvel;

em 2011, das políticas municipais de saúde, edu-

lhorias habitacionais e para os levantamentos quan-

da Secretaria Municipal de Saúde; (b) contribuir

titativos das edificações que apresentaram Padrão

para que os membros das famílias atendidas pelo

9. Sistemas de Informação: compartilhar os siste-

Construtivo Ruim e Péssimo, de acordo com a ti-

Família Cidadã reduzam os dias de internação ou

mas de informação das políticas públicas afins

pificação da situação das moradias (variação do pa-

o número de internações, nos casos de interna-

aos objetivos do referido Projeto.

drão entre ótimo a péssimo). Aponta-se, ainda, que

ções evitáveis;

Atendimento ao Adolescente autor de Ato Infracional (CIA), do Governo Estadual.
Como benefício para a juventude de Belo Ho-

Como dito, visa-se contribuir para que as famílias

rizonte e incentivo para a educação, o Prefeito

4. Educação: (a) concorrer para que todas as crian-

beneficiárias superem, de fato, o conjunto de vulne-

Marcio Lacerda instituiu o Meio Passe Estudan-

ças em idade escolar atendidas sejam matricu-

rabilidades sociais nas quais se encontram e atinjam

til, que consiste em um benefício financiado pela

ladas, bem como monitorar suas frequências e

um patamar de vida digna, que lhes garanta o efe-

PBH, correspondente a 50% do valor da tarifa no

o Família cidadã BH

aprendizagem; (b) promover o aumento quanti-

tivo acesso aos serviços e bens públicos. Para tan-

percurso de ida e volta entre a residência e a esco-

Sem Miséria beneficiou

tativo e qualitativo da participação das famílias

to, o Projeto Especial está organizado de maneira a

la do aluno. Os beneficiados são alunos do ensino

cerca de 750 famílias,

em eventos, reuniões, assembleias escolares e no

intervir, prioritariamente, em cinco grandes áreas, a

médio, matriculados na capital, com preferência

Fórum Família-Escola;

saber: saúde, renda, educação, cidadania e moradia.

para aqueles cujas famílias sejam atendidas por

trução de uma metodologia que se consolida, neste
momento, em 25 Núcleos BH Cidadania.

desde maio de 2010

5. Assistência Social: (a) incluir todas as famílias

A implantação do Família Cidadã BH Sem Miséria

beneficiárias nos serviços de proteção básica es-

para todo o escopo do Programa, se deu a partir do

pecial da política municipal de assistência social,

mês de maio de 2010, beneficiando cerca de 750

ou seja, no Serviço de Proteção e Atendimento

famílias. A seguir, os eixos centrais e os objetivos

Integral à Família (Paif) e, quando necessário,

de tal Projeto:

no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), da política

1. Transferência de renda: (a) identificar, cadas-

municipal de assistência social e garantir a todos

trar e incluir nos Programas de Transferência

os membros das famílias a documentação civil

de Renda, todas as famílias elegíveis; (b) con-

mínima completa;

correr para que as famílias atendidas cumpram
as condicionalidades do programa federal de

6. Garantir que todos os membros das famílias aten-

transferência de renda;

didas tenham acesso a serviços ofertados pela
política municipal de cultura, de esportes e lazer;

2. Qualificação Profissional: ofertar cursos de qualificação profissional e/ou encaminhar para atendimento no serviço de intermediação laboral, pelo
menos um membro das famílias atendidas (com
especial atenção aos beneficiários de programas
federais de transferência de renda);
3. Saúde: (a) garantir os meios para que os membros
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programas sociais de transferência de renda. Em

Juventude

maio de 2011 foi iniciado o fornecimento do Cartão BHBus Benefício Estudantil. Em agosto de

O Conselho Municipal da Juventude foi reativa-

2012, 5.873 estudantes já recebiam o benefício.

do em setembro de 2011, com a finalidade de estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor

Também para a juventude, foram desenvolvidos

políticas públicas que permitam e garantam a inte-

diversos programas de profissionalização e qua-

gração e a participação do jovem no processo social.

lificação, como o Programa Voluntários da Ci-

A Conferência Eletiva Municipal da Juventude, que

dadania. Foi feita, ainda, uma reformulação do

ocorreu no mesmo período, com a participação de

programa Estágio na PBH e também ampliado

jovens de 15 anos, foi realizada para debater temas

o número de vagas no Programa de Educação de

como educação, trabalho e renda, qualidade de vida,

Jovens e Adultos (EJA). Essas atividades estão

cultura, direitos humanos e sexualidade.

descritas no capítulo da Prosperidade.

Em 2012, a Prefeitura e o Governo Estadual assi-

Atendimento à
Pessoa com Deficiência

naram o protocolo de criação do Centro de Refe-

7. Garantir à família inserida no Projeto, o acesso

rência da Juventude (CRJ), que será o primeiro

aos serviços ofertados pela política de segurança

aparelho público em Minas Gerais, direcionado,

Para ajudar na inclusão de pessoas com deficiên-

alimentar e nutricional do município;

especificamente, ao segmento jovem, entre 15 e

cia na vida produtiva, social e cultural da cidade,

29 anos, com o objetivo de promoção de ativida-

a PBH realizou mais de 25 mil atendimentos de

8. Moradia: constituir uma equipe técnica para ma-

des de cultura, lazer, esporte, educação e forma-

pessoas deficientes, no período 2009-2012, em

pear as moradias das famílias participantes do

ção profissional, dentre outras, atuando de forma

programas como Superar, Prometi e Muriki, en-

Projeto, assim como verificar sua edificação, de-

estreita com os Centros Culturais.

tre outros. Em maio de 2012, sob a luz do tema
185

cidade de todos

a realização do projeto piloto possibilitou a cons-
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cação e assistência social ao Centro Integrado de

“Um olhar através da Convenção sobre Direitos

e orientação jurídica às mulheres em situação de

Municipal dos Direitos da Mulher (lei 10.127,

novembro de 2008, mas foi reativado pelo Pre-

da Pessoa com Deficiência, da ONU: Novos De-

violência doméstica e familiar. A Casa Abrigo

em março de 2011), como instrumento munici-

feito Marcio Lacerda, em julho de 2010, reconhe-

safios e perspectivas”, foi realizada a III Confe-

Sempre Viva, acolhe mulheres e seus filhos me-

pal para a efetivação das Políticas Publicas a fa-

cendo a importância do seu trabalho.

rência Municipal dos Direitos da Pessoa com

nores de 18 anos, que estão em risco iminente de

vor da Mulher, ambos direcionados às políticas

Deficiência, resgatando o comprometimento e a

vida e não têm outra alternativa de proteção, por

de enfrentamento da violência contra a mulher.

justiça social, com novos princípios democráti-

até 90 dias, podendo ser prorrogado.

Com isso, o Centro de Referência LGBT efetivou a contratação de especialistas na área da

No âmbito da qualificação e inclusão, 100 mulhe-

psicologia e direito, e iniciou sua ampliação no

Criou-se o Consórcio Mulheres das Gerais,

res foram capacitadas pelo Programa 100 CITTÀ

atendimento ao seu público, em julho de 2010.

formado pelas cidades de Belo Horizonte, Conta-

(“100 Cidades para 100 Projetos Brasil – Itália”),

Atendeu, em 2011, mais de 370 pessoas e, até ju-

gem, Betim e Sabará. O Consórcio tem como de-

e foram celebrados convênios para inclusão so-

lho de 2012, 303 pessoas, representando um au-

safio colocar em prática ações que promovam o

cial e produtiva de mulheres em situação de vio-

mento médio de 78% no atendimento com foco

empoderamento feminino e assegurem um aten-

lência, sendo um deles, entre Conselho Munici-

na violação de direitos por orientação sexual.

dimento qualificado e humanizado às mulheres

pal de Direitos da Mulher (Projeto de Formação

em situação de violência.

e Aperfeiçoamento de Mulheres e de Empreen-

Para a política de redução da discriminação por

dimentos Econômicos Solidários) e a Secretaria

orientação sexual, também foi realizada, em 2011,

De 2009 até julho de 2012 foram mais de 4.200 mu-

Especial de Políticas para as Mulheres; e o outro

a I Conferência Estadual de Políticas Públicas e

lheres atendidas no Centro de Apoio à Mulher Ben-

convênio com o Governo Federal para formação

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,

Desde sua criação em 1995, o Conselho Munici-

vinda, com o apoio também do Consórcio Mulheres

em gênero e sensibilização ao combate a violên-

Travestis e Transexuais (LGBTs), que discutiu o

pal dos Direitos das Mulheres (CMDM) atua no

das Gerais. Além disso, os serviços de acolhimento a

cia contra a mulher, para 1.800 servidoras.

enfrentamento à violência homofóbica e a imple-

controle social das políticas de gênero e enfrenta

mulheres vítimas de violência na Casa Abrigo Sem-

a violência contra as mulheres. A criação da Co-

pre Viva triplicaram.

cos e seu impacto na gestão social.

25 mil atendimentos de
pessoas deficientes, no
período 2009-2012, em
programas como Superar,
Prometi, Muriki.

Mulher

mentação e execução do Plano Nacional de Promo-

LGBT

ção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT.

Desde 2001, com a criação da Secretaria Munici-

Também a partir de 2009, para sensibilizar agen-

pal Adjunta de Direitos de Cidadania (SMADC),

tes públicos no combate à homofobia e promover

ordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher
Mais 4 mil mulheres

com o objetivo de propor e coordenar as políti-

atendidas pelo Programa

cas municipais específicas para a mulher. Tanto

Benvinda – Centro de

a PBH apoia o movimento Lésbicas, Gays, Bisse-

a informação aos Policiais Militares e Civis e de

o Conselho, quanto a Coordenadoria, integram

Apoio à Mulher.

xuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Em 2005

Agentes Penitenciários, aos novos agente públi-

a Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos

cos da Prefeitura da Belo Horizonte, e também

assumiu as ações do Centro de Referência da Di-

atendentes do BH Resolve através do 156, sobre

versidade Sexual e a inclusão da política LGBT. E,

os direitos humanos LGBT.

a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a
Mulher, uma rede criada pela SPM, composta por

Em outubro de 2011, foi realizada a III Conferên-

integrantes do executivo, judiciário, legislativo e

cia Municipal de Políticas para as Mulheres,
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da sociedade civil.

discutindo temas relacionados aos desafios para a
construção da igualdade de gêneros e principalmen-

Em Belo Horizonte, a rede de enfrentamento

te o enfrentamento à violência doméstica.

conta, ainda, com o Centro de Apoio à Mulher
Benvinda, que atende mulheres em situação

Também foi implantado o Plano Municipal de

de violência de gênero e oferece atendimento e

Enfretamento à Violência Contra Mulher, de

orientações. Desenvolve um trabalho multidisci-

acordo com o Pacto Nacional de Enfrentamen-

plinar de atendimento psicológico, psicossocial

to à Violência contra a Mulher e criado o Fundo
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posteriormente, em 2007, foi inaugurado o Centro
de Referência pelos Direitos Humanos e de Ci-

Nesta gestão, também foram apoiadas a VII e

dadania LGBT, fruto de um convênio com o Go-

VIII Semana BH sem Homofobia, em julho de

verno Federal, abrangendo serviços de atendimento

2011 e julho de 2012, e as XIII, XIV, XV Para-

psicossocial e jurídico, educação em direitos huma-

das do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, em

nos, articulação de políticas na perspectiva interse-

2010, 2011 e 2012.

torial e apoio às ações do movimento LGBT.

Belo Horizonte, por meio do Programa Diversidade Sexual na Educação, criado e implantado

Esse centro teve suas atividades paralisadas em
187

cidade de todos

(COMDIM), em 1998, veio reforçar as ações

em 2009, foi a primeira capital a incluir o nome

tem composição paritária, com representantes do

magem, dois assistentes sociais e um “redutor de

outros serviços, para o público da melhor idade. No

social dos travestis e transexuais junto ao nome

Poder Público Municipal e representantes de en-

danos”, implantadas nesta gestão.

primeiro ano de trabalho, o Centro de Referência

civil nos registros internos escolares, e em 2010,

tidades e movimentos organizados da sociedade

foram realizados dois Seminários para diretores e

civil, como do Movimento Nacional da Popu-

Ainda para o atendimento dessa população em

foi de 45.970 idosos, um aumento de 40% nos aten-

professores das escolas municipais, com o tema

lação em Situação de Rua, Associação Moradia

situação de rua, a partir de 2011, os Centros de

dimentos. As obras de expansão do Centro começa-

“Orientação Sexual e Identidade de Gênero”.

para Todos, Associação dos Catadores de Papel,

Referência Especializado de Assistência Social

ram em julho de 2011.

Papelão e Material Reaproveitável de Belo Hori-

-CREAS Pop - foram reorganizados, sendo um

E em maio de 2012, foi lançado o Guia LGBT,

zonte (ASMARE), Comunidade Amigos de Rua,

para o atendimento à população adulta e outro

O Programa Vida Ativa, voltado para pessoas

com o objetivo de orientar a mídia, o agente pú-

Fórum da População de Rua, Pastoral de Rua da

para crianças e adolescentes.

com mais de 50 anos, passou por um processo

blico e a sociedade sobre orientação sexual, iden-

Arquidiocese de Belo Horizonte, Instituto de Di-

tidades de gênero e movimento LGBT, por meio

reitos Humanos (IDH), Grupo Espírita O Conso-

de uma linguagem simples, direta e acessível. O

lador e Programa Polos de Cidadania, da Univer-

material é fruto de um trabalho intenso do Centro

sidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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

nior, dança e passeios dirigidos. Além disso, fo-

tamente, alimentação de qualidade para esse

ram implantados 15 novos núcleos do Programa

público nos Restaurantes Populares, de segunda

desde 2009, totalizando 30 núcleos que oferecem

a sexta-feira, mediante apresentação de cadastra-

cursos de capacitação e apoio, com palestras e

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves-

Foi também criado o Grupo Executivo Inter-

mento no CAD Único. Também foi realizado um

suporte técnico a instituições que prestam atendi-

tis e Transexuais (ABGLT), em parceria com jor-

setorial sobre População em Situação de Rua,

chamamento público para conveniamento com

mento ao público idoso.

nalistas, pesquisadores e outras instituições.

pelo decreto Nº 14.098, de 25 de agosto de 2010,

entidades que podem oferecer almoço nos finais

com o objetivo de fomentar e promover a arti-

de semana e feriados.

População em Situação de Rua

culação e o fortalecimento da política municipal
para a população em situação de rua.

A Política Municipal para a População de Rua é
desenvolvida por meio de várias Secretarias do

Foi inaugurado em 2010, o Serviço de Acolhi-

Município, sendo mais diretamente envolvidas,

mento Institucional para População de Rua e

as Secretarias de Saúde e Adjuntas de Assistência

Migrante, que possibilitou ampliação de vagas

Social e Segurança Alimentar e Nutricional, com

de atendimento institucional, ampliação da equi-

o apoio do poder federal, e em parceria com os

pe de trabalho, fornecimento de alimentação pela

movimentos sociais, ONGs e a sociedade civil.

SMASAN e melhoria da estrutura física, com
condições adequadas de acessibilidade.

Nesse contexto, foi criado em outubro de 2010,
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de expansão e atualmente oferece ginástica sê-

já licitou a instalação de 110 Kit´s de Segurança
em Domicílios, sendo 98 Kit´s destinados para a

cuidado à população idosa considerada prioritá-

regional Norte, por possuir maior índice de vul-

ria - idosos dependentes, deficientes, vulnerabili-

nerabilidade social, e o restante para a regional

zados ou com os direitos violados. Os idosos em

Venda Nova. Estão em fase de licitação mais 750

Belo Horizonte contam com uma política pública
ção da saúde, cultura, lazer e informação.

em Situação de Rua, pelo decreto Nº 14.146,

redução do número de pessoas cadastradas no

enfermeiro, um psicólogo, um auxiliar de enfer-

atenção ao idoso, a Prefeitura de Belo Horizonte

promoção do envelhecimento ativo e as ações de

pessoas em situação de Rua, o que provocou a

para a população em situação de rua. O Comitê

dependentes e 292 dependentes. Ainda na ação de

o objetivo de qualificar e ampliar as ações de

mento da Política Municipal para População

pes de Consultório de Rua, compostas por um

idosos até julho de 2012, sendo 383 idosos semi

pulação idosa residente em Belo Horizonte, com

Atualmente, todos os centros de saúde atendem

soramento e monitoramento da política voltada

res, que já permitiu o atendimento de mais de 675

A Prefeitura confere uma atenção especial à po-

abrangente, com oferta de atividades de promo-

Centro de Saúde Carlos Chagas, além das 4 equi-

em março de 2011, contando com 127 cuidado-

Atendimento ao Idoso

o Comitê de Acompanhamento e Monitora-

que é responsável pelo acompanhamento, asses-

Foi implantado o Programa Cuidador do Idoso,

Kit´s, para serem distribuídos nas demais regiões
da cidade, no próximo ano.
Os convênios com as Instituições de Longa Per-

O Centro de Referência da Pessoa Idosa de Belo

manência para Idosos (ILPIs) foram ampliados

Horizonte, o Tancredão, foi aberto à comunidade

para 18 em 2010, com capacidade de atendi-

em junho de 2009, com o objetivo de atender 600

mento de mais de 800 idosos. O Programa EJA

pessoas por dia e proporcionar atividades de saú-

ampliou suas turmas nessas instituições, passan-

de, educação, lazer, esporte, cultura, capacitação

do de duas para oito turmas nesse mesmo ano.

de lideranças e oficinas de geração de renda, entre
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de Referência LGBT da capital e da Associação

atendeu 32.365 idosos e, em 2011, o atendimento

O maior avanço nas ILPIs foi a ampliação no

da em 2005 e envolveu todos os setores da PBH

30 agentes. Em 2012, no mês de fevereiro, houve

tura. Todo esse atendimento vem sendo aplicado em

valor investido por idoso, que passou de R$ 27

prevendo uma política articulada de programas e

a formação de mais 30 novos agentes. A meta é

diversos programas de interface com esse público,

em 2008, para R$ 360 em 2012, para idosos in-

ações, com enfoque na temática racial, em todas

que pelo menos 30 agentes sejam formados em

promovendo avanços significativos, principalmente

dependentes; para os idosos semidependentes, o

as áreas de atuação da Prefeitura Municipal. Em

cada um dos 33 territórios do BH Cidadania.

na educação de crianças e adolescentes.

investimento passou de R$ 127 em 2008 para R$

2010 foi aprovada a Lei 9934, que dispõe sobre a

500, em 2012, enquanto o atendimento para ido-

Política Municipal da Igualdade Racial e cria

Ainda em abril de 2012 foi realizada a atividade Di-

No âmbito da Educação Infantil, existem atual-

sos dependentes passou de R$ 127 para R$ 750,

o Conselho Municipal de Promoção da Igual-

álogo com os Povos indígenas de Belo Horizonte e

mente 47 mil vagas para crianças de 0 a 6 anos, seja

no mesmo período.

dade Racial.

em maio, o Diálogo com os Povos Ciganos.

na rede própria ou na rede conveniada, além da Escola Integrada, que compreende todas as escolas

Houve, também, um aumento do número de va-

A Coordenadoria de Promoção da Igualdade

Está sendo realizado o inventário da identidade

gas para idosos nas Academias da Cidade, que

Racial trabalha em parceria com o BH Cidadania,

cultural e de Resistência Afro-brasileira que

passou de 2.255 em 2008, para 6.438 em 2012,

na formação de servidores e organização de ofi-

tem por objetivo realizar o levantamento dos gru-

O Programa Escola Aberta transforma as esco-

e no EJA – Educação para Jovens e Adultos –

cinas para os usuários dos Centros de Assistên-

pos de resistência da cultura afro brasileira, iden-

las num espaço alternativo de lazer, aprendiza-

atingindo 3.183 vagas, com um incremento de

cia Social (CRAS). Em 2011, foram realizadas

tificando suas características e especificidades. A

gem e cidadania para as famílias, aos sábados e

quase 2 mil vagas, desde 2008. De 2009 a 2011,

17 oficinas de “Contação de histórias” e dança

proposta é realizar o levantamento de 200 grupos

domingos. Outro programa que usa os espaços

aumentaram para 2.402, as vagas para a prática

afro, para 200 usuários dos CRAS. Estas oficinas

até o final de 2012 e mais 200 grupos até 2013.

das escolas para ofertar atividades pedagógicas,

de Lian Gong2, comparados com os 1.800 idosos

foram realizadas através do Convênio SMADC e

Está prevista para 2013, a realização do diagnós-

esportivas e culturais para crianças e adolescen-

participantes em 2008.

CPIR, com a Associação da Resistência Religio-

tico da comunidade indígena e cigana, de forma a

tes é o Escola em Férias, fazendo da escola um

sa e Cultural de Culto Afro-brasileiro, a ONG de

disponibilizar dados para subsidiar a PBH na ela-

espaço de convívio social também nestes perío-

Matriz Africana Ilê Axé Alafim de Odé.

boração de políticas públicas da igualdade racial.

dos do ano: janeiro e julho.

Compreendendo que a temática da igualdade

Para a equipe técnica dos CRAS foram ofereci-

Criança e Adolescente

O programa Reforço Escolar atendeu no período

racial envolve não só os afrodescendentes, mas

das oficinas de “Contação de Histórias” e cinema

também indígenas, ciganos, judeus e palestinos,

comentado, resgatando a história afro-brasileira.

o Prefeito Marcio Lacerda criou em 2010, a Co-

Algumas atividades de formação foram especial-

ordenadoria de Promoção da Igualdade Ra-

mente dirigidas para os técnicos dos CRAS e ou-

cial (CPIR) atendendo os indicativos do Plano

tras realizadas nas regionais, com a participação

municipal da Igualdade Racial. Belo Horizonte

dos técnicos das políticas municipais de saúde,

é hoje referência nacional na Política Pública da

educação, esportes, cultura, assistência social,

Igualdade Racial.

lideranças comunitárias e membros de ONGs
locais, entre outros. Visa-se, por meio deste tra-

O Plano Municipal da Igualdade Racial, lançado

balho, traçar ações articuladas e intersetoriais da

em 2009, incorporou as demandas apresentadas

política municipal de direitos humanos e de cida-

pela sociedade civil na I Conferência Munici-

dania, em tais territórios. Em 2011, foi realizada

pal de Promoção da Igualdade Racial, realiza-

a primeira formação piloto com a participação de

Lian Gong é uma modalidade de ginástica chinesa que desenvolve a vitalidade, combate o estresse e previne várias doenças associadas ao envelhecimento.
2
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2009-2011, mais de 61 mil estudantes em aulas
O Prefeito Marcio Lacerda recebeu o prêmio de

de português e matemática. O BEM-BH, que re-

Destaque Nacional do programa Prefeito Ami-

passa um benefício financeiro no valor de R$ 168

go da Criança, da Fundação Abrinq, em 2012.

por mês para famílias socialmente vulneráveis

O objetivo do prêmio é reconhecer os esforços dos

com crianças e adolescentes matriculados na rede

gestores municipais para a promoção e defesa dos

municipal, atende um total de 34.065 pessoas.

direitos das crianças e dos adolescentes. Além de
Destaque Nacional, a Prefeitura de Belo Horizonte

Mais de 1,2 mil alunos com deficiências foram

também recebeu o prêmio na categoria Reconheci-

incluídos nas escolas de ensino regular e têm

mento Pleno.

prioridade na matrícula para a educação infantil.
A PBH tem, ainda, projeto de escolarização de

Também baseada na metodologia da Fundação

surdos na Língua Brasileira de Sinais.

Abrinq, Belo Horizonte aprovou mais de R$ 2,5 bilhões no Orçamento da Criança e do Adolescente

Há, ainda, o programa Transporte Escolar, que

em 2012, o que representa 60% a mais do que foi

em 2011, beneficiou 8.212 estudantes que estão

aprovado em 2008, e 32% do orçamento da Prefei-

em escolas longe de casa. E o BH para Crianças,
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Igualdade Racial

atendendo a 65.000 alunos do ensino fundamental.

que garante transporte aos alunos e professores

e mortalidade por asma e pneumonia e melhoria

e orientação da Secretaria Municipal Adjunta de

Há, ainda, os programas de assistência alimen-

para visitar museus, teatros, cinemas, fábricas,

da qualidade de vida das crianças.

Assistência Social, em parceria com o Juizado

tar nutricional que abrangem 190 creches, com

da Infância e da Adolescência. Em 2011, foram

68.350 refeições por dia e 109 Instituições de

parques, equipamentos públicos de saneamento e

Mais de 500 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

1.668 atendimentos nessas atividades. Já para

Socialização Infanto-juvenil, onde são ofertadas

outros espaços culturais da cidade.

em situação de risco social e pessoal são atendidos

aqueles que estão em regime de liberdade assis-

20.950 refeições por dia. Além das 18 Instituições

diariamente em 34 Abrigos e quatro Centros de

tida, são realizadas atividades esportivas, cultu-

de Longa Permanência de Idosos, com 5.400 re-

Belo Horizonte também recebeu, em 2010, o

Passagem. O trabalho é feito através de medida

rais, esportivas, formação profissional e trabalho

feições diárias e 47 abrigos e albergues com mais

Prêmio Gestão Eficiente da Merenda Escolar

de proteção aplicada pelos Conselhos Tutelares,

com orientação de psicólogos, assistentes sociais

de 5.000 refeições diárias. Outro programa é o de

2009, destaque na região sudeste do país, na ca-

Promotoria e Juizado da Infância e da Juventude,

e orientadores voluntários. Em 2011, foram 2.116

Prevenção e Combate à Desnutrição, que atende

tegoria Desempenho Administrativo/Financeiro,

Polícia Militar e serviço de abordagem social nas

adolescentes atendidos.

a cerca de 2.100 crianças, com a distribuição de

segundo o Programa Nacional de Alimentação

ruas. O Centro de Referência Especializado da

Escolar (PNAE). Ainda na política de Seguran-

Assistência Social para atendimento à criança e ao

ça Alimentar, a Prefeitura realiza um programa

adolescente em situação de rua (CENTROPOP) re-

de Prevenção e Combate a Desnutrição, com o

alizou 4.835 atendimentos, em 2011.

Segurança Alimentar

de óleo para gestantes, nutrizes e crianças desnutridas, nos postos de saúde. E o Banco de Alimen-

A alimentação é um direito do cidadão, assim

tos, que promove a doação de mais de 2.000 quilos

como é dever da sociedade e do estado a garan-

atendimento de cerca de 2.100 crianças.

de alimentos diariamente, e já beneficiou 493.500

Outra ação importante em andamento na Prefei-

tia pela segurança alimentar e nutricional. Nesse

São realizados também, programas esportivos e

tura é o Programa de Erradicação do Trabalho

contexto, a Prefeitura de Belo Horizonte garante

recreativos que beneficiam esse público, como o

Infantil (PETI), que identifica crianças e adoles-

o acesso à alimentação, por meio de ações de as-

No eixo de comercialização subsidiada de alimen-

Segundo Tempo / Esporte Esperança e o progra-

centes que trabalham nas ruas da cidade, buscando

sistência alimentar, comercialização subsidiada,

tos, Belo Horizonte conta hoje com uma estrutura

ma Caminhar na Escola.

sua inclusão em programas sociais da Prefeitura.

abastecimento, fomento à agricultura familiar e

de três Restaurantes Populares (RP), consideran-

Há também, o Programa de Ações Integradas

educação para o consumo alimentar.

do o RP do Barreiro, inaugurado em maio de 2010;

O Programa Saúde na Escola tem a finalidade de

pessoas, em 2011.

Referenciais para o Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto Juvenil (PAIR), que é rea-

Nos programas de alimentação escolar, que

lizado em parceria com a Amas, o Governo Fede-

atende alunos, crianças e adolescentes da rede

mentos assistenciais em saúde. De 2009 até junho

ral e organismos internacionais. Ele é constituído

de ensino, o foco foi no aumento do número

de 2012, 181.461 estudantes foram atendidos. A

como uma importante rede articulada para o com-

de refeições e no provimento de refeições mais

bate à exploração sexual, funcionando em todas as

complexas e completas. Atualmente, são 102.600

Administrações Regionais, resultando em campa-

alunos atendidos no Ensino Fundamental, EJA e

bertura vacinal das crianças, o controle estrito do

nhas educativas e de conscientização, além de pro-

Ensino Médio e mais 44.410 no Programa Escola

cartão de vacina das crianças acompanhadas pela

gramas permanentes de capacitação dos técnicos.

Integrada, totalizando 133.230 refeições por dia.

Em 2011, foram realizados 21.662 atendimentos.

Nas Unidades Municipais de Educação Infantil

contribuir para a formação integral dos estudantes com ações de prevenção, promoção e atendi-

PBH ainda conta com o Programa de Imunização Universal, promovendo altos índices de co-

Equipe de Saúde da Família e a garantia do início

PROGRAMA DE GOVERNO

farinha enriquecida especial com leite e uma lata

da vacinação na maternidade. A capital também

e dois refeitórios, que em 2011 serviram aproximadamente 3,5 milhões de refeições e receberam
investimentos superiores a R$ 1,5 milhão na melhoria de equipamentos, com previsão de mais R$
2,5 milhões para reformas. Como benefício para a
população, foi implantado o desconto em metade do valor por refeição, para beneficiários do
Programa Bolsa Família e a gratuidade para a
população em situação de rua.

(Umeis), o atendimento oferece 35.350 refei-

Nas políticas de abastecimento, o principal pro-

possui o Programa Criança que Chia, que pro-

As crianças e adolescentes que recebem medida

ções por dia. Nas creches filantrópicas, foram

jeto é o ABasteCer, que visa garantir o acesso

move ações de tratamento e controle das doenças

de prestação de serviços à comunidade como de-

atendidas mais de 22.027 crianças com cerca de

a alimentos de qualidade e baixo custo à popu-

respiratórias em crianças de 0 a 5 anos, benefi-

terminação judicial, prestam serviços em empre-

68.350 refeições. Além disso, atualmente 5% do

lação. Em 2011, foram comercializadas cerca de

ciando mais de 12 mil crianças. É um trabalho

sas e ONGs parceiras e são inseridos em ativida-

montante para merenda escolar é fornecido pela

41.000 toneladas de alimentos que beneficiaram

constante para a redução nas taxas de internação

des culturais e esportivas, com acompanhamento

Agricultura Familiar.

mais de 5 milhões de pessoas.
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galerias de arte, emissoras de rádio, TV, jornais,

do Talentos no Futebol, que atende atualmente

de aumentar o número de caminhantes na cidade.

te vulneráveis, de modo a ampliar e efetivar o

1.600 atletas por mês nesta modalidade. Foi ins-

Atualmente, são 16 mil caminhantes atendidos pelo

sistema de garantias de direitos da mulher, das

A partir de 2009, com a gestão do Prefeito Mar-

tituído pela Lei 10.500/2012, o Programa Bolsa

programa, com previsão para atendimento anual de

crianças e adolescentes, dos portadores de de-

cio Lacerda, as ações do esporte e do lazer na ca-

-Atleta Municipal que irá garantir uma manuten-

mais de 21 mil, comparados aos 4 mil, em 2008.

ficiência e da comunidade LGBT e promover

pital são potencializadas e implanta-se a política

ção pessoal mínima aos atletas de rendimento,

Outro programa para estímulo à prática de exercí-

os direitos humanos dos grupos historicamen-

pública esportiva orientada para resultados, prin-

buscando dar condições para que se dediquem

cios é o “No Domingo a Rua é Nossa”, que oferece

te discriminados. O compromisso com o cida-

cipalmente com a inclusão do Projeto Sustenta-

ao treinamento esportivo e à participação em

aos cidadãos um espaço livre, onde as pessoas po-

dão é o da inclusão social, com direitos e deveres

dor Promoção do Esporte, na agenda prioritária

competições, visando o desenvolvimento pleno

dem caminhar, correr, andar de bicicleta ou praticar

universalizados.

da PBH. Em 2011, dada a importância do tema

de sua carreira esportiva. Além disso, incentiva

outras formas de lazer, nas manhãs de domingo.

e os desafios contemporâneos vividos pelo país

a descoberta de jovens talentos e promove o de-

Atualmente, são sete espaços disponíveis e até o fi-

na realização de grandes eventos esportivos – a

senvolvimento social entre adolescentes e jovens

nal desse ano, serão 20 espaços.

Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016 –

mais vulneráveis. O primeiro edital de seleção de

foi criada a Secretaria Municipal de Esporte e

candidatos será lançado em 2013.

4 anos

Juventude

Ainda como incentivo à prática esportiva, foi criado o Programa Esporte para Todos, por meio

Lazer (SMEL), pela Lei 10.264, de 20/09/2011.
E, de forma inovadora, constituiu-se também a

Nos últimos três anos foram inaugurados ou re-

da implantação da política de cooperação com os

Secretaria Adjunta de Lazer.

formados 55 espaços esportivos (em escolas,

Clubes Sociais, Recreativos e de Lazer, objetivan-

praças, parques e espaços abertos) com o objeti-

do ampliar os espaços para a realização das ati-

Nesse sentido, as políticas de Esporte e Lazer

vo de atender ao Programa Segundo Tempo, bem

vidades físicas dos programas sociais oferecidos

em Belo Horizonte vão além de um instrumento

como ao Programa Escola Integrada e outras ati-

pela Prefeitura. Somente em 2011, foram realiza-

de inclusão social, abrangendo ações do Esporte

vidades da comunidade.

das parcerias com 19 clubes de Belo Horizonte.

de Rendimento, bem como outras possibilidades

Já para o estímulo à prática esportiva e de lazer

Desafios de médio prazo

de lazer, enquanto bem cultural e de diversão.

para o público idoso, Belo Horizonte investiu no

Educacional, Esporte de Participação e Esporte

Programa Vida Ativa, com a implantação de 30
No eixo das atividades esportivas voltadas para

núcleos até junho de 2012, com atendimento de

crianças e adolescentes, é realizado o Programa Se-

4,5 mil idosos, inclusive aqueles em instituições

gundo Tempo, que visa o desenvolvimento integral

de longa permanência (ILPI).

dos alunos da Rede Municipal de Ensino (RME),
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Propostas para os próximos

através de práticas esportivas e de lazer. São aten-

Para incentivar a prática de atividades físicas ao ar

didos 15.100 alunos em 151 núcleos implantados

livre, Belo Horizonte investiu no projeto de Acade-

em 76 escolas do programa. Há, ainda, o programa

mias a Céu Aberto, instaladas em praças e parques

Esporte Esperança, voltado para crianças e ado-

da capital. Até julho de 2012, foram equipadas 13

lescentes de 6 a 17 anos, com atendimento em 10

praças com as Academias a Céu Aberto e outras 40

núcleos comunitários, fora do ambiente escolar.

estão em instalação. O Programa Caminhar foi
totalmente reformulado, com o intuito de se estabe-

Direcionado aos Esportes de Rendimento, foi

lecer um atendimento sistemático que prescreva e

implantado em 2010, o programa BH Descobrin-

oriente o atendimento à população, com o propósito
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A implantação do Sistema Municipal de Políticas
Públicas de Juventude confere maior visibilidade e
integração entre as ações executadas por diferentes
secretarias da PBH e garante a participação social
dos jovens como protagonistas na elaboração das
políticas públicas juvenis, assegurando o direito
às políticas sociais, em conformidade com as diretrizes do Estatuto Nacional da Juventude e das Conferências Municipal, Estadual e Nacional.

Além de ações de assistência social, a busca por
uma Cidade de Todos envolve o foco na proteção

1. Ampliar o meio passe escolar para os es-

aos direitos sociais e humanos de seus habitan-

tudantes municipais regularmente matri-

tes. É preciso resgatar e assegurar o princípio

culados e frequentes, participantes de pro-

fundamental de igualdade perante a lei, sem

gramas sociais, estendendo o benefício aos

nenhum tipo de distinção, garantindo a todos

estudantes do PROUNI e do EJA (Educação

os belo-horizontinos o direito à vida, à liberda-

de Jovens e Adultos).

de e à igualdade.

2.

Construir o Centro de Referência da Ju-

Dessa forma, iniciativas voltadas à consolidação

ventude, em parceria com o Governo Es-

da rede interligada de proteção social devem ser

tadual, com propósito de criar um espaço

permanentemente empreendidas, ao longo de

onde possam existir diversos programas e

todo o horizonte de planejamento da Prefeitura.

projetos voltados para os jovens, promo-

Para tanto, torna-se imperativo integrar os di-

vendo atividades de cultura, saúde, lazer,

versos serviços para as populações socialmen-

esporte, educação e formação profissional,
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Promoção do Esporte e Lazer

Criar a Secretaria Municipal de Cultura,

como o Fica Vivo e outros, atuando de for-

fessores que atuam neste segmento. Assim,

os Centros Culturais, Núcleos do Programa

que articulará e viabilizará as ações de todos

ma profunda na prevenção da violência en-

garantiremos o direito à educação aos que

Fica Vivo, Escola Integrada e Redes de Pon-

os setores, atribuindo à atual Fundação Mu-

tre os jovens.

não tiveram oportunidades educacionais na

tos de Cultura de Belo Horizonte e RMBH.

nicipal de Cultura, a função de operacionalizar as ações da Secretaria.

3.

19. Criar escola polo de educação profissio-

Qualificar os equipamentos territoriais

de transmissão de doenças sexualmente

nalizante, em locais estratégicos, incluin-

selho Municipal da Juventude, com o pro-

culturais da cidade, concluindo as obras

transmissíveis, além do amparo aos pais e

do pelo menos uma na área central, para

pósito de estimular a participação social dos

que vem sendo realizadas nos Centros Cul-

mães jovens.

oferta de cursos de qualificação profissio-

jovens na elaboração das políticas públicas,

turais, integrando-os a outros equipamentos

por meio também da realização das Confe-

juvenis, como forma de dar visibilidade às

rências Municipais de Juventude.

manifestações culturais.

8.

federais e privadas de educação técnica, na

ção social para o combate ao uso de álcool

modalidade presencial ou EAD, atendendo

e outras drogas entre os jovens, de forma

à demanda de mão de obra qualificada e fo-

Revitalizar os Centros Culturais, inte-

integrada com outras ações desenvolvidas

mentando os arranjos produtivos da cidade.

tersetorial de Políticas Públicas para o Jo-

grando e dinamizando a cultura local na pro-

pelos diferentes níveis de Governo.

vem (CIP-Jovem), a partir de sua criação,

dução de festivais e eventos como FAN, FIT,

com o objetivo de discutir e avaliar a imple-

FIQ e Virada Cultural.

9.

Consolidar os trabalhos da Câmara In-

nal, que irá atuar atendendo a necessidade

integração entre os órgãos e entidades da

juventude, unindo ações de turismo susten-

16. Fortalecer os Programas de elevação de

Administração Direta e Indireta do Poder

tável e economia criativa, para desenvolver a

escolaridade, em articulação com a quali-

Executivo do Município de Belo Horizon-

inclusão produtiva de jovens, potencializan-

ficação profissional, com foco nos estudan-

te e demais organismos públicos e privados

do sua inserção em novos empreendimentos

tes da Rede Municipal de Educação de Belo

pertinentes.

de emprego nos ramos de cultura, turismo,

Horizonte.

gional e inserção internacional de BH.

meio do Portal da Juventude na internet e da
publicação periódica do Guia da Juventude
(15 mil exemplares).
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ventude.

Horizonte como capital da cultura e da

públicas de juventude municipais, por

mação, Indicadores Juvenis e o Índice de
Vulnerabilidade Juvenil, com o objetivo

Educação de Jovens e Adultos (EJA).

to de políticas públicas, baseadas no perfil

cializando a sua vocação como espaço de

da juventude mineira.
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pacidade de oferta de aproximadas 3.800
vagas anuais. O projeto incluirá também
área de lazer, convivência e cultura.
o

Apoiar a implantação de um novo centro
de formação profissional para a área de
Construção Civil, promovendo a oferta
de novas 2.000 mil novas vagas ao ano.

o

Implantar duas novas Escolas Profissionalizantes nas Regiões do Barreiro e

18. Avançar no processo de certificação edu-

de Venda Nova, por meio de parcerias.

cacional dos alunos da EJA – Educação
de Jovens e Adultos, monitorando o de-

20. Incentivar a utilização do transporte ciclo-

12. Avançar nas parcerias entre a PBH e Go-

sempenho dos estudantes por meio do Ava-

viário e ampliar o número ciclovias na cida-

verno Federal e Estadual, em programas

lia-BH e por formação específica para pro-

de, incluindo faixas locais para transporte

expressão das vocações culturais e juvenis
da cidade.

ficamente na área de transporte, com ca-

nal e de ensino técnico na modalidade EAD
da rede municipal da educação, em especial, na

cluindo o Palco do Duelo de MCs, poten-

população e das indústrias locais, especi-

federais e estaduais de qualificação profissio-

11. Implantar o Sistema Municipal de Infor-

de incentivar a pesquisa e o desenvolvimen-

de qualificação profissional por parte da

17. Fortalecer as parcerias com os Programas

(Ensino a Distancia), com foco nos estudantes

Requalificar o Viaduto Santa Tereza, in-

Distrital de Santa Tereza em um amplo
e moderno centro de educação profissio-

promovendo, para tanto, a articulação e a

tendo em vista o contexto de integração re-

Transformar as instalações do Mercado

lência, ética e de solidariedade entre a ju10. Intensificar as ações de projeção de Belo

Ampliar o acesso dos jovens às políticas

o

15. Desenvolver uma cultura de paz, não vio-

para o jovem e das ações delas decorrentes,

novas tecnologias e expansão da cidadania,

6.

nal e técnicos, em parceria com instituições
14. Promover ações educativas e de mobiliza-

mentação das políticas públicas municipais

5.

13. Ampliar ações de educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência e

Elaborar o Plano Municipal de Políticas
Públicas de Juventude e revitalizar o Con-

4.

idade própria.
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7.

dentre outras, atuando de forma estreita com

e lazer, a exemplo dos parques lineares, Li-

em parceria com as Escolas de Música, e

26. Manter o apoio ao Consórcio das Gerais,

orientar quanto a medidas de prevenção de

nha Verde, Vale do Arrudas e outros:

Fundações e entidades musicais para o en-

que tem o objetivo de acolher a mulher ví-

doenças e cuidados clínicos necessários, en-

sino nas vilas e aglomerados da cidade, para

tima de violência.

caminhar ao centro de saúde mais próximo

Ampliar a rede total de ciclovias e ci-

a formação de grupos musicais nestas loca-

clofaixas para 200 km, além de implan-

lidades.

tar outras medidas de incentivo ao uso
24. Estimular os jovens para o exercício da

de bicicletas.

participação cidadã:
o

Instalar 100 bicicletários na cidade,

27. Expandir os atendimentos realizados pelo

de saúde para atender a situação apresentada

Centro de Apoio à Mulher – Benvinda,

(serviços de emergência, pronto atendimen-

ampliando o horário de atendimento para 24

to, internação, entre outros).

horas e a oferta de atendimento psicológico,

LGBT

jurídico e de assistência social.
o

localizados em ruas e praças selecio-

Utilizar o Centro de Referência da Ju-

nados, nas estações de integração do

ventude para o desenvolvimento de

28. Avançar nas ações do Pacto Municipal

Com o objetivo de desenvolver programas e pro-

BRT e do Metrô e nos estacionamentos

ações e projetos, possibilitando aos jo-

de Enfrentamento à Violência Contra a

mover ações que incentivem o respeito à livre

públicos, assim como em conjuntos ha-

vens maior participação democrática.

Mulher, por meio de campanhas de cons-

orientação sexual, o enfrentamento à violência

cientização sobre a violência de gênero nos

homofóbica e a promoção dos direitos humanos

Utilizar as diversas ferramentas de co-

movimentos organizados e em instituições

da comunidade, a PBH continuará trabalhando

Implantar o sistema inovador de aluguel

municação e as redes sociais para inter-

da sociedade civil, como escolas, igrejas,

por uma cultura inclusiva e de paz, valorizando

de bicicletas, à semelhança dos existen-

locução e interação com a juventude.

centros de saúde e associações comunitárias.

os aspectos sociais, culturais e artísticos desse

bitacionais.
o
o

e informar o serviço disponível no sistema

tes em grandes cidades da Europa.
o
21. Implantar o Programa Vila Radical, com
espaços de lazer ativo voltados para adoles-

Criar fóruns de discussão com temas de

29. Promover a capacitação e sensibilização

interesse dos jovens, com a participação

das autoridades policiais na abordagem

de pessoas que são referência no meio.

das mulheres vítimas de violência, por meio

32. Elaborar o Plano Municipal de Políticas

de campanhas de conscientização visando

Públicas de Direitos Humanos e Cidada-

um atendimento cuidadoso e respeitoso.

nia LGBT de Belo Horizonte, de acordo

centes como pista de skate, basquete de rua
25. Implementar o Programa Construindo

e pista de parkour, dentre outras.

o Futuro de Nossos Jovens, uma rede de

da comunidade LGBT.

com as diretrizes do Plano Nacional.

22. Avançar na oferta de acesso da população

proteção social para adolescentes e jovens

30. Expandir a Rede de Atenção a Mulher e

à rede sem fio (hotspots) em áreas públicas:

de Belo Horizonte, monitorada pelo Obser-

Criança, ampliando as ações para a saúde

33. Criar a Coordenadoria Municipal dos Di-

vatório de Prevenção Social.

sexual e reprodutiva, para o acesso ao pré-

reitos Humanos e Cidadania de Lésbicas,

natal de risco habitual e de risco, para o

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

parto seguro, cuidados com recém-nascido

de Belo Horizonte, incorporando o atual

e assistência ao puerpério, além da qualifica-

Centro de Referência em Direitos Humanos

ção ao transporte inter e pré-hospitalar para

e Cidadania LGBT, oferecendo serviços de

a gestante e o bebê.

assistência social, jurídicos e psicológicos,

o

Iniciar a implantação do Programa

Mulher

“Uma Praça Digital em cada Bairro”, disponibilizando acesso a internet

Assegurar os direitos da mulher, à superação das

em bairros da cidade.
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segmento da sociedade e garantindo os direitos

desigualdades trabalhistas e ao enfrentamento às
o

Avançar no programa de “Acesso

diferentes formas de discriminação de gênero,

à internet banda larga em Vilas e

por meio de políticas de formação e educação

Favelas”, visando alcançar 50 vilas e

política em direitos humanos e cidadania, ações

favelas até 2016.

emancipatórias, inclusão social e produtiva e,
ainda, serviços de atendimento psicológico, psi-

23. Criar o projeto Música para a Cidadania

cossocial e orientação jurídica.
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para atender a demandas específicas.
31. Criar o Disque Saúde Criança, programa
de aconselhamento pediátrico, 24 horas

34. Criar o Conselho Municipal de Defesa

por dia, visando prestar informações so-

dos Direitos, Promoção e Efetivação da

bre os problemas de saúde mais comuns,

Cidadania LGBT, com representação pari-

esclarecer dúvidas quanto a medicamentos,

tária da sociedade civil.
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o

35. Realizar pesquisa, diagnóstico e mape-

40. Implantar a política municipal interseto-

amento junto à população LGBT sobre

rial de atenção à escolarização da popu-

o mercado de trabalho formal e informal.

lação quilombola, indígena, comunidades

Estes dados deverão subsidiar a criação e

ciganas e profissionais que exerçam ativi-

45. Realizar diagnóstico das comunidades

implementação das políticas públicas de

dade itinerante, garantindo a matrícula nas

indígenas e ciganas, para levantamento de

capacitação e qualificação profissional, e de

escolas da rede municipal.

dados e elaboração de políticas públicas vol-

para implantação de serviço de cuidador

- CPIR da Prefeitura de Belo Horizonte.

para pessoas com deficiência nas residências
fora e dentro das áreas do CRAS, nos moldes do Programa Maior Cuidado.
50. Ampliar o número de pessoas atendidas

tadas para essa população.

pelo Programa de Intermediação de Mão

41. Buscar mecanismos visando resguardar

dade para o controle social.
36. Garantir que a política municipal de desenvolvimento considere e contemple a

os direitos aos quilombos urbanos, que

46. Garantir o atendimento jurídico, psicológi-

de Obra para Pessoa com Deficiência

vem perdendo sua memória e identidade re-

co, antropológico, filosófico e de assistência

(PROMETI), passando para 4.000 vagas,

ligiosa e cultural.

social, para as comunidades étnicos-raciais.

visando à criação de maiores oportunida-

população LGBT em suas ações através de
seus programas de economia popular e so-

42. Ampliar o número de professores da rede

lidária, micro crédito produtivo orientado e

municipal qualificados em história indí-

fomento ao empreendedor individual, quali-

gena, afro-brasileira, e de quilombolas no

ficação profissional e emprego e renda.

Brasil, para a disseminação dessa cultura nas
instituições de ensino do município. Com isso,

37. Promover a sensibilização da rede de servi-

estimular a presença dos mestres da cultura de

ços da área da Saúde para a atenção e o cui-

raiz com matriz africana e indígena nas esco-

dado integral à saúde da população LGBT.

las, através de oficinas e rodas de conversa envolvendo pais, alunos e professores.

38. Implantar o Programa “BH sem Homo-

ações afirmativas.

Igualdade Racial

do Poder Executivo do Município de Belo
Horizonte e demais organismos públicos e

Garantir as manifestações públicas de valorização

privados pertinentes.

da pluralidade étnico-racial, e promover a igualdade racial, o combate ao racismo e a preservação da

44. Criar o Selo Municipal para premiar em-

memória, da cultura e identidade de grupos étnicos

presas e escolas que se destacam na realiza-

que fazem a história de Belo Horizonte.

ção de atividades de promoção da igualdade
racial, baseado no programa da Coordenadoria
200

dimento do BH Resolve, a presença de um

com as demais políticas sociais e urbanas e am-

terá por finalidade discutir e avaliar a imple-

entidades da Administração Direta e Indireta

tivo e da Gestão Compartilhada e no aten-

de discussão. Atuar na expansão da articulação

população LGBT.

a articulação e a integração entre os órgãos e

reuniões públicas do Orçamento Participa-

tos, centros profissionalizantes e outras instâncias

outros canais de participação, visando, ainda, as

rências Nacionais LGBT.

51. Garantir que nas conferências municipais,

las, empresas, faculdades, associações, sindica-

líticas Públicas da Igualdade Racial, que

delas decorrentes, promovendo, para tanto,

lização de empregos na cidade.

de palestras educativas em órgãos públicos, esco-

geral, no respeito aos direitos humanos da

LGBT nas etapas que precedem as Confe-

mercado de trabalho e fomentando a forma-

através do trabalho permanente de informação e

pliação das discussões com os Conselhos e em

de Promoção da Igualdade Racial e as ações

vulneráveis, possibilitando seu ingresso no

defesa dos direitos das pessoas com deficiência,

43. Instituir a Câmara Intersetorial de Po-

39. Realizar as Conferências Municipais

palmente em meio a grupos socialmente

Assegurar as políticas públicas de promoção e

fobia”, para sensibilização da sociedade em

mentação das políticas públicas municipais

de de geração de trabalho e renda, princi-

Pessoas com Deficiência

interprete de libras.
52. Avançar na reforma dos equipamentos
públicos visando a acessibilidade.

Segurança Alimentar

47. Implantar um Centro Dia – Centro de Referência de Apoio à Pessoa com Deficiência e suas famílias.

A alimentação e a nutrição constituem requisitos
básicos para a promoção e a proteção da saúde,

48. Ampliar as unidades de Acolhimento Ins-

possibilitando a afirmação plena do potencial de

titucional para pessoas com deficiência,

crescimento e desenvolvimento humano, com

para promover o reordenamento da rede de

qualidade de vida.

acolhimento institucional da pessoa com
deficiência, acrescentando 50 vagas para

53. Criar um Centro de Referência em Segu-

pessoas com deficiência em situação de vul-

rança Alimentar e Nutricional Sustentável

nerabilidade social, e com elevado grau de

no Município de Belo Horizonte (CERE-

dependência.

SANS-BH) dentro do atual espaço do Ban-
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emprego e renda e instrumentalizar a socie-
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49. Criar o Programa “Cuidado Especial”

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

58. Implantar agenda cultural e de passeios,

e coordenar as ações de educação, qualifi-

direcionados à pessoa idosa instituciona-

cação, informação, pesquisa e extensão da

lizada, promovendo o acesso e apropriação

política de segurança alimentar e nutricional

dos espaços públicos culturais e de lazer

sustentável do Município, bem como inte-

pelos idosos.

grar as demais ações de assistência alimen59. Avançar em ações de reforma e adequa-

tar à população e às instituições públicas e

ção da estrutura física das ILPI

conveniadas– restaurantes populares, rede
municipal de ensino, creches, abrigos, ILPI

Implantar sistema de agendamento

mento de renda para suprimento das neces-

por telefone para idosos.

sidades, enquanto a criança permanecer sob
a guarda da família.

63. Criação de um programa específico de
alfabetizacão de idosos.

Equipes da Saúde da Família e equipe do

risco social ou com direitos violados, investindo

54. Construir a nova unidade do Restaurante

NASF, para avaliação e acompanhamento

nos processos de gestão das entidades convenia-

Popular no bairro São Gabriel, amplian-

periódico dos idosos nas Instituições, princi-

das, abertura de novas vagas para acolhimento

do o acesso da população carente a uma

palmente no que diz respeito à supervisão dos

institucional e criação de oportunidades para os

alimentação saudável e barata, com base na

doentes com restrição alimentar.

jovens nas áreas de esporte, cultura e 1º emprego.

61. Expandir o Programa EJA nas ILPI.

do município.

bilização e mobilização da sociedade para
o desenvolvimento de ações de enfrentamento à violação de direitos de crianças e

Ampliar o atendimento às crianças e adolescentes, especialmente as que vivem em situação de

política de segurança alimentar e nutricional

67. Elaborar e executar campanhas de sensi-

Crianças e Adolescentes

60. Avançar no atendimento do idoso pelas

e CRAS.

adolescentes e investir nas ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que visam proteger e retirar
crianças e adolescentes com idade inferior a
16 anos, da prática do trabalho precoce.
68. Avançar na articulação com o Governo Estadual, no programa de Proteção à Criança

64. Ampliar o número de pessoas atendidas

e ao Adolescente Ameaçado de Morte, por

pelo Programa de Promoção ao Adoles-

Idoso

62. Ampliar a Rede para a Atenção Integral à

cente Trabalhador, passando de 250 para

Saúde do Idoso, no sistema de saúde:

500 vagas, visando a criação de maiores

meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, com vistas à discussão dos casos das
crianças e adolescentes que hoje se encontram

oportunidade de geração de trabalho e ren-

Belo Horizonte continuará a investir na melho-

Assistir o idoso em todas as situações,

da, principalmente em meio a grupos social-

desde a promoção da saúde, prevenção de

mente vulneráveis, possibilitando seu in-

agravos, tratamento das doenças e compli-

gresso no mercado de trabalho e fomentando

55. Ampliar as vagas de Acolhimento Institucio-

cações, reabilitação, e ampliar a assistên-

a formalização de empregos na cidade.

nal para o Idoso, promovendo o reordenamen-

cia domiciliar médica e multiprofissional

to da rede, aumentando 200 vagas para popula-

para os idosos acamados ou restritos ao

65. Reestruturar o Serviço de Acolhimento

ção idosa, semi dependente e dependente.

domicílio, pelas ESF, NASF, e, de acordo

Institucional para Crianças e Adoles-

com a necessidade identificada pelas ESF,

centes, com a revitalização de espaço físi-

pelo profissional geriatra.

co para a rede, renovação de mobiliários e

o

ria da qualidade de vida do idoso, para garantir
o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à saúde.

56. Ampliar a cobertura do Programa Cuida-

atendidos nas unidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no município e estão em situação vulnerável, sob ameaça de morte.
69. Ampliar e qualificar o atendimento às
crianças e adolescentes com trajetória de vida
nas ruas investindo na construção de um novo
CREAS POP/Miguilim, capacitação e ampliação de equipe de abordagem e ampliação de

equipamentos e capacitação para gestão ad-

dor (Maior Cuidado) visando atendimen-
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o

o

tos para 800 idosos por ano.

Qualificar os profissionais da Rede na

trabalho para o final de semana.

ministrativo-financeira.

atenção à saúde do idoso e formar no57. Ampliar o atendimento dos Grupos de

vos profissionais especializados a par-

66. Implantar o benefício do programa Bol-

Convivência para Idosos, passando de

tir das Residências Médicas de Geriatria

sa Auxílio, no valor de um salário míni-

4.240 idosos atendidos para 7.000 por ano,

e Saúde da Família e das Residências

mo mensal, para as Famílias inseridas no

executados nos Centros de Referência da

Multiprofissionais em Saúde do Idoso e

Programa Famílias Acolhedoras, para 100

Assistência Social.

Saúde da Família.

famílias por ano, como incentivo e comple-
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70. Avançar na padronização e modernização
dos Conselhos Tutelares, a partir da informatização dos processos de trabalho e da
adequação da infraestrutura física, visando
ofertar à população acolhida nesses espaços,
serviços com maior qualidade e eficiência.
203
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co de Alimentos, com o objetivo de planejar

73. Ampliar o número de atendimentos na

77. Criar Unidades de Acolhimento em par-

área de Orientação Jurídica e conciliação,

ceria com o Plano Crack é Possível Ven-

Ampliar o investimento das políticas sociais nas

através de investimento em novos postos

cer destinadas aos serviços de abrigamento

áreas mais vulneráveis da cidade, buscando avan-

de atendimento do Programa Juizados de

temporário, acolhimento e proteção social,

82. Realizar a Conferência Municipal de Po-

çar nos processos de garantia de direitos para os

Conciliação, por meio do Projeto Orienta-

através do credenciamento de instituições

lítica sobre Drogas a cada dois anos, com

cidadãos do Município, principalmente aqueles

ção Jurídica e Formação em Direitos Huma-

qualificadas no acompanhamento sociofa-

a participação da Sociedade Civil, do Po-

que ainda estejam em situação de extrema pobreza.

nos e Cidadania, em parceria com o Tribunal

miliar e na realização de programas de rein-

der Judiciário e do Poder Executivo.

Promover a busca ativa desse público para inclusão

de Justiça do Estado de Minas Gerais, com

serção social de adultos, crianças e jovens

no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚ-

sessões de conciliação realizadas no próprio

usuários de drogas, que atuam de forma

nico); garantir o acesso aos serviços públicos de

posto de agendamento.

articulada com as políticas municipais e de

saúde, educação, assistência social, cultura e habi-

acolhimento a todos os adolescentes que estiverem cumprindo medidas socioeducativas.

83. Implantar o Grupo Técnico para Acompanhamento de Projetos de Proteção Social da Criança e do Adolescente (GTA),

maneira complementar ao acompanhamento

tação; avançar com as ações de inclusão produtiva e

74. Consolidar a implantação do Sistema

oportunidade de emprego e geração de renda; com

Único de Assistência Social em Belo Ho-

o objetivo de fortalecer a cidadania e proporcionar a

rizonte, por meio da aprovação da Lei

78. Criar três CREAS Móveis para atuar de

melhoria da qualidade de vida da população.

Municipal do SUAS e da implantação da

forma proativa, em parceria com os Con-

vigilância socioassistencial, promovendo a

sultórios de Rua, em cenas de uso e abuso

71. Ampliar o Programa BH Cidadania, au-

identificação ativa das famílias em situação de

de drogas, de modo a construir respostas

mentando de 33 para 54, o número de núcleos

vulnerabilidade, bem como promover a des-

intersetoriais ao enfrentamento do uso de

do Programa, visando a maior cobertura das

centralização dos serviços de atendimento.

drogas, favorecendo o acesso ao tratamento,

regiões socialmente vulneráveis da cidade,

que atuará em parceria com o Poder Judi-

dos CERSAM AD.

ciário, visando a integração das políticas
municipais de proteção social da criança e
do adolescente usuário de drogas.

População em Situação de Rua
Vamos continuar o avanço nas políticas voltadas a este segmento, visando garantir o aten-

à prevenção, à reinserção social e redução

favorecendo, desta forma, que grupos familia-

75. Ampliar a articulação intersetorial com

res e indivíduos em situação socioeconômica

o Estado, mais especificamente com a

desfavorável possam acessar e serem inseridos

Secretaria de Estado de Defesa Social de

79. Estabelecer parcerias para tratamento

nos serviços ofertados pelo município. Com

Minas Gerais, para identificação e inser-

e reinserção social do usuário de drogas

essa expansão, aproximadamente 270 mil fa-

ção de egressos do sistema prisional den-

com as Comunidades Terapêuticas, esta-

mílias serão beneficiadas pelas diversas ações

tro da organização de serviços das políticas

belecendo indicadores de reincidência e de

desenvolvidas nestes espaços.

sociais desenvolvida pelo Município, princi-

inclusão no mercado de trabalho.

dimento da população em situação de rua, aos

de danos.

serviços públicos e políticas da saúde, educação, habitação, emprego e renda e segurança
alimentar, entre outras.
84. Implantar duas novas unidades de acolhimento institucional para população em situação de rua, e reordenamento do atendi-

palmente nas áreas de qualificação e inser72. Ampliar o Projeto Família Cidadã BH

ção laboral e no acompanhamento das famí-

Sem Miséria, mantendo as ações direciona-

lias, através dos CRAS/CREAS.

em consonância com as diretrizes do SUAS

dimento aos usuários de drogas e seus fa-

e da política nacional para a população em

miliares em cada um dos Postos do SINE

das às políticas temáticas, visando oferecer

PROGRAMA DE GOVERNO

mento do Centro de Referência do Migrante

80. Criar um Núcleo de Acolhimento e Aten-

Política Sobre Drogas

um conjunto de serviços organizado e orien-

situação de rua.

BH, com profissionais específicos para intermediação para a qualificação profissional

tado por uma rede intersetorial de trabalho,

76. Promover ações educativas e de mobiliza-

que atenda à família no âmbito integral da

85. Implementar parceria com as organiza-

e com o mercado de trabalho.

ções não governamentais para execução de

ção social para o combate ao uso de álcool

intervenção, e promovendo maiores investimentos de melhoria habitacional para o público de extrema pobreza.

204

e outras drogas entre os jovens, de forma

81. Implantar programas de esportes e lazer

integrada com outras ações desenvolvidas

voltados à prevenção do uso de drogas e

pelos diferentes níveis de Governo.

reinserção social de usuários, ampliando o

uma unidade de acolhimento para população
em situação de rua, em caso de pós alta hospitalar para situações que podem ser tratadas
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BH Sem Miséria

88. Criar o Fundo Municipal de Esporte e

92. Ampliar o acesso da população aos ser-

97. Criar o Programa Brincando na Vila,

Lazer, para financiar programas e ações de

viços públicos de esporte e de lazer, por

levando atividades de lazer às vilas e aglo-

esporte e lazer na cidade.

meio da revitalização, construção e manu-

merados, estimulando a vivência cultural

tenção de equipamentos, onde estas práti-

lúdica, contribuindo para a melhoria da qua-

89. Criar o Programa de Apoio a Eventos Es-

cas sejam fomentadas. Nesse sentido, serão

lidade de vida das crianças e adolescentes.

portivos, com foco em incrementar a agen-

revitalizados equipamentos públicos de es-

da esportiva e de lazer da cidade, contribuin-

98. Criar o Programa BH Vila Radical, com

87. Realizar nova pesquisa Censitária sobre

porte e lazer, em todas as regionais de Belo

do para ampliar a cultura da atividade física

espaços de lazer ativo voltados para adoles-

População de Rua no Município, criando

Horizonte, que contarão com campo de fu-

e do esporte entre a população, por meio de

centes, como pista de skate, basquete de rua

subsídios para um melhor planejamento dos

tebol oficial, vestiários, quadra de esportes

editais públicos para seleção de Programas

e pista de parkour, dentre outras.

serviços e ações desenvolvidos e avaliando

e arquibancada, garantindo acesso à toda a

de Apoio a Eventos Esportivos. Serão prio-

os resultados alcançados até o momento.

população.

rizados eventos que fortaleçam a rede espor-

diária.
86. Expandir programas de alimentação para
a População em situação de rua, nos finais
de semana e feriados.

Esporte e Lazer

tiva e de lazer do município e contribuam

93. Criar parcerias com entidades privadas

ações de conscientização sobre a importân-

para democratizar o acesso aos diferentes

para revitalizar centros de esportes.

cia da prática regular de atividades físicas
para o envelhecimento saudável, visando a

campos do lazer físico esportivo e da ativi-

O Prefeito Marcio Lacerda avançará nas ações

94. Implementar o Programa Esporte e La-

melhoria da qualidade de vida e a integração

zer da Cidade – PELC em Belo Horizon-

social, aumentando em mais 10 núcleos, al-

90. Criar o Sistema Municipal de Esporte e

te, para universalizar o acesso à prática e ao

cançando o total de 40 núcleos.

Lazer, com a participação do Conselho Mu-

conhecimento do esporte recreativo e de la-

nicipal do Esporte e Lazer, que tem como

zer, integrado às ações de políticas públicas

objetivo, construir a gestão e o planejamento

e inclusão social, com foco na melhoria da

Academia a Céu Aberto, para proporcionar

das políticas públicas, garantindo a partici-

qualidade de vida, promoção da autoestima

condições adequadas à prática de atividades

pação do poder público, da sociedade civil

e redução da vulnerabilidade de crianças

físicas para o cidadão, em especial pesso-

organizada e da iniciativa privada, através

e adolescentes de áreas de risco social.

as idosas, por meio da disponibilização de

dade física em geral.

esportivas e de lazer para que, em cada bairro,
o cidadão encontre programas e equipamentos
nos quais possa desenvolver sua cultura esportiva e sua qualidade de vida urbana. O Esporte
e o Lazer são direitos sociais para a educação e
formação do cidadão, ao longo de toda sua vida.
São alternativas de inserção e meios para alcance de maior qualidade de vida. Crianças, jovens,
adultos e idosos, pessoas com deficiências, têm o

100.

Esporte e Lazer.

de inserção em práticas esportivas e de lazer, na

95. Avançar com o Programa “No Domingo a

adaptados e implantados em espaços de fácil

Rua é Nossa”, que oferece aos cidadãos um

busca por uma vida saudável e pelo desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo.
A Prefeitura manterá e avançará com os pro-

91. Criar o Programa Movimenta BH, que

espaço livre, onde possam caminhar, correr,

consiste em integrar as ações de esporte e

andar de bicicleta ou praticar outras formas

de lazer articuladas com as Secretarias da

de lazer, nas manhãs de domingo.

acesso, em todos os bairros da cidade.
101. Implementar núcleos esportivos especializados para esportes de rendimento, para
a formação de atletas em modalidades espe-

Educação, Saúde, Políticas Sociais e ou-

gramas e políticas já implantados em Belo Horizonte, tais como, atividades esportivas no BH
Cidadania, Programa Segundo Tempo e Esporte
Esperança, Copa Centenário de Futebol Amador
e Caminhada para o Envelhecimento Saudável,
dentro outros.

Avançar na expansão do programa

um conjunto de equipamentos de ginástica

de financiamentos do Fundo Municipal de

direito de encontrar na sociedade, a oportunidade
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99. Expandir o Programa Vida Ativa, com

tras, além de segmentos de sociedade, para

96. Avançar no Programa Caminhar, que

cíficas, desde a base até o rendimento, obje-

fomentar a cultura esportiva e de atividade

realiza atendimentos nas pistas de cami-

tivando gerar oportunidade a jovens de 12 a

física mais intensa. O programa intersetorial

nhada da cidade, com o objetivo de orien-

18 anos, em diversas modalidades (futebol,

objetiva qualificar as ações desenvolvidas

tar a população para a prática de ativi-

vôlei, atletismo, etc.).

e inovar práticas esportivas para o cidadão.

dade física, com qualidade e segurança.
102. Expandir o programa BH Descobrindo Talentos, com foco em formação e rendimento,
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no domicílio sem comprometimento da vida

aumentando o número de atletas atendidos,

esportivo educacional com alto valor agre-

bem como a adesão de outras modalidades es-

gado na promoção da qualidade do ensino

portivas, olímpicas e paraolímpicas.

e do esporte escolar. Para isso, serão realizados, anualmente, em um evento com du-

103. Dobrar o atendimento do Programa Su-

ração de cinco dias, os Jogos Escolares de

perar, com vistas à inclusão de portado-

Belo Horizonte, como seletiva dos Jogos

res de deficiência na prática de atividades

Escolares de Minas Gerais – JEMG.

esportivas, com a criação de novos núcle-

Educação para o Consumo

os. O trabalho, que é referência no Brasil,
é realizado em parcerias com as Secretarias
Municipais de Assistência Social, Saúde e

107. Avançar nas ações de educacão para o con-

Educação, e entidades que atendem pessoas

sumo em todas as atividades realizadas pela

com deficiência, com foco na valorização da

Prefeitura nas áreas sociais e da educação.

pessoa com deficiência, inclusão e democratização do esporte.
104. Fortalecer as parceiras com os Clubes Sociais, Recreativos e de Lazer, no âmbito do
Programa Esporte para Todos, com objetivo
de ampliar os espaços para a realização das
atividades físicas dos programas sociais oferecidos pela Prefeitura.
105. Criar Portal dos Esportes em Belo Horizonte, para disponibilizar o calendário
oficial de eventos esportivos e de lazer na
cidade, com vistas à divulgação de ações
esportivas e de lazer que acontecem na cidade e oferecendo à população informações
seguras sobre data, local, forma de acesso e

106. Avançar com os jogos escolares para toda
a rede de ensino do município, com o objetivo de envolver as escolas, por meio de
diretores, orientadores pedagógicos, professores, técnicos, assim como os alunos e suas
famílias para a execução de um programa
208
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programação dos eventos.

Cultura

garantir a vitalidade cultural da cidade.

Uma cidade vibrante

co BH 2030, elaborado e discutido com a cida-

e cosmopolita

de, foram definidas como metas, o aumento dos

É com este foco que no Planejamento Estratégi-

investimentos públicos e privados realizados em

A Cidade que Queremos em 2030

Cultura de 1,02%, para 1,3% do PIB, e a elevação
do Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU)

A riqueza de nosso acervo cultural e artístico é um

de 0,617 (SMPL/PBH, 2010), para 0,70.

dos aspectos que mais definem nossa identidade
de belo-horizontino. Fomos formados por uma

O que foi e o que está

teia de significados construída nas mais diversas

sendo feito

áreas e setores. Somos o resultado dos sons e movimentos de todas as nossas esquinas, bem como

A Cultura é um dos principais caminhos de trans-

da letra viva e memória de nosso patrimônio. A

formação da sociedade. É através dela que se

beleza plástica de nossa cidade se traduz na har-

constroem e se transformam os valores huma-

monia de nossa arquitetura, e na moldura da serra

nos. Ela fortalece a identificação dos moradores

esculpida nas artes e na moda, como linguagem

com a cidade, com seus conterrâneos e com sua

de nosso povo.

história, gerando coesão social e consolidando o
sentimento de pertença. A Cultura é também um

Queremos uma cidade em que esta identidade seja

caminho de inclusão social e uma forte aliada do

inscrita na alma de nossos moradores, através da

ensino na formação humana, além de uma poten-

educação e da ação cotidiana do poder público.

cial geradora de oportunidades de trabalho e de

Queremos uma cidade onde a cultura é democrá-

negócios.

tica e participativa, servindo como instrumento
de inclusão social, de formação humana, de for-

Por todos esses fatores, em especial pela trans-

talecimento do sentimento de pertencimento e da

versalidade, é que a Cultura merece um lugar de

identidade do cidadão.

destaque nas políticas públicas do município, que
têm a missão de proteger os bens de valor históri-

As diretrizes que embasam as iniciativas referen-

co, artístico e cultural, mas também de democra-

tes à área da cultura na nossa Agenda Estratégica

tizar e regionalizar o acesso, provendo a todos os

de Longo Prazo definem o desenvolvimento de

cidadãos, um ambiente permanentemente carre-

uma cultura regionalizada, que promova a gerae ao turismo. Uma cultura que se manifesta por

A incorporação deste papel pela Prefeitura já come-

uma ampla agenda de eventos e manifestações

çou. Marcio Lacerda lidera hoje, um trabalho ousa-

culturais e dispõe da infraestrutura, gestão e dos

do e democrático de revisão das políticas públicas

mecanismos de financiamento necessários para

para a cultura. Este processo de transformação está
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cultura

gado de arte e de manifestações culturais.

ção de emprego e renda, integrada à educação

sendo feito com a participação de toda a classe artís-

Rita, Venda Nova, Lindéia/Regina, Urucuia,

As obras de reforma do Centro de Cultura de

A aquisição dos exemplares, em 2010, foi uma das

tica e dos cidadãos, com o objetivo de transformar

Vila Fátima, Salgado Filho, Padre Eustáquio e

Santa Tereza já foram licitadas e no Mercado

maiores já feitas para qualificação das bibliotecas

Belo Horizonte numa cidade vibrante e cosmopoli-

Jardim Guanabara. O Centro Cultural Libe-

Santa Tereza será implantado em parceria com o

da rede pública e teve um investimento de R$ 240

ta, que resgata o valor da cultura, gerando emprego

ralino Alves de Oliveira passa por uma grande

SESI/Senai uma escola profissionalizante com es-

mil, sendo que a maior parte dos volumes são obras

e renda, com inclusão social e sustentabilidade.

reforma enquanto o Centro Cultural Bairro das

paços para lazer, convivência e cultura. Já a Casa

da literatura brasileira. A escolha dos livros foi reali-

Indústrias está em construção, com previsão de

da Música, o antigo Lapa Multishow, está em fase

zada por uma comissão de seleção de acervo biblio-

entrega em 2013. Instalado em uma área de 915

final de desapropriação.

gráfico e composta por especialistas em literatura,

metros quadrados, este novo centro cultural terá
um auditório, um hall de exposições, uma biblio-

Além do Teatro Marília, que está em funciona-

teca, uma área externa com palco, infraestrutura

mento, Belo Horizonte tem hoje 1 teatro em refor-

administrativa e estacionamento próprio. Ao todo

ma e 1 em construção. O Teatro Francisco Nunes

estão sendo investidos R$ 1,2 milhão neste em-

passa por uma grande reforma , iniciada em maio
1

preendimento, escolhido pela comunidade atra-

de 2011, para que recupere as condições de fun-

vés do Orçamento Participativo 2007/2008.

cionamento. Além da restauração do telhado e de
toda a cobertura, estão sendo realizadas a requali-

Belo Horizonte - Cidade Leitora

Em 2011, foram qualificadas 29 bibliotecas com
A qualificação das bibliotecas públicas, além de

11.544 livros, totalizando 48 bibliotecas qualifi-

promover a melhorar dos espaços e equipamentos,

cadas com 24.600 livros, desde 2010.

dos acervos e da infraestrutura, tem o objetivo de
integrar as bibliotecas da Fundação Municipal de

Os livros distribuídos foram criteriosamente selecio-

Cultura entre si, com as bibliotecas comunitárias e

nados e adquiridos com esse objetivo, além de cursos

com os outros espaços de leitura de Belo Horizonte.

e oficinas para formação continuada dos profissionais

O Centro Cultural do Bairro

ficação da plateia e da boca de palco, a adequação

das Indústrias está em

acústica e revisões elétrica e hidráulica.

construção e será entregue
em 2013

Já o Teatro Alípio de Melo, uma obra escolhida
pela comunidade através do Orçamento Partici-
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bibliotecários e representantes dos centros culturais.

e voluntários que estão à frente dessas iniciativas.
O processo de qualificação das bibliotecas se dá pela
ampliação, atualização e diversificação do acervo

Já em 2011, foram realizados cinco cursos de

bibliográfico observado o critério de bibliodiversi-

capacitação, além de dois seminários – Beaga-

dade; pela formação continuada dos profissionais,

lê: leitura, literatura e juventude, e o Encontro

pativo, começou a ser construído em 2011. Estão

Outro empreendimento da Prefeitura, o Anfite-

específica para mediação da leitura; pela moderniza-

A Literatura Afro-brasileira, na Biblioteca e na

sendo investidos R$ 3 milhões em uma área de

atro do Parque Municipal será um espaço cul-

ção da infraestrutura tecnológica, preparando-as para

Escola, conforme previsto no plano de trabalho,

745m², onde se erguem dois pavimentos equipa-

tural multiuso, localizado no Parque Municipal

receber a conexão em rede; e pela modernização e

contemplando a qualificação dos profissionais e

dos com espaço cênico, infraestrutura administra-

Américo Renné Giannetti e contará com um au-

adequação do mobiliário, para otimizar os serviços

voluntários que atuam nas bibliotecas. Os centros

tiva, café, estacionamento próprio e uma esplana-

ditório, biblioteca, estrutura administrativa, pal-

oferecidos e as atividades de incentivo à leitura.

culturais Lindéia, Regina, Venda Nova, São Ber-

da para eventos ao ar livre.

co externo, espaço multiuso coberto com palco e

nardo, Lagoa do Nado, Salgado Filho, Pampulha,

área livre descoberta, em uma área de 3,2 mil m².

São Geraldo e Padre Eustáquio receberam 900

No que concerne aos Centros Culturais, além

O convênio assinado em 2010, entre o Ministério

Em apenas dois anos,

livros cada um, além de um computador e mobi-

do Centro de Cultura de Belo Horizonte, re-

do Turismo, a Belotur e a Prefeitura de Belo Ho-

a Prefeitura de Belo

liário. A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de

vitalizado em 2009, a cidade conta ainda com

rizonte garantiu o investimento de R$ 10 milhões

Horizonte qualificou

15 Centros Culturais em funcionamento, 1 em

do Ministério e de R$ 2 milhões da Prefeitura. O

reforma e 1 em construção. Os 15 que estão em

edital publicado em setembro de 2011 foi homo-

funcionamento são Lagoa do Nado, São Ber-

logado em novembro do mesmo ano, aguardando

nardo, São Geraldo, Alto Vera Cruz, Zilah

apenas a liberação dos recursos pelo Ministério

Spósito, Pampulha, Vila Marçola, Vila Santa

do Turismo.

Belo Horizonte recebeu 400 livros e mobiliário.

48 bibliotecas

As bibliotecas regionais Renascença e Bairro das
Indústrias receberam, cada uma, 200 livros e um

Em 2010, foram entregues 13 mil livros novos a 19

computador. Já a Biblioteca Regional Santa Rita

bibliotecas municipais e comunitárias2. Além dis-

de Cássia (Morro do Papagaio) foi contemplada

so, os espaços receberam equipamentos e móveis,

com um computador e 200 livros.

com o objetivo de promover o incentivo à leitura.
1

Em parceria com a Unimed-BH pelo Programa Adote um Bem Cultural.
Espaços implantados, mantidos e geridos pela sociedade civil, que disponibilizam livros, revistas e outros suportes de leitura gratuitamente para
a população da comunidade na qual elas estão inseridas.
2
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Construção de Teatros e Centros
Culturais

Para estimular a leitura e a criação literária, Belo

Teatro e da Dança, o 1º Festival de Cinema Espa-

e a Minuta sobre os Parâmetros para uma nova

mecanismos já existentes, como a isenção de

Horizonte conta com a realização de dois concur-

nhol e Latino-Americano, a 5ª Assembleia da Rede

Lei de Incentivo à Cultura para o Município de

IPTU, a Transferência do Direito de Construir e o

sos anuais.

Interlocal de Cidades Ibero-americanas para a Cul-

Belo Horizonte. Os parâmetros para a nova Lei

Programa Adote um Bem Cultural.

tura e a Exposição “Los Caprichos de Goya”.

foram elaborados por uma comissão da Fundação

Reformulação da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura

Belo Horizonte é o concurso de literatura mais antigo do país. Criado em 1947, ele estimula a produção literária e contribui para o surgimento de novos
escritores, concedendo prêmios nas categorias de

A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é uma

conto, poesia, romance e dramaturgia.

política prioritária para Marcio Lacerda. Ela dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de

Já o Concurso Nacional João-de-Barro, realiza-

projetos culturais em Belo Horizonte e tem gran-

do desde 1974, tem o objetivo de estimular a produ-

de impacto em sua cadeia produtiva. Nos seus 17

ção literária infantil e juvenil, revelando novos ta-

anos de existência, a Lei gerou emprego e renda,

lentos e colocando a leitura e a escrita no cotidiano

auxiliou na formação e profissionalização de agen-

das pessoas.

tes culturais, contribuiu para a formação de público, valorizou manifestações artístico-culturais e

Uso dos Espaços da Fundação
Municipal de Cultura

incentivou a circulação, a divulgação, a descentralização e o acesso aos bens artístico-culturais.

Entre 2009 e 2011, a agenda cultural da Fundação

A necessidade de revisão da Lei é um produto da

Municipal de Cultura atraiu para seus espaços um

participação social, da qualificação da gestão pú-

público de 2,3 milhões de pessoas, com especial des-

blica da cultura e da criação do Sistema Nacional

taque para o público das bibliotecas regionais que, em

de Cultura (SNC). Com o objetivo de buscar jun-

2011, chegou a quase 160 mil pessoas. Outros desta-

to à população os elementos necessários ao apri-

ques de público, em 2011, foram o Centro de Cultura

moramento da Lei, foi realizada em 2011, uma

Lagoa do Nado, com 93 mil pessoas, e os Museus de

consulta pública através da internet. O processo

Arte da Pampulha e Abílio Barreto que, juntos, atraí-

durou pouco mais de 40 dias e contou com 6.000

ram um público de quase 130 mil pessoas.

acessos, 200 pessoas cadastradas e 5 rodadas de
discussão presencial com a sociedade civil, por
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Entre 2009 e 2011, a agenda

meio do projeto Diálogos Culturais.

da Fundação Municipal de
Cultura atraiu um público

O resultado da consulta pública e das rodadas de

de 2,3 milhões de pessoas

discussão, acrescido de uma ampla pesquisa sobre as leis de incentivo nas cidades de São Pau-

Alguns dos eventos que contribuíram para estes

lo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belém, subsidiou

números foram a 5ª Edição do Verão Arte Contem-

a elaboração do Relatório de Sistematização dos

porânea (VAC), as Campanha de Popularização do

Comentários sobre a Consulta Pública da LMIC
214

Edital de Seleção para
Concessão de Subvenção a
Eventos de Potencial Turístico

Municipal de Cultura e serão oportunamente discutidos com os cidadãos.

Entre 2009 e 2012, a

O Edital de Seleção para Concessão de Subven-

Prefeitura investiu 34,8

ção a Eventos de Potencial Turístico, lançado em

milhões em projetos

2011, tem o objetivo de promover o turismo por

culturais

meio do incentivo a eventos, fomentar projetos que
confiram visibilidade da imagem turística da cida-

O Fundo Municipal de Projetos Culturais (FMP)

de, fortalecer a cultura e a tradição locais, aumen-

investiu R$ 20,7 milhões em projetos, entre 2009

tar o tempo de permanência dos turistas na cidade

e 2012. No mesmo período, foram investidos mais

e estimular os setores de comércio e de serviços.

R$ 14,1 milhões por meio de Incentivo Fiscal (IF),

O Edital disponibiliza R$ 5 milhões por ano, para

59% a mais do que os R$ 13 milhões de FMP e

as empresas interessadas em apresentar projetos de

131% a mais do que os R$ 6,1 milhões de IF inves-

ações turísticas, culturais, sociais e esportivas.

tidos nos quatros anos anteriores.

Conselho Municipal de Cultura

Fundo de Proteção do
Patrimônio Cultural

O Conselho Municipal de Cultura é um órgão
colegiado de caráter deliberativo e consultivo,

O Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural

vinculado à Fundação Municipal de Cultura,

do Município de Belo Horizonte, criado por

criado pela Lei 9.577/2008, para controlar planos

Marcio Lacerda em julho de 2012, tem a missão

e orçamentos públicos da área cultural.

de prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos e ações destinados à promo-

Após ampla e democrática discussão com a so-

ção, preservação, manutenção e conservação do

ciedade, sobre o formato e o processo de eleição

patrimônio cultural da cidade de Belo Horizon-

dos membros representantes da sociedade civil,

te. Ele prevê a liberação de recursos destinados

o conselho foi regulamentado nesta gestão, e

à execução de projetos de restauro de bens mó-

os membros do conselho tomaram posse em 22

veis, imóveis, salvaguarda de bens culturais de

de dezembro de 2011. Integram o Conselho 30

natureza imaterial e implementação de ações de

membros titulares, sendo 15 representantes do

identificação e difusão do patrimônio da cidade.

poder público e 15 da sociedade civil, dos quais

A lei encontra-se em fase de regulamentação e

seis representam a área cultural e os demais nove

configura-se como um mecanismo adicional aos

cada uma das regiões de Belo Horizonte.
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O Concurso Nacional de Literatura Cidade de

Festival Internacional de Teatro

negra, o FAN chegou à sua 6ª edição no biênio
2011/2012, com o título “Territórios Móveis”.

Nos últimos anos foram
O Projeto Arena da Cultura tem como objetivo

investidos 3,8 milhões no

O Festival Internacional de Teatro (FIT) é o

principal a democratização e a descentralização

Projeto Arena da Cultura

maior evento do calendário cultural de Belo Ho-

Suas duas últimas edições, realizadas em 2009

rizonte e também um dos cinco principais de tea-

e 2011/2012, atraíram mais de 100 mil pessoas,

tro da América Latina.

que puderam participar de 40 atividades que ge-

das ações culturais pelas nove regiões de Belo
Horizonte. Inicialmente, as atividades eram ofe-

Também para 2012/2013, além da retomada do

recidas nas sedes das Regionais, salas de esco-

Circuito Cultural, está prevista a realização de 196

las, ONG´s e instituições comunitárias. O projeto

oficinas de sensibilização em artes e patrimônio

está estruturado nas linhas de “Formação e Capa-

cultural, 30 oficinas de iniciação artística, 8 oficinas

citação” - oficinas de sensibilização, iniciação e
continuidade de estudos; cursos de formação de
agentes e de produtores culturais; workshops; seminários - e de “Difusão Cultural” - circuitos culturais, ciclo de reflexão, debates e mostra de arte
- nas linguagens de Artes Visuais, Circo e Teatro,

Nesta gestão foram realizadas duas edições do

e técnicos envolvidos em seminários, oficinas,

FIT: em 2010 e em 2012.

grupos de trabalho, espetáculos cênicos, apresentações musicais, mostras de artes plásticas e

de continuidade de estudos (aprofundamento e es-

Em 2010, foi realizada a décima edição do FIT -

pecialização), 10 oficinas complementares em Mú-

um grande sucesso em Belo Horizonte, com 101

sica, 32 workshops nas diversas áreas, 13 circuitos

apresentações de nove grupos nacionais, 11 inter-

culturais e 01 Mostra Arena da Cultura.

nacionais e 15 mineiros.

Salão Nacional de Arte
de Belo Horizonte

Dança, Música e em Patrimônio Cultural.
A partir de 2005, o Arena da Cultura propôs um

Realizado pelo Museu de Arte da Pampulha,

ciclo formativo de quatro anos em Artes Plásti-

outras expressões artísticas e culturais.

Festival Internacional
de Quadrinhos
O Festival Internacional de Quadrinhos é o

A 11ª edição do FIT,

mais importante evento do gênero no Brasil e

realizada em 2012, foi a maior

consolida-se, cada vez mais, como referência

já realizada até hoje

obrigatória para os quadrinistas de várias par-

o Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte,

cas, Dança, Música e Teatro, organizado em três

tes do mundo. O festival promove o intercâmbio

também conhecido como Bolsa Pampulha, é des-

etapas: iniciação, aprofundamento e especialização. O processo prevê módulos que variam de um
a quatro semestres, de acordo com a linguagem
artística e o nível de cada turma. Nessa estruturação, as oficinas passam a ser disponibilizadas nos
Centros Culturais e nos espaços das regionais.
Em 2011, o Arena assumiu as ações de sensibilização da FMC, incorporando algumas ações dos
programas sociais como o BH Cidadania, que

artístico e pedagógico entre artistas e acadêmi-

tinado a jovens artistas de arte contemporânea

Em 2012 foi realizada a décima primeira edição,

vindos de diversas regiões do país, para partici-

cos, estimula a capacitação dos profissionais,

a maior já realizada na cidade até hoje. Mais de

par de encontros formativos, vivência e produção

incentiva a formação de jovens quadrinistas e

220 mil espectadores puderam assistir a uma

de obras de arte. O resultado desta bolsa residên-

transforma Belo Horizonte na capital nacional

agenda de 157 apresentações distribuídas pelos

cia em Belo Horizonte pode ser conferido, anual-

dos quadrinhos.

60 espaços culturais do evento. Apresentaram-se

mente, em mostra Coletiva realizada nos espaços

19 grupos internacionais, 12 nacionais e 10 gru-

Entre 2009 e 2011, o FIQ reuniu 223 mil pesso-

do Museu de Arte da Pampulha, onde as depen-

pos mineiros, reforçando o caráter internacional

as, procedentes das diversas regiões do país, que

dências são ocupadas de forma que cada obra

do festival.

puderam interagir com 330 quadrinistas e 70 ar-

tenha espaço suficiente para ser compreendida

passaram a ser realizadas nos 15 Centros Cultu-
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raram emprego e renda para mais de 400 artistas

em sua integridade, fazendo com que as relações

rais da FMC e nos 33 Núcleos do Programa BH

entre elas surjam naturalmente. Em 2011, o Salão

Cidadania, espalhados pelas nove Regionais de

tistas internacionais em 192 atividades.

Festival Internacional
de Arte Negra

Programa História, Memória
e Patrimônio Cultural de
Belo Horizonte

Nacional de Arte de Belo Horizonte contou com

Belo Horizonte. Com isso, em 2011 foram investidos R$ 1,1 milhão, e para 2012 estão previstos
R$ 2,6 milhões. Além disso, já estão planejados
R$ 2,8 milhões para o projeto em 2013.
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obras de 10 artistas vindos de São Paulo, Rio de

Assim como o FIT, o Festival Internacional de

Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Arte Negra é um evento bienal e compreende
uma ampla programação cultural. Marcado pela

O Programa História, Memória e Patrimônio

diversidade, ousadia e pela participação de artis-

Cultural tem o objetivo de guardar, preservar

tas, grupos e pesquisadores de arte e da cultura

e promover os bens culturais representativos da
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Arena da Cultura

memória e da história da cidade. O percentual de

uma agenda setorial de arte e cultura. Os princi-

pelo melhor aproveitamento dos recursos dispo-

síntese dos melhores valores e símbolos de um

usuários atendidos pelo programa cresceu 18%,

pais projetos realizados no âmbito do programa

níveis e pelo aumento na captação de investimen-

Estado rico e complexo. A Copa do Mundo de

entre 2010 e 2011. Em 2010, as ações tiveram

foram o Diagnóstico da Área Cultural, o Censo e

tos. Todos estes princípios e seus efeitos conver-

2014 será um destes momentos em que teremos

como foco o Arquivo Público da Cidade de Belo

Mapeamento da Cultura, o Planejamento Estraté-

gem para a democratização do acesso à cultura,

a oportunidade de mostrar a riqueza de nossos

Horizonte, o Museu de Arte da Pampulha, o Mu-

gico da FMC e o Plano Diretor da FMC.

um direito de todos os cidadãos.

valores culturais. Será o desenlace de um pro-

Programa Adote um Bem Cultural

ral Casa do Baile. Já em 2011, as ações do programa resultaram em 56 ações de tombamento,
747 atendimentos de projetos, diretrizes de áreas
protegidas e restauração de imóveis tombados,
1.442 atendimentos aos usuários e consulentes
das unidades preservacionistas, e na emissão de
3.317 Cartas Grau de Proteção destinadas a bens
ou áreas protegidas pelo município.

Programa Rede BH Cultural
O Programa Rede BH Cultural tem o objetivo

A cultura ocupa um lugar estratégico na cons-

um momento mágico para Belo Horizonte. Te-

trução do futuro de Belo Horizonte, ao refletir
Implantado por Marcio Lacerda em 2011, o Pro-

remos, então, todas as atenções voltadas para a

sobre o modo de vida da sociedade e interferir

grama Adote um Bem Cultural visa incentivar

revelação de algo que conhecemos intimamen-

no seu modo de pensar e de agir, fortalecendo a

a parceria entre o Poder Público e a iniciativa

te, pois está inscrito em nossa alma e expresso

identidade e o desenvolvimento humano. Pro-

privada para a restauração, conservação e promo-

na nossa literatura, dança, música, arquitetura

mover o desenvolvimento e a consolidação da

ção dos bens culturais sob a proteção municipal.

e arte. Nosso desejo é revelar ao mundo o espa-

vitalidade cultural da cidade é, portanto, outro

Dentre os resultados gerados destacam-se a re-

ço que a cidade merece como um polo de atra-

grande desafio. O caminho para se chegar lá

vitalização do conjunto IAPI, na região Noroes-

ção turística e econômica.

passa pela reestruturação do atual modelo de

te da cidade e a parceria firmada para a reforma

gestão, pelo incremento na agenda e na infra-

É justamente em virtude de profundo respeito e

e modernização do Teatro Francisco Nunes, no

estrutura e pelo fortalecimento econômico de

compreensão que temos de nossa identidade e da

Parque Municipal.

toda a cadeia produtiva, direta e indiretamente

rica tradição que a compõem, que estamos aqui

ligada à cultura.

propondo uma nova etapa na construção de Belo

de promover a vitalidade da cultura na cidade e

Desafios de médio prazo

garantir a participação cultural como elemento de
fortalecimento da cidadania. Ele reúne iniciativas

A defesa e a valorização do patrimônio cultural,

de organização e fortalecimento da cultura, bus-

a promoção e a difusão dos bens culturais, a qua-

cando viabilizar mecanismos de planejamento e o
desenvolvimento de políticas participativas, ampliação e qualificação de espaços da cultura e incentivo à produção cinematográfica. Entre 2010
e 2011, o público atendido pelo programa passou
de 2.596 para 22.417.
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de Belo Horizonte.

Vamos avançar na elaboração e aplicação de po-

mos projetar nossos valores de mineiridade na

líticas culturais para Belo Horizonte como instru-

construção de uma referência admirada por to-

mentos de transformação social e urbana, inclu-

dos, pela riqueza de nossas tradições artísticas e

são e desenvolvimento da cidadania, através de

culturais. Podemos sair de nossa cidade e ganhar

estímulos à participação popular, proteção à me-

o mundo, mas sempre a carregaremos conosco.

mória e ao patrimônio culturais, fomento à criati-

Precisamos reforçar este sentimento do mundo

vidade artística em todas as suas manifestações e

que nos define, através de nosso particular e dis-

expressões e à difusão de conhecimentos.

dos para prover uma agenda integrada de eventos

para a consolidação de uma rede qualificada e
articulada de produtos e serviços, bem como de
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guarda as marcas da vanguarda artística e cultural

capital cultural diversificado e cosmopolita. Va-

desses equipamentos, restaurados e requalifica-

como fortalecimento da cidadania, contribuindo

também do que produzimos economicamente,

orientam o fortalecimento da vitalidade cultural

ção e difusão dos bens culturais se traduz no uso

artes, o reconhecimento da participação cultural

4 anos

brante de sua rica identidade regional, mas de

bibliotecas e preservação do acervo. O da promo-

a ampliação do acesso à produção e à fruição das

importantes do país. Muito do que somos, mas

democratização do acesso, são os princípios que

reativação de centros culturais, requalificação de

gurando o estímulo e a proteção da diversidade,

Propostas para os próximos

Queremos que Belo Horizonte mostre a face vi-

mônio se materializa nas ações de restauração e

retriz de promoção da vitalidade cultural, asse-

Horizonte como uma das capitais culturais mais

lificação de pessoal para a gestão da cultura e a

O princípio da defesa e da valorização do patri-

As atividades do Programa são pautadas pela di-

cesso que estamos construindo, na direção de

que sempre foi a marca de nossa cidade.

creto modo de ser, mas que anseia pelo universal.
Para tanto, descentralizaremos as políticas e pro-

e serviços, em todas as regiões da cidade. Já o da

Vamos demonstrar isto ao mundo, através da

qualificação dos profissionais se faz sentir pelo

gramas culturais, garantindo maior acesso às rea-

exibição do que mais nos orgulha em nossa mi-

aumento da eficiência nos processos de gestão,

lizações, bens, produtos e serviços culturais, ex-

neiridade belo-horizontina: somos a soma e a
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seu Histórico Abílio Barreto e o Espaço Cultu-

pandindo festivais e incentivando iniciativas em

6. Ampliar a oferta de serviços nos centros

de consagrados grupos de artistas, bailari-

todas as regiões urbanas, aprimorando as parce-

culturais, aumentando o público das biblio-

nos, atores e diretores pelos diversos espa-

rias com a sociedade, como forma de legitimação

tecas e aproveitando o espaço disponível na

ços públicos da cidade.

de direitos sociais dos movimentos comunitários.

agenda dos Centros Culturais da Fundação
Municipal de Cultura.

Gestão e Infraestrutura da Cultura

rios para as artes cênicas.
16. Implantar o Ensino de Música nas Escolas da Rede Municipal de Educação.

10. Apoiar as manifestações da cultura popular, em especial a Comissão Mineira de

17. Apoiar, incentivar e colocar a capital mi-

7. Realizar, anualmente, o evento Virada

Folclore, as atividades da religiosidade afro

neira no centro do diálogo entre o cinema

Cultural, estimulando a vida cultural da po-

-brasileira, as folias de reis, congado, qua-

brasileiro e o mercado audiovisual nacio-

pulação de Belo Horizonte.

drilhas, as bandas de música e os grupos po-

nal e internacional. Esta é uma das mani-

pulares de teatro e dança.

festações que mais contribui para a trans-

1. Criar a Secretaria Municipal de Cultura,
que articulará e viabilizará as ações de todos
os setores, atribuindo à atual Fundação Mu-

8. Implantar o núcleo de produção digital

nicipal de Cultura, a função de operacionali-

formação social e construção da cidadania,

do Centro de Referência da Juventu-

11. Avançar nas ações de promoção do carna-

de (CRJ), constituindo o primeiro aparelho

val belo-horizontino, por meio do incentivo

2. Concluir a estruturação do Sistema Mu-

público de Minas Gerais direcionado, espe-

dos blocos caricatos, escolas de samba e mo-

nicipal de Cultura, alinhado ao Sistema

cificamente, ao segmento jovem entre 15 e

vimentos de bairros da cidade.

Nacional de Cultura do Ministério da Cultu-

29 anos e promovendo atividades de cultura,

ra, bem como à Rede de Identidade Mineira,

lazer, esporte, educação, formação profissio-

12. Criar o projeto Música para a Cidadania

do Governo Estadual.

nal, dentre outras, em estreita atuação com

em parceria com as Escolas de Música, Fun-

Nossas montanhas terminaram emoldurando a

os Centros Culturais.

dações e entidades musicais, para o ensino

rica tradição nas Artes Plásticas, Arquitetura e

nas vilas e aglomerados da cidade, visando

Patrimônio Artístico e Cultural. Para valorizar

a formação de grupos musicais nestas loca-

este acervo, serão lançados programas de arte pú-

lidades.

blica valorizando nossos espaços urbanos e des-

zar as ações da Secretaria.

3. Prover ao Conselho Municipal de Cul-

Os Eixos de Nossa
Identidade Cultural

tura as condições técnicas e logísticas necessárias para o estabelecimento de fóruns

bem como para a construção da identidade
cultural de um povo.
II - Belo Horizonte: Harmonia e Beleza
Plástica

permanentes de participação popular nas re-

tacando informações sobre nossas origens históI - Belo Horizonte: Som e Movimento

gionais, nas áreas artísticas e nas comunida-

ricas, étnicas e culturais.

cia Áudio Visual (Crav) em Museu da

e ampliando o diálogo com a sociedade, para

Nossa cidade é referência nacional e internacio-

Imagem e do Som de BH, valorizando a

18. Implantar o Polo Cultural da Pampulha,

estimular a participação da população nas

nal na música, na dança e no teatro, que têm vi-

produção audiovisual da Capital, fomentan-

revitalizando e revalorizando o Complexo

decisões e proposições referentes à cultura.

talidade única no cenário brasileiro. Por isto, é

do e divulgando as suas várias manifesta-

Arquitetônico, Paisagístico e Artístico da era

importante conferir maior visibilidade a estas

ções: curtas, documentários, longas, novas

JK, ampliando e melhorando o roteiro com

4. Revitalizar os Centros Culturais, inte-

manifestações culturais em toda a cidade, tanto

mídias e registros sonoros.

informações e infraestrutura.

grando e dinamizando a produção cultural

para os cidadãos, quanto para aqueles que nos

local de festivais e eventos como FAN, FIT,

visitam. Queremos transformar Belo Horizonte

FIQ e Virada Cultural.

na capital da música, da dança e do teatro. Para

19. Reabrir as gestões junto à Unesco e à

14. Criar a Casa da MPB no antigo Lapa

ONU, iniciadas em 1996 pelo Governo Fe-

Multishow.

deral, visando o tombamento do conjunto

tanto, é necessário:
15. Criar o Núcleo Técnico de Artes Cênicas,

5. Recuperar e operacionalizar a Biblioteca
9.

Apoiar e ampliar os festivais em suas di-

com o objetivo de reciclar, organizar e a di-

frequentava este espaço cultural e atraindo

versas modalidades, aumentando os espa-

fundir os conhecimentos técnicos necessá-

novos usuários.

ços públicos para apresentação de novos e

São Cristóvão, resgatando o público que
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arquitetônico da Pampulha, como Patrimônio Cultural da Humanidade.
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des, descentralizando as ações do Conselho
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13. Transformar o atual Centro de Referen-

20. Retornar com o Salão Nacional de Arte

o Ampliar as áreas da cidade, em todas as

da Cidade de Belo Horizonte, concedendo

regionais, para realização de feiras de

prêmios e revelando jovens talentos nas ar-

arte e artesanato.

32. Disponibilizar espaços para realização de
espetáculos circenses.
IV - Ações culturais transversais

tes visuais.
o Promover a realização de apresentações
21. Adotar BH como “cidade da arquitetura”,

variadas em palco, nos espaços de reali-

destacando e divulgando seu patrimônio

zações de feiras.

33. Criar o Projeto Arte na Escola pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Educação,
levando às escolas municipais espetáculos

neoclássico e modernista através de mapas
o Inserir as diversas feiras de artesanato re-

e roteiros, de forma similar ao que será feito

de dança, teatro infantil e teatro jovem.

alizadas na cidade, no catálogo de even-

em relação ao Polo Cultural da Pampulha.

tos culturais da BH.

34. Implantar o roteiro “As três capitais de
Minas” – Mariana, Outo Preto e Belo

22. Implantar Circuitos Culturais para proIII - Belo Horizonte: Letras e Memórias Vivas

mover o turismo cultural e a divulgação do

Horizonte – em parceria com o Governo
Estadual, por meio da oferta integrada de

patrimônio neoclássico e modernista.

Terra de literatos que deram sustentação ao teatro,

produtos, principalmente da Estrada Real.

à literatura nacional, poesia, contos e romances.

23. Concluir o projeto de revitalização da Re-

35. Intensificar as ações de projeção de Belo

gião da Lagoinha e colocar em funciona-

29. Avançar na realização anual do Concurso

Horizonte como capital da cultura e da ju-

de Literatura Cidade de Belo Horizonte,

ventude, unindo ações de turismo sustentável

24. Aproveitar o espaço térreo da PBH que de-

nas quatro categorias (conto, poesia, roman-

e economia criativa para desenvolver a inclu-

verá se transformar em uma Galeria de Arte

ce e dramaturgia) e revitalizar o Prêmio João

são produtiva de jovens, potencializando sua

Municipal com exposições permanentes.

de Barro, destinado à literatura infantil e in-

inserção em novos empreendimentos de em-

fanto-juvenil.

prego nos ramos de cultura, turismo, novas

mento o Projeto Rua da Bahia.

25. Criar o Prêmio Bienal Escultura na Pra30. Criar o “Festival Internacional de Litera-

ça, com a aquisição de esculturas para serem

tura Cidade de Belo Horizonte” que será

colocadas nas praças públicas da cidade.

dedicado à literatura para jovens, crianças e
26. Debater novas soluções arquitetônicas e

adultos. Esse evento será coordenado pela

paisagísticas para vilas, aglomerados e

FMC e pela Coordenadoria Municipal de

áreas de risco.

Livro e Leitura, com apoio das entidades

tecnologias e expansão da cidadania, tendo em
vista o contexto de integração regional e inserção internacional de BH.

27. Criar o Museu da Moda e do Figurino,

CEM) e dos demais representantes do livro e

uma homenagem à arte e criatividade de

da leitura (escritores, bibliotecários, media-

nossos designers e figurinistas.

dores de leitura e contadores de história).

28. Incentivar o artesanato na cidade e trans-

31. Apoiar e divulgar a Campanha de Popu-

formar BH em referência de qualidade:

larização do Teatro.
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representantes do mercado editorial (CML e

Integração
Metropolitana

ce de Desenvolvimento Humano (IDH), de 1,2

Desenvolvimento integrado

sendo feito

para 1,1, até 2030.

O que foi e o que está

e soluções compartilhadas

Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura desen-

A Cidade que Queremos em 2030

volveu ações para transformar em realidade, a
integração dos 34 municípios que congregam a

Para a construção da cidade que queremos é essen-

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

cial a articulação entre Belo Horizonte e os muni-

Desenvolvimento Integrado
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH)

cípios da RMBH, de forma a canalizar esforços e
compartilhar recursos técnicos, políticos e financeiros para induzir o desenvolvimento integrado da
região e para melhorar as condições de vida da população metropolitana. Belo Horizonte se integrará,

As ações para o desenvolvimento integrado da

assim, à construção de um futuro comum da região

região metropolitana se traduzem em soluções

metropolitana, respeitando as autonomias e diversi-

compartilhadas para problemas comuns, promo-

dades das demais cidades que a compõem.

vendo a convergência de esforços e viabilizando as potencialidades e recursos técnicos, com o

Ao planejar o futuro de Belo Horizonte, a ci-

objetivo de contribuir para um desenvolvimento

dade não foi vista separadamente do seu en-

urbano mais equilibrado nos aspectos sociais,

torno metropolitano. Ela foi considerada como

econômicos e ambientais.

uma metrópole que engloba, além da capital,
os demais 33 municípios que congregam a Re-

Para viabilizar esse processo integrado de

gião Metropolitana. Por essa razão, promover

desenvolvimento, a partir de 2007, o Go-

governança metropolitana inovadora e anco-

verno Estadual implantou novas instâncias

rada em institucionalidades que privilegiem a

de gestão na Região Metropolitana de Belo

integração e a associação entre as cidades, é

Horizonte, como a Agência Metropolitana,

um dos mais importantes elementos da Agenda

a Assembleia Metropolitana e o Conselho

Estratégica de Longo Prazo de Belo Horizonte,

Deliberativo.

para o aproveitamento de sinergias e compleequacionamento de problemas comuns.

integração da Prefeitura, que atua simultaneamente

Para tanto, foi definida como meta global, no Pla-

nança colaborativa entre Belo Horizonte e os mu-

no Estratégico BH 2030, a redução do hiato entre

nicípios limítrofes, sobretudo por meio da Rede de

os municípios da RMBH de maior e menor Indi-

Governança Colaborativa - a Rede 10; e a do acom-

em duas frentes: a da promoção de ações de gover-
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Essas instâncias vão ao encontro da estratégia de

mentaridades econômicas, bem como para o

panhamento das ações do novo arranjo institucional

Municipais; e o Convênio de Cooperação Téc-

municípios da RMBH e aportes do Governo Es-

tropolitana, o Governo Estadual sugeriu estendê

de gestão metropolitana, que compreende a Secre-

nica, assinado em julho de 2010, entre Belo Hori-

tadual, que é responsável por 50% dos recursos

-lo para todos os 104 municípios da Região Cen-

taria de Estado Extraordinária de Gestão Metropo-

zonte e os municípios de Contagem, Vespasiano,

do fundo. Tais contribuições possibilitaram a ela-

tral de Minas Gerais, o que está sendo realizado.

litana (SEGEM), a Agência de Desenvolvimento

Ibirité e Santa Luzia, um programa de transferên-

boração do Plano Diretor de Desenvolvimento

Esse consórcio priorizará as ações de atendimen-

Metropolitano, a Assembleia Metropolitana e o

cia de tecnologia para a emissão da Nota Fiscal

Integrado da RMBH, que traçou as diretrizes

to de urgência e emergência.

Conselho Deliberativo Metropolitano.

Eletrônica de Serviços (NF-e) e da Declaração

para o desenvolvimento da região metropolitana,

Eletrônica de Serviços de Instituições Financei-

nos próximos anos.

A Rede 10 é formada pelos dez municípios conur-

ras (DES-IF) pelos municípios, para simplificar

bados com Belo Horizonte (Belo Horizonte, Be-

a vida do contribuinte, aumentar a eficiência da

Em 2011, esse aporte também foi de R$ 568 mil

tim, Brumadinho, Contagem, Ibirité, Nova Lima,

arrecadação, eliminar a guerra fiscal entre as ci-

que, por decisão do Conselho Metropolitano fo-

do Consórcio Intermunicipal

Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespa-

dades e reduzir os custos de gerenciamento e in-

ram aplicados na contratação de um mapeamen-

Aliança para Saúde

siano) e seus principais objetivos são a busca pela

cremento da arrecadação.

to das condições da malha ferroviária existente
na RMBH e o seu possível aproveitamento para o

zar resultados regionais; o desenvolvimento de

A Prefeitura de Belo Horizonte participa de to-

ações e programas de interesse comum; e a troca

das as atividades promovidas pelas instâncias es-

de experiências nas áreas de saúde, arrecadação,

taduais de gestão metropolitana – Secretaria de

Até agosto de 2012, a PBH contribuiu com

tributação e inclusão digital, dentre outras.

Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana

R$ 1,4 milhão, a serem utilizados na realização

(SEGEM) e Agência de Desenvolvimento Me-

da Pesquisa de Origem e Destino, principal

A Rede atua respeitando a autonomia e a diversi-

tropolitano – bem como da Assembleia Metropo-

instrumento do planejamento de transportes da

dade dos municípios e observando os princípios

litana e do Conselho Deliberativo Metropolitano.

RMBH.

da governança colaborativa, da gestão em redes

Desde 2009, a Prefeitura de BH faz aporte de

e da inserção e integração metropolitanas. A Pre-

recursos ao Fundo de Desenvolvimento Metro-

feitura Municipal de Belo Horizonte contribui

politano.

com o suporte estratégico e operacional à Rede,

Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano

instalada em março de 2009.

foram instituídos o

Desde 2009, a PBH vem contribuindo para o for-

Fórum Metropolitano de

talecimento do novo arranjo institucional de ges-

Administrações Tributárias

tão metropolitana da RMBH, através de uma par-

Municipais e o Convênio de

PROGRAMA DE GOVERNO

o contrato de constituição

ticipação efetiva no Conselho e na Assembleia

Cooperação Técnica

Metropolitana, nas reuniões de trabalho e com o
aporte de recursos ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Em 2009 e 2010, a PBH apor-

Alguns dos resultados alcançados em parceira

tou, por ano, R$ 568 mil, o que correspondeu a

com os municípios vizinhos no ano de 2011 me-

28,4% dos recursos do Fundo, constituído de um

recem destaque, como a instituição do Fórum

percentual da receita líquida de cada um dos 34

Metropolitano de Administrações Tributárias
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transporte de passageiros.

Atualmente, cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem
nas cidades que integram o CIAS e o objetivo é viabilizar soluções conjuntas para os desafios da rede
pública hospitalar e estruturar a rede regional de urgência e emergência. Além de melhor organizar os
sistemas de saúde e implantar serviços mais complexos (como certos tipos de cirurgia, exames especializados, entre outros), a intenção é fazer com que o ci-

Em resumo, na gestão de Marcio Lacerda, a PBH

dadão possa ser atendido perto de sua residência. As

contribuiu com R$ 3,12 milhões para o Fundo de

ações previstas para o consórcio são voltadas para o

Desenvolvimento Metropolitano, com intuito de

atendimento dos cidadãos pelo SUS, de acordo com

fortalecer BH e seu entorno.

a previsão e regulação dos gestores municipais.

Consórcio Intermunicipal
Aliança para a Saúde (CIAS)

Um dos projetos do Consórcio consiste na am-

Em 2011, foi criado o Consórcio Intermunici-

SAMU Regional, expandindo de forma integrada

pal Aliança para a Saúde (CIAS), formado pe-

a assistência pré-hospitalar móvel na região. Po-

los municípios de Belo Horizonte, Caeté, Nova

tencialmente, o consórcio poderá ainda facilitar a

Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia

compra de insumos para a saúde, dada sua maior

e Vespasiano, com o objetivo de viabilizar solu-

escala de demanda e flexibilidade.

pliação dos serviços oferecidos pelo SAMU, o

ções conjuntas para os desafios da rede pública

No que concerne às ações de combate à dengue,

hospitalar e estruturar a rede regional de urgência

todos os municípios da Rede 10 estão trabalhan-

e emergência. Durante o processo de adesão ao

do em conjunto.

consórcio por outros municípios da Região Me-
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integração das políticas públicas para potenciali-

Em maio de 2011 foi assinado

Foram ainda contratados bolsistas para a PBH e

ção de novas centralidades, maior segurança

Propostas para os próximos

Rede 10 (bolsas do CNPq - Conselho Nacional de

e saúde. O PDDI foi elaborado com intensa

4 anos

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), sob

participação da PBH e da sociedade civil dos

No tocante à saúde do Servidor Municipal, em 2011,

a coordenação da Prodabel, para os telecentros,

34 municípios da RMBH e sua implementação

Visando a obtenção de resultados já no médio

a PBH firmou Convênio de Cooperação Mútua de

com o intuito de atender a comunidade. Além da

envolve a participação do Governo Estadual,

prazo, a partir de iniciativas que favoreçam a

Gestão e Monitoramento do Absenteísmo com

bolsa, o jovem recebe um curso de qualificação

de órgãos federais e municipais, da sociedade

integração e a associação entre as cidades, pro-

as Administrações Públicas de Betim, Contagem

profissional pela UFMG.

civil, das associações empresariais e da popu-

pomos:

e Ribeirão das Neves, envolvendo diretamente as

lação dos municípios da RMBH.

Secretarias de Recursos Humanos, Corregedoria e

Parceria firmada com a Telebrás permitirá que

Modernização de cada um dos municípios. Foi de-

se instale internet (última milha) nos municípios

senvolvido e homologado um sistema que gerencia

da Rede 10, através da rede WI-MAX de Belo

um banco de dados comum, que reúne as infor-

Horizonte.

mações de todos os servidores públicos, de forma
e relatórios, com o objetivo de facilitar a gestão, o
monitoramento e o controle do absenteísmo. Com
esta ferramenta, as políticas públicas de saúde do
servidor podem ser aprimoradas, mediante a identificação de fatores comuns de adoecimento que aco-

Em 2011 foi lançado o Plano

metem determinadas categorias profissionais.

Diretor de Desenvolvimento
Integrado da Região

Inclusão Digital
O Programa Telecentros.BR, do Governo Federal,

PROGRAMA DE GOVERNO

nos municípios da RMBH, tendo como objetivo a transferência de conhecimento aplicável

viduais de cada município. A constituição e o

ões metropolitanas e construir soluções eficientes

de saúde, desenvolvimento econômico,

para problemas comuns.

gestão de resíduos, sustentabilidade ur-

Neves, Ibirité e Vespasiano (em fase de implanta-

Integrado da Região Metropolitana de Belo

ção), com coordenação da Prodabel (Empresa de

Horizonte (PDDI-RMBH), com o intuito de

Informática e Informação do Município de Belo

promover o desenvolvimento integrado e equi-

Horizonte) e recursos do Governo Federal. Belo

librado dos 34 municípios que compõem a

Horizonte cedeu, através da Prodabel, modens 3G

RMBH. O plano inclui ações voltadas para o

para alguns dos telecentros, até que o Governo Fe-

desenvolvimento sustentável, melhoria da ocu-

deral possa disponibilizar a rede GESAC – Gover-

pação territorial, acessibilidade urbana, cria-

no Eletrônico de Atendimento Ao Cidadão1.

bana, ordenamento territorial e educa-

A Região Metropolitana de Belo Horizonte já

ao crescimento dos municípios e das demandas

lançou o Plano Diretor de Desenvolvimento

de interação com os demais municípios, para eventos temáticos nas áreas

desenvolvimento integrado

Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das

ção, sendo os respectivos conteúdos, os
projetos desenvolvidos na RMBH para
melhorar tais indicadores e as lições
aprendidas neste desafio.

decorrentes desta expansão.
2.

O planejamento de médio e longo prazos de

Atuar de forma colaborativa com o Governo Estadual, Governo Federal, Agên-

Belo Horizonte, portanto, não pode ser feito

cia Metropolitana e os municípios vi-

separadamente do seu entorno metropolitano.

zinhos, para planejar o transporte e a

A cidade deve ser planejada como uma metró-

logística metropolitana.

pole que engloba, além da Capital, os demais 33
municípios que congregam a RMBH. Por isso, a

3.

Implantar o cartão metropolitano de

promoção de uma governança metropolitana

transporte coletivo para utilização em to-

ancorada em institucionalidades que privile-

dos os sistemas de transporte público da re-

giem a integração e a associação entre as ci-

gião metropolitana.

dades é um dos mais importantes elementos da
4.

agenda estratégica de Belo Horizonte.

Estabelecer novas regras para os táxis do
Aeroporto de Confins, com foco na redu-

1
“GESAC - Promover a inclusão social por meio da inclusão digital: esse é o objetivo do Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão
(Gesac). Criado em 2002, sob a coordenação do Ministério das Comunicações, o Programa pretende alcançar todos os 5.565 municípios do
Brasil. Será a maior rede pública de conexão à sociedade da informação.” (site www.softwarepublico.gov.br)
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A iniciativa se daria por meio de fóruns

fundamentais para viabilizar a gestão das regi-

Horizonte, visando o

Em setembro de 2011 o Governo Estadual

o

fortalecimento das instâncias de integração são

safio de fortalecê-las permanece e é proporcional

85 telecentros em Brumadinho, Contagem, Betim,

à gestão pública dos municípios da Rede.

desafios que extrapolam as competências indi-

Metropolitana de Belo

quanto para a Rede 10, permitindo a instalação de

Estruturar um programa para o compartilhamento de projetos e ações bem sucedidas

O crescimento das cidades e a consequente

dispõe dessas instâncias de integração, mas o de-

dos municípios

doou computadores, tanto para Belo Horizonte

Desafios de médio prazo

formação das regiões metropolitanas impõem

Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(PDDI-RMBH)

a permitir consultas, cruzamento de informações

1.
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Comissão para Controle
de Absenteísmo

9.

ção de tarifa, ação essa a ser desenvolvida

Articular com os municípios da RMBH
para fortalecer os consórcios de saúde;

em parceria com Governo Estadual.

para dispor e tratar de forma adequada os
5.

Elaborar, em conjunto com os municí-

resíduos sólidos urbanos, os resíduos hospi-

pios vizinhos e com a Agência Metro-

talares e os da construção civil.

politana, uma política metropolitana
de ocupação do solo, visando a ocupação

10. Estabelecer parcerias com outros muni-

ordenada do território, principalmente nas

cípios da Região Metropolitana através

áreas limítrofes entre as cidades vizinhas

Agência Metropolitana, utilizando tam-

de Belo Horizonte.

bém recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, para construção de

6.

Articular ações com Governo Estadual e

moradias de interesse social.

os municípios da RMBH para:
11. Planejar redes integradas de wireless nos
o Implementar o Plano Diretor de De-

limites de Belo Horizonte.

senvolvimento Integrado da RMBH,
que prevê a criação de novas centralidades na RMBH, reduzindo as pressões sobre o sistema viário da capital e a demandas de serviços públicos, principalmente
a saúde;
o Utilizar a malha ferroviária existente
na RMBH, para o transporte de passageiros.
7.

Reativar o Fórum Metropolitano de Segurança.

8.

Elaborar, em conjunto com o Governo
uma política metropolitana de atração de
investimentos, visando promover o desenvolvimento econômico da RMBH.
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Estadual e com os municípios vizinhos,
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tiragem: 300
Cnpj Contratado: 19.270.206/0001-60
cnpj contratante: 16.059.708/0001-58
bh na cabeça. bh no coração.

BH segue em frente

psb, pv, pps, pdt, psdb, ptb, ptdoB, pp, prb, psl, pr, psd, ptc, prp, ptn, dem, pmn, psdc, psc
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