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menSagem do candidato

É com grande orgulho e muita responsabilidade que apresentamos, 

à população, nosso Programa de Governo para Belo Horizonte seguir 

avançando.

Trata-se de um Programa construído a muitas mãos. Ouvimos líderes 

comunitários, representantes de associações civis e de entidades 

de classes e movimentos populares. E também técnicos, gestores, 

especialistas e servidores de carreira. Uma equipe multidisciplinar, 

com visões de cidade diferentes, para garantir que Belo Horizonte 

inteira esteja representada.

Desse rico debate, surgiram as propostas e soluções apresentadas 

aqui e que darão prosseguimento ao trabalho iniciado pela Prefeitura 

de Belo Horizonte, em 2009, ano da elaboração da primeira versão 

do Plano Estratégico BH 2030.

O Plano BH 2030 foi, àquela época, e permanece sendo, nosso 

principal instrumento para identificar os desafios e oportunidades 

presentes na cidade e, a partir disso, implantar as políticas e ações da 

Administração Municipal.

Como Vice-Prefeito de Belo Horizonte, nos últimos quatro anos, 

participei ativamente desse trabalho e testemunhei o poder 

transformador que uma boa gestão administrativa pode fazer no dia 

a dia de uma metrópole com tantos desafios como a nossa.

Assumimos o compromisso de trabalhar desenvolvendo ações e 

projetos para a construção de uma cidade saudável, segura, com 

educação de qualidade, com uma vida urbana e mobilidade 

sustentáveis, uma cidade com reduzida pobreza e de todos, com as 

Vilas Vivas, resiliente e ambientalmente sustentável, próspera e com 

uma cultura cosmopolita e local. 

A nossa administração terá, como princípio, governar com transparência, 

buscando a excelência na gestão pública, maior participação popular e 

avanços com os projetos de melhoria da educação, da mobilidade, da 

segurança, da saúde e das políticas sociais.

Para tanto, comprometemo-nos a dar continuidade aos programas 

e projetos exitosos, desenvolvidos nos últimos anos, ampliando-os e 

aperfeiçoando-os, além de desenvolver novas ações para enfrentar  

os desafios existentes.

São propostas que contribuem para a construção de uma cidade 

próspera, inclusiva e saudável. 

o bom trabalho não pode parar!

Délio Malheiros 

Coligação BH Segue em Frente
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cidade 
Saudável

a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade com qualidade de vida é o que está planejado para Belo Horizonte, 

em 2030, conforme o Plano Estratégico BH 2030: busca-se a construção de 

uma cidade onde são dedicados “esforços e recursos consideráveis aos temas 

da saúde, da vida ativa, do lazer e dos esportes, visto ser esta, talvez, a principal 

preocupação das pessoas nos dias de hoje”.

Com o propósito de concretizar a realização desse futuro, foram recomendadas, 

no Plano Estratégico BH 2030, diversas diretrizes, que orientam nosso 

programa de governo, tais como: promover permanentemente a política de 

promoção da saúde sob o paradigma que privilegie a saúde, e não a doença, 

e a expectativa do envelhecimento saudável e ativo; atuar, de forma mais 

ativa, para a redução da ocorrência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), sobretudo na faixa etária de 30 a 69 anos; promover a saúde mental 

e o bem-estar das pessoas; intensificar a prevenção e o tratamento do abuso 

do álcool e do uso de outras drogas; assegurar o acesso universal aos serviços 

de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e 

educação; aprimorar e ampliar as políticas de atendimento básico, de atenção 

especializada, ambulatorial e hospitalar; reduzir e prevenir riscos e agravos à 

saúde, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, especialmente 

no controle das doenças transmissíveis; considerar a atividade física como 

questão fundamental de saúde pública, divulgando as informações relevantes a 

seu respeito, formulando e executando programas para uma prática orientada 

de exercícios visando combater o sedentarismo. 

Também foram definidas diretrizes visando o incentivo aos esportes e ao 

lazer, como: ampliar e consolidar os programas e políticas já implantados que 

obtiveram sucesso na cidade, em especial os que promovem inclusão social 

e atendimento das pessoas com deficiência, das pessoas com necessidades 

especiais e dos idosos; ampliar as parcerias com entidades privadas para a 

revitalização e manutenção de centros esportivos e demais equipamentos, 

bem como disponibilizar espaços para a realização de atividades físicas 

previstas nos programas sociais; incentivar a prática de atividades físicas 

nas redes de ensino, visando à promoção da qualidade do ensino, do esporte 

e da saúde dos estudantes; promover o acesso ao esporte como fator de 

formação da cidadania de crianças, jovens e adolescentes, em áreas de 

vulnerabilidade social. 
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O Plano BH 2030 definiu como metas para 2030: reduzir a mortalidade infantil 

de 9,6 (2013) para, no máximo, 6 por mil nascidos vivos; reduzir a mortalidade 

materna de 35 (2013) para, no máximo, 20 óbitos por 100 mil nascidos vivos; 

reduzir a taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis de 

adultos de 2,6 (2013) para 2,16 por mil habitantes; reduzir de 44,5% (2014) 

para 10% a quantidade de adultos classificados como insuficientemente ativos.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

O sistema de saúde da cidade de Belo Horizonte que assiste, não só os seus 

munícipes, mas também boa parte da população da sua Região Metropolitana 

e do interior do estado, deverá estar preparado para os desafios dos próximos 

anos. As tendências indicam o aumento do peso relativo das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) e a necessidade de uma estrutura de urgência 

hospitalar integrada e sistêmica para evitar as mortes decorrentes das 

agressões e violências, bem como a necessidade de proporcionar a redução 

das desigualdades regionais que ainda persistem, apesar dos avanços obtidos 

nos últimos anos.

O Brasil atravessa, atualmente, um período de transição demográfica, 

epidemiológica e nutricional, com uma importante modificação dos padrões 

de saúde e doença, que interagem com fatores econômicos, sociais, culturais e 

ambientais. Embora as doenças infecciosas sejam ainda importantes (Dengue, 

zika, chikungunya, tuberculose, leishmaniose visceral, influenza), há um 

crescimento significativo das DCNT. As doenças cardiovasculares, cânceres, 

diabetes, as enfermidades respiratórias crônicas e doenças neuropsiquiátricas, 

principais DCNT, têm respondido por grande parte das mortes antes dos setenta 

anos de idade e perda de qualidade de vida, gerando incapacidades e alto grau 

de limitação das pessoas doentes em suas atividades de trabalho e lazer, além 

de provocar grande demanda sobre os serviços de saúde assistenciais.

Nos últimos sete anos e meio, Belo Horizonte fortaleceu o Sistema Municipal de 

Saúde, com várias providências executadas, tais como: ampliação do número 

de Academias da Cidade, passando de 8 para quase 70; aumento do número 

de Equipes de Saúde da Família (ESF), passando de 533 para 588, com uma 

cobertura potencial de mais de 86% da população; melhora significativa da 

formação das ESF: atualmente, o número de equipes sem o profissional médico 

é mínimo, situação transitória e corrigida em, no máximo, 30 dias, sendo que, 

em 2009, cerca de 8% das equipes estavam sem médicos.

Não podemos deixar de registrar a construção de um novo hospital na cidade, o 

Hospital no Barreiro; a assinatura do contrato de Parceria Público-Privado para 

construção de 77 Centros de Saúde; a construção de duas novas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs); a implantação do Programa de Cirurgias Eletivas, 

que proporcionou redução da fila de espera e a melhoria na estrutura física, por 

meio de reformas, ampliações e construções de 52 Centros de Saúde. Inúmeras 

outras realizações poderiam ser citadas.

Com relação ao combate ao uso do álcool e outras drogas, foram implantados 

dois novos Centros de Referência em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 

para adultos, um novo Centro de Saúde Mental Juvenil, ampliando a oferta 

de espaço para o cuidado específico de paciente usuário de drogas; foram 

implantadas quatro equipes de Consultórios na Rua visando o atendimento 

da população em situação de rua. Mas é preciso continuar com ações para 

avançarmos com esse atendimento. 

A falta de recursos federais, que atingiu todo o país, impossibilitou a expansão 

dos serviços e o cumprimento das metas inicialmente estabelecidas. O tão 

esperado Hospital do Barreiro, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 

(HMDCC), inaugurado em 2015, ainda opera com número de leitos reduzidos, 

pois, apesar de serem 100% SUS, e ter o objetivo de atender também cidades 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda não conta com os recursos, 

previamente acordados, dos Governos Federal e Estadual.

Não podemos nos esquecer dos profissionais: são mais de 15 mil que atuam nos 

serviços próprios do SUS-BH. Não se concebe um sistema municipal sem um 

programa de educação permanente para os profissionais de saúde e gestores. Nesse 

sentido, nos últimos quatro anos, foram mais de 50 mil capacitações realizadas 

pelos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital Odilon Behrens, 

além da abertura de vagas para residências médicas e multiprofissionais. Também 

importante é o estímulo à implantação de plano de carreiras que atendam às 

especificidades do setor saúde, como o recém-aprovado para os médicos que 

atuam no SUS-BH, construído com a participação permanente dos representantes 

da categoria. Esse trabalho tem que continuar.
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Outro ponto relevante é que Belo Horizonte vem desenvolvendo credenciais 

como melhores destinos para tratamento de saúde, caracterizado pelas 

atividades decorrentes da utilização dos meios e serviços médicos, terapêuticos 

e estéticos. O município precisa continuar atuando como facilitador e 

incentivador dessa atividade, como fez com o sancionamento da Lei 10.630/13, 

através da qual incentivou a expansão de hospitais, viabilizando o aumento de 

mais de trezentos leitos hospitalares já em funcionamento na cidade.

Alguns problemas específicos são realidade nos Sistemas Municipais de Saúde, 

inclusive em Belo Horizonte, entre eles se destacam: grande demanda nas 

Unidades de Pronto Atendimento, cerca de 3 mil cidadãos/dia, sendo que 50% 

não são caracterizados como urgência ou potenciais urgências; espera maior 

para determinadas consultas e exames especializados; infraestrutura limitada 

das áreas físicas de determinados Centros de Saúde; doenças crônicas não 

transmissíveis determinando as principais causas de morte da população.

Outro eixo da Cidade Saudável está relacionado com a prática de atividades 

esportivas e de lazer. Visando incentivar a prática de atividades físicas, a 

Prefeitura iniciou, em 2010, a implantação das Academias a Céu Aberto, já 

tendo sido instaladas mais de 350 em toda a cidade. Também vários campos/

quadras receberam obras de reformas e/ou manutenção. As ciclovias foram 

expandidas, assim com as ruas de lazer. 

Mas ainda há muito caminho pela frente, para alcançarmos a cidade desejada: 

uma cidade onde o esporte e o lazer são agentes “de integração e inclusão de 

minorias”, atuando na “construção de uma vida saudável desde a infância, a 

juventude até a velhice”, como preconizado no Plano BH 2030. É necessário 

investir mais em reformas e manutenção dos campos, quadras e ginásios públicos 

esportivos, incentivar ainda mais a prática de atividades de esporte e de lazer, 

envolver mais os idosos nessas atividades, como também os jovens e adultos.

Em síntese, o grande desafio é proporcionar à população políticas públicas 

integradas, pensadas a partir das necessidades da população, viabilizando 

oportunidades na vida de cada cidadão para que as atitudes e atividades de 

prevenção e promoção da saúde sejam, de fato, viáveis e prioritárias. Para 

buscar a solução desses problemas e melhor atender às necessidades de saúde 

da população, buscando a cidade que queremos em 2030 – a construção de 

uma cidade saudável, com o “aprimoramento da prestação de serviços de 

atendimento à saúde, no sentido de reduzir as enfermidades, a mortalidade 

e ampliar a expectativa de vida”, como também “valorizando a vida ativa em 

qualquer idade, inclusive para pessoas com deficiências, no entendimento de 

que essas atividades são essenciais à vida saudável”, como bem dito no Plano 

BH 2030 –, muito ainda tem que ser feito. Vamos inovar e avançar já!

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

Saúde

1. Implantação progressiva da totalidade dos leitos e salas cirúrgicas do 

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), o Hospital do Barreiro, 

até dezembro de 2017, fazendo a gestão junto aos Governos Federal e 

Estadual para o aporte dos recursos necessários.

2. Finalizar as obras da Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Norte I e 

realizar as obras das UPAs Noroeste, Ipiranga (Nordeste) e Pampulha.

3. Colocar em funcionamento o Complexo de saúde do Barreiro, que envolve 

um Centro de Saúde um Centro de Reabilitação (CREAB) e um Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO).

4. Colocar em funcionamento os Centros de Reabilitação do Barreiro e de 

Venda Nova, com especial atenção para a estimulação precoce das crianças 

com microcefalia.

5. Ampliar as equipes dos Centros de Saúde com a contratação de médico 

clínico/generalista, após um estudo detalhado do perfil do atendimento 

de cada um, visando o apoio no atendimento aos pacientes com sintomas 

agudos e cidadãos com maiores necessidades de atenção à saúde e que 

procuram assistência nos Centros de Saúde, proporcionando mais resolução 

nos Centros de Saúde e diminuição das demandas nas UPAs. 

6. Implantar uma equipe médica de apoio aos médicos que atuam nos 

Centros de Saúde, na definição de diagnóstico e encaminhamentos para 

procedimentos especializados. 
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7. Dar continuidade à Parceria Público-Privada, cujo contrato já está assinado, 

viabilizando a construção de novas áreas físicas para 55 Centros de Saúde 

e a construção de 22 novas unidades.

8. Dar continuidade ao Programa de Cirurgias Eletivas.

9. Ampliar as Academias da Cidade, principalmente por meio de parcerias, 

visando proporcionar mais espaços para a prática de atividades físicas.

10. Atuar, junto ao Ministério da Saúde, visando a ampliação do número de 

Núcleos de Apoio das Equipes de Saúde da Família (NASF), com a seleção 

de profissionais para a composição desses núcleos de acordo com as 

principais necessidades de saúde de cada território (assistentes sociais, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, entre outros).

11. Ampliar o atendimento à saúde bucal e viabilizar recursos para modernizar 

os consultórios odontológicos nos Centros de Saúde.

12. Intensificar as providências para permitir o acesso da população aos exames 

e consultas especializadas:

•	 implantar sistema de confirmação de consultas e exames especializados 

por envio de mensagens aos celulares e emails dos usuários, reduzindo 

os índices de absenteísmo;

•	 ampliar as parcerias específicas com clínicas e hospitais da rede 

pública e conveniada, visando o aumento da disponibilidade de exames 

especializados, reduzindo o tempo de espera para sua a realização;

•	 realizar concurso para médicos especialistas.

13. Dar mais eficiência ao fluxo de liberação de exames e procedimentos de 

média e alta complexidade com mais monitoramento de todo o processo.

14. Intensificar as ações interdisciplinares para o enfretamento do uso de álcool 

e outras drogas.

15. Buscar recursos para o Fundo Municipal sobre Drogas (FUMSD) para o 

desenvolvimento das ações de prevenção, tratamento, reinserção social e 

redução de danos.

16. Ampliar a rede de atenção às crianças e adolescentes em uso de álcool 

e outras drogas, assim como fortalecer as ações de promoção à saúde e 

prevenção ao uso de drogas. 

17. Fortalecer as ações de capacitação da Rede de Atenção Básica, visando 

potencializar a identificação precoce e abordagem qualificada das pessoas 

que usam/abusam de álcool, tabaco e outras drogas, possibilitando acesso 

imediato ao tratamento necessário.

18. Fortalecer as ações de prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras 

drogas, junto aos alunos da Rede Municipal de Educação.

19. Informatizar o processo de coleta de dados realizado pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes Comunitários de Endemias 

(ACEs) utilizando recursos de tecnologias de dispositivos móveis. 

20. Aprimorar a política de controle ético de cães e gatos, intensificar as feiras 

de adoção e intensificar as ações educativas por meio de parcerias com a 

educação, políticas sociais, entre outros.

21. Garantir a continuidade da capacitação dos cidadãos que atuam no controle 

social, nas Comissões Locais de Saúde, nos Conselhos Distritais e Municipal 

de Saúde.

22. Intensificar as ações para aprimorar a abordagem e atenção, pelas equipes 

da saúde, das pessoas vítimas de violência.

23. Continuar com o programa de educação permanente dos profissionais da 

Rede SUS-BH.

esporte e lazer

24. Divulgar informações sobre os benefícios da prática de atividades físicas, 

visando estimular a prática pela população em geral.

25. Estimular a prática da caminhada como incentivo à promoção da saúde.

26. Incentivar a prática de atividades físicas nas Redes Municipais de Ensino, 

visando à promoção do esporte e da saúde dos estudantes.
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27. Incentivar, de forma diferenciada, o esporte para crianças e adolescentes 

em acentuada vulnerabilidade social.

28. Incentivar a profissionalização de atletas oriundos da Rede Municipal de 

Educação.

29. Ampliar a inclusão das pessoas com deficiência, portadores de necessidades 

especiais e idosos em programas e equipamentos de esporte e lazer.

30. Desenvolver programas de esporte e lazer com foco na reinserção dos 

dependentes químicos.

31. Transformar BH na Capital do Esporte Radical, mediante a busca de parcerias 

com segmentos privados para a construção de equipamentos necessários 

e disponibilizando os parques e outros espaços públicos da cidade para 

essas atividades.

32. Incentivar, cada vez mais, a apropriação, pelo cidadão, dos espaços públicos 

(praças e parques) como espaços de lazer, prática de esportes, convivência 

e de atividades culturais.

33. Ampliar, na cidade, a oferta de espaços e equipamentos para atividades 

físicas e de lazer, inclusive, os acessíveis a deficientes.

34. Ampliar parcerias visando a manutenção e a conservação de campos  

e quadras.

35. Ampliar as áreas de lazer junto aos conjuntos habitacionais de população 

de baixa renda e também nas vilas e aglomerados.

36. Ampliar parcerias com clubes sociais, propiciando mais espaços para 

realização de atividades físicas e de lazer para as pessoas envolvidas nos 

programas municipais.

37. Incentivar as atividades esportivas e de lazer nos clubes sociais, retirando 

tais equipamentos do enquadramento de atividade de impacto urbanístico, 

facilitando, dessa forma, a emissão do alvará de localização e funcionamento 

pela internet.

38. Criar o Fundo Municipal de Esportes.

39. Ampliar as ações de apoio ao esporte amador.

educação de 
qualidade
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a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade com bom nível de escolarização. Uma cidade com “atendimento 

universal à população infantil, educação fundamental universalizada e 

da melhor qualidade, crianças e adolescentes com o ensino fundamental 

concluído na idade adequada, aumento do nível de escolaridade média 

da população, docentes com alto nível de capacitação, plano curricular 

adequado ao mais moderno e exigente padrão de ensino, ampliação da 

rede física e atualização da funcionalidade de seus equipamentos e recursos 

didáticos”, como consta no Plano Estratégico BH 2030, é o que queremos.

Para alcançar esse futuro, várias diretrizes foram recomendadas no Plano 

Estratégico BH 2030, como: viabilizar o atendimento da demanda pela 

educação infantil; atuar para a adequação da idade das crianças e adolescentes 

com seu respectivo ciclo escolar; promover melhoria substancial da leitura 

e entendimento de texto, aprendizado da matemática e ciências; avançar 

com programas de aprendizado de línguas estrangeiras; definir como alvo 

a obtenção de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 

níveis das melhores cidades brasileiras, nos rankings de indicadores sobre o 

desempenho da educação; garantir educação inclusiva e equitativa de boa 

qualidade para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos; viabilizar 

instalações físicas apropriadas para crianças com necessidades especiais, que 

proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos; avançar na 

oferta de escolas com horário integral no ensino infantil e fundamental; garantir 

que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessários para 

promover o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos e a igualdade 

de gênero; intensificar as ações do Plano de Educação Permanente para os 

profissionais da Rede Municipal de Educação; fomentar ações de combate à 

violência no interior das escolas; articular as políticas educacionais com as 

políticas sociais, culturais e esportivas; promover a melhoria da infraestrutura 

das unidades escolares municipais.

Até 2030, o Plano BH 2030 definiu como metas para Belo Horizonte ampliar 

o acesso à educação pública de crianças até três anos, visando atender 

a, no mínimo, 50% delas; viabilizar o acesso universal à educação infantil 

na faixa etária de quatro a cinco anos; elevar de 65,3% (2010) para 90% a 

proporção de pessoas com ensino fundamental completo na faixa de idade 

apropriada; elevar de 52,8% (2010) para 75% a proporção de pessoas com 

ensino médio completo na faixa de idade apropriada; alcançar, 100% das 

metas estabelecidas para o IDEB.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

A educação tem evoluído muito em Belo Horizonte. Nos últimos anos, o número 

de Unidades Municipais de Educação Infantil, as Umeis, passou de quarenta 

para 128, aumentando muito o número de vagas para a educação infantil na 

rede municipal (própria e conveniada).

Desde 2008, o número de vagas na rede municipal passou de 38 mil para quase 

76 mil vagas. Já são quase 10 mil vagas para as crianças de quatro a cinco 

anos permanecerem todo o dia nas Umeis ou Creches Conveniadas. Apesar 

dessa expansão, e muito embora não exista uma obrigação legal para a oferta 

de vagas em horário integral, o grande desafio é expandir o atendimento nas 

Umeis para nove horas, principalmente para crianças de quatro a cinco anos, 

visando atender às demandas das mães.

A Escola Integrada, antes atendendo a 15 mil estudantes, proporcionou vagas, 

em 2015, para 65 mil, atuando na própria escola e em equipamentos disponíveis 

na comunidade. As escolas da rede municipal funcionam em edificações dos 

mais diversos estilos e características. Escolas modernas foram construídas 

recentemente (foram oito nos últimos anos) e diversas outras receberam reformas, 

ampliações e melhorias. Mas ainda é grande a necessidade de adequações, que 

somada às necessidades de atendimento às recentes normas de acessibilidade, se 

constitui um grande desafio que já está sendo enfrentado. Grandes investimentos 

já foram feitos nesse sentido e ainda há muito o que se fazer.

O Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA), introduzido há 

dois anos, levou para dentro da escola a discussão sobre cidadania, sobre saber 

ouvir e como defender posições, sobre a responsabilidade do voto. Esse projeto 

exitoso, premiado neste ano, na “Boas Práticas de Inovação em Democracia 

Participativa”, pela Rede Brasileira de Orçamento Participativo, precisa ganhar 

volume dentro da rede municipal e ser expandido para todas as escolas.
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O Projeto Arte na Escola, iniciado em 2015, em conjunto com as oficinas de 

música realizadas no Programa Escola Integrada, e as 2 mil vagas oferecidas 

aos estudantes em escolas de música, desde 2013, têm proporcionado a 

oportunidade de estudantes desenvolverem o gosto pelo teatro, pela leitura 

e música. Esses projetos precisam ser mantidos e expandidos para que mais 

estudantes tenham essas oportunidades. Assim como o programa de ensino 

da língua inglesa, que passou a ser oferecido já a partir do 6o ano, dando ênfase 

à melhoria da qualidade da educação. 

E em 2014, Belo Horizonte recebeu, do Ministério da Educação, o Selo de Município 

Livre do Analfabetismo, o que reforça a melhora na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Entretanto, ainda é necessário reduzir o número de jovens evadidos da 

escola sem concluir o ensino fundamental na idade adequada.

A rede municipal de educação vem superando as metas do IDEB, o que 

é um excelente resultado, mas, queremos mais. Queremos estar entre as 

melhores cidades do país, queremos que “os indicadores de educação de 

Belo Horizonte avancem em comparações também internacionais”, como 

preconizado no Plano BH 2030.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Expandir o número de vagas na Educação Infantil Municipal.

2. Implantar novas Unidades Municipais de Educação Infantil, chegando a 150 

Umeis em Belo Horizonte.

3. Expandir a Escola Integrada para crianças de 4 e 5 anos, nas Umeis.

4. Ensino fundamental: expandir o programa Escola Integrada, viabilizando 

parcerias com instituições privadas, de ensino de idiomas, de esportes e 

clubes sociais.

5. Avançar nas reformas e manutenções das Escolas Municipais, observando, 

principalmente, a acessibilidade.

6. Manter o programa de atendimento hospitalar para crianças vulneráveis, da 

Rede Municipal de Educação (RME), sujeitas a longa permanência hospitalar, 

como também o programa de atendimento domiciliar aos estudantes da RME 

impossibilitados de frequentar a escola em virtude de tratamento de saúde.

7. Manter e ampliar o Projeto Arte na Escola, em parceria com a Cultura, projeto 

que visa levar espetáculos de arte, dança, música, contação de histórias,  

às escolas da Rede Municipal de Educação.

8. Ampliar Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA), 

programa que visa estimular o exercício da cidadania.

9. Promover ações que estimulem o protagonismo juvenil e a participação dos 

estudantes (2º e 3º ciclos), tais como assembleias, eleição de representantes 

de turma, rodas de conversa, entre outras.

10. Incentivar a participação de alunos em concursos nacionais e internacionais.

11. Implementar estratégias para ampliar a oferta de cursos de  qualificação 

profissional para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 

Rede Municipal de Educação, em parceria com instituições do Sistema S.

12. Implantar a Escola de Educação Profissionalizante na área central, na 

Avenida Santos Dumont.

13. Ampliar as salas de Atendimento Educacional Especializado nas escolas 

municipais, para viabilizar a acessibilidade pedagógica a estudantes com 

deficiência.

14. Estimular a boa convivência na comunidade estudantil, com respeito à 

diversidade.

15. Incentivar o voluntariado de pais e ex-alunos em atividades extracurriculares 

nas escolas municipais, Umeis e Creches Conveniadas. 

16. Instituir o Programa Segurança Escolar Voluntária, com a  participação 

de representantes da comunidade, de militares reformados e de instituições 

públicas e privadas.

17. Instituir, nas escolas municipais, o Programa Agentes de Mediação 

de  Conflitos, composto por representantes dos vários segmentos da 

comunidade escolar, visando à melhoria do clima escolar.
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18. Diversificar as formas de atendimento da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos, considerando as necessidades desse público em relação à superação 

do analfabetismo e à conclusão da educação básica.

19. Manter os programas: Dietas Especiais, Reforço escolar, Saúde na Escola, 

Escola Aberta, Escola nas Férias, Ensino de Música.

20. Instituir o Selo Educa BH, com o objetivo de reconhecer, distinguir 

e  incentivar as escolas municipais que apresentam resultados desejados 

em termos de práticas pedagógicas, clima escolar e gestão democrática.

21. Continuar incentivando a formação continuada dos professores e servidores 

da Rede Municipal da Educação e a valorização da carreira.

cidade Segura
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a cidade que queremoS em 2030

“Uma cidade com espaços urbanos seguros e de qualidade, onde se poderá 

andar com segurança a qualquer hora, com paz e tranquilidade. Uma cidade 

que preserva a vida nas comunidades, no trânsito e que protege os jovens e 

as crianças do envolvimento com a criminalidade, como a violência e com as 

drogas. Uma cidade que possa se restabelecer com rapidez e com o menor 

nível de danos em situações de adversidades, preservando vidas”, é o objetivo 

traçado no Plano Estratégico BH 2030.

Com o propósito de concretizar a realização desse futuro, foram 

recomendadas, no Plano Estratégico BH 2030, as seguintes diretrizes 

que norteiam a elaboração do nosso Programa de Governo: consolidar 

a integração das ações da Guarda Municipal com as ações das Polícias 

Militar e Civil, da Defensoria Pública, do Sistema Prisional e Socioeducativo, 

compartilhando formação e qualificação continuada, bancos de dados, 

métodos de gestão, informações e conhecimentos; intensificar do uso da 

tecnologia de informação nas rotinas de monitoramento nas áreas centrais 

das grandes aglomerações urbanas, sobretudo, através da integração junto 

ao Centro de Operações da Prefeitura (COP); atuar na prevenção social da 

criminalidade, com foco nos jovens, promovendo atividades de educação, 

conscientização, fiscalização e prevenção; intensificar o combate e a prevenção 

às drogas, por meio da fiscalização e erradicação de espaços propícios ao 

tráfico e consumo e da combinação de medidas preventivas com o apoio 

ao tratamento adequado aos dependentes; atuar complementarmente no 

atendimento às medidas socioeducativas aplicadas aos menores em conflito 

com a lei, para romper com o ciclo vicioso da criminalidade juvenil, tendo 

em vista a reintegração social desses jovens; desenvolver ações e ampliar 

o Movimento pelo Respeito a BH como uma cidade mais limpa, focada na 

estética, contra as pichações e o vandalismo; incentivar a participação do 

setor privado e órgãos de classe, visando o desenvolvimento e manutenção 

dos diversos programas governamentais; ampliar projetos focados na 

prevenção da violência e dos sinistros no meio urbano, particularmente 

nas áreas de maior risco e vulnerabilidade social; promover atividades 

de educação, conscientização, fiscalização e prevenção de acidentes  

no trânsito; integrar as áreas de risco à dinâmica das cidades, principalmente 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Até 2030, o Plano BH 2030 define como metas reduzir a taxa de crimes 

violentos contra a pessoa de 90,5 (2014) para, no máximo, 70 por 100 mil 

habitantes/ano; reduzir a taxa de crimes violentos contra o patrimônio de 1.383 

(2014) para, no máximo, 715 por 100 mil habitantes/ano. 

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Muito se avançou na construção de uma Cidade Segura. Nos últimos anos, foram 

instaladas, em Belo Horizonte, mais de 1.700 câmeras de videomonitoramento, seja 

pela Prefeitura ou pelos seus parceiros (concessionárias do transporte coletivo, 

Governo do Estado, instituições privadas). Somente pela Prefeitura, foram mais de 

mil. A Central de Operações da Prefeitura (COP), inaugurada em 2014, já monitora 

mais de mil dessas câmeras. É um grande avanço se consideramos que, até pouco 

tempo atrás, muito pouco existia. Mas sabemos que podemos avançar muito 

nesse trabalho. Devemos pensar no compartilhamento de outras câmeras, vindas 

de particulares, da iniciativa privada, de modo que o COP possa enxergar, cada 

vez mais, a cidade, trabalhando para a segurança dos cidadãos de Belo Horizonte.

E várias áreas da cidade, várias vias públicas, ganharam nova iluminação. Mas 

sabemos que ainda não é suficiente. Com o novo contrato de Parceria Público-

Privada, assinado recentemente, para a revitalização de toda a iluminação 

pública na cidade, com a substituição de todas as lâmpadas por lâmpadas de 

LED, todos os pontos de iluminação da cidade seguirão o padrão preconizado 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que qualificará a 

iluminação e favorecerá a segurança pública e a qualidade de vida. 

Diversos programas desenvolvidos com as diversas áreas da Prefeitura foram 

realizados visando a prevenção à violência nas escolas municipais: a dissuasão 

acerca da participação de jovens em guangues, o afastamento dos jovens 

das drogas e da violência. Foi desenvolvido o Projeto de Justiça Restaurativa 

com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Plano Municipal de Segurança 

Escolar, teve continuidade o Projeto Escotismo da Guarda Municipal, entre 

outros. Mas o desafio continua. É necessário avançar com as ações integradas 

com a educação, as políticas sociais, esporte e saúde, visando a prevenção da 

violência, principalmente junto aos jovens.
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Os Guardas Municipais iniciaram o treinamento para portarem armas de 

fogo; ganharam comandante da própria instituição; receberam treinamentos 

de reciclagem; e estiveram presentes, no último ano, em 590 equipamentos 

municipais, promovendo a segurança e tranquilidade dos usuários. O desafio, 

para os próximos anos, será promover a ampliação do efetivo, a conclusão dos 

cursos para porte de arma, novas reciclagens, visando, assim, uma guarda cada 

vez mais preparara para atender ao cidadão.

Para “assegurar ambiente pacífico e seguro na cidade, atuando em ações 

preventivas e vigilância constante. Reduzir atos de delitos e vandalismos 

contra monumentos, prédios públicos e privados. Colaborar para a melhoria da 

sensação de segurança na cidade e na RMBH”, como preconizado no Plano BH 

2030, ainda há muito a se fazer. 

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Expandir a vigilância eletrônica, aumentando o número de câmeras 

integradas no Centro de Operações da Prefeitura (COP) para, no mínimo, 3 

mil câmeras, finalizando a instalação dos projetos aprovados no Orçamento 

Participativo e promovendo a integração COP, das câmeras privadas, 

projeto a ser construído junto à população de Belo Horizonte.

2. Utilizar as imagens das câmeras de fiscalização de avanço de sinal e de 

excesso de velocidade, interligando-as ao COP, com o objetivo de ajudar a 

Polícia no combate à criminalidade.

3. Melhorar a iluminação pública, executando a Parceria Público-Privada 

(contrato já assinado) para a substituição de todas as lâmpadas da cidade 

por lâmpadas de Led.

4. Avançar com as ações integradas com a educação, políticas sociais, saúde e 

esportes, visando a prevenção da violência, principalmente junto aos jovens.

5. Ampliar as parcerias com o poder judiciário, fortalecendo a Justiça 

Restaurativa, que compreende ações no sentido de evitar a reincidência e 

promoção da reinserção social.

6. Assumir a articulação entre as forças de segurança pública objetivando 

maior proteção ao cidadão.

7. Priorizar o atendimento de processos administrativos em que os 

empreendimentos privados invistam em segurança em prol da população.

8. Valorizar a carreira da Guarda Municipal.

9. Aproximar os Guardas Municipais da comunidade.

10. Ampliar o efetivo dos Guardas Municipais.

11. Finalizar os cursos de capacitação para utilização de armas de fogo, para 

todos os Guardas Municipais.

12. Promover contínuo treinamento de reciclagem e aprimoramento para os 

Guardas Municipais.

13. Apoiar parcerias da Guarda Municipal com outras organizações de 

segurança pública.
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cidade com 
moBilidade 

SuStentável

a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade sustentável e com qualidade de vida, onde prioriza-se a 

mobilidade das pessoas que nela vivem e circulam. Cidade onde “Intervenções 

de natureza distinta resultarão na fluidez e segurança nos deslocamentos, 

com priorização do transporte coletivo e de grande escala, ênfase ao espaço e 

respeito aos pedestres e ciclistas, incentivando estes deslocamentos, por meio 

de uma infraestrutura adequada”. Esse é o futuro desejado, conforme o Plano 

Estratégico BH 2030.

Para alcançar esse futuro, o Plano BH 2030 recomenda um conjunto de 

diretrizes que orientam nosso Programa de Governo, tais como: ampliar a 

oferta de transporte público de alta capacidade; incentivar o transporte em 

modos não motorizados; implantar políticas de gestão do estacionamento no 

espaço público, da logística urbana e de acessibilidade ao transporte público; 

aumentar a qualidade do sistema de informação ao usuário; intensificar os 

instrumentos de educação para a mobilidade; ampliar a disseminação de 

medidas moderadoras de velocidade traffic calming.

Até 2030, o Plano BH 2030 define como meta para a cidade aumentar de 

43,3% (2012) para 70% a participação do transporte coletivo na matriz de 

viagens motorizadas; aumentar a velocidade operacional do transporte 

coletivo convencional (por ônibus) de 15,9 km/h (2014) para 24,7 km/h; e 

reduzir a mortalidade no trânsito de 7,1 (2014) para, no máximo, 3,5 mortes/100 

mil habitantes. 

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Belo Horizonte enfrenta os problemas típicos de mobilidade que se verificam 

nas grandes cidades do mundo. O aumento acelerado da frota de veículos, 

a saturação das vias e dos meios de transporte coletivo nos horários de 

pico, os conflitos entre os fluxos de transporte de passageiros e de cargas, o 

aumento da emissão de gases de efeito estufa, convivem com o crescimento 

das demandas por mais calçadas livres e bem conservadas, ciclovias e por 

formas menos poluentes de deslocamento e, até mesmo, a nova questão da 
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necessidade de regulação das plataformas digitais de compartilhamento de 

serviços na circulação urbana.

Sem dúvida, no que tange ao transporte público de maior capacidade e de 

qualidade, o grande desafio é dar continuidade aos esforços, conduzidos em 

conjunto com o Governo do Estado, para viabilizar a ampliação da rede de 

metrô da nossa cidade, incluindo Parceria Público-Privada (PPP): modernizar 

e estender a atual linha 1 até o Novo Eldorado e construir as linhas 2 (do Nova 

Suíça ao Barreiro) e 3 (da Lagoinha até a Savassi). Vale destacar que, para 

essas linhas, já foram concluídos os trabalhos de sondagem e topografia, bem 

como os necessários projetos de engenharia de todas essas intervenções.

Tão importante quanto a expansão do metrô são a priorização e a qualificação 

do transporte coletivo por ônibus. São inegáveis os avanços que ocorreram 

em Belo Horizonte nos últimos anos. A implantação do BRT MOVE, em 2014, 

com corredores e faixas exclusivas, ônibus modernos, embarque em nível, com 

significativa redução do tempo de viagens, além da possibilidade de integração 

sem pagamento de nova tarifa para acesso a distintas regiões da cidade. A 

racionalização dos itinerários, com a criação de linhas alimentadoras, de grandes 

e funcionais estações de integração e linhas troncais, expressas e paradoras, com 

destino na Área Central, permitiram, inclusive, dar mais racionalidade ao então 

caótico trânsito no hipercentro, decorrente da superposição de grandes volumes 

de linha, reduzindo o congestionamento e melhorando a segurança do pedestre.

Mas é preciso completar o projeto do BRT do MOVE. A implantação de mais um 

corredor, no eixo das Avenidas Amazonas e Tereza Cristina, e a construção da 

Estação de Integração São José, na conexão das Avenidas Pedro II e Trancredo 

Neves, que possibilitarão ampliar as vantagens do sistema BRT para parcelas 

das regiões Oeste, Noroeste e Pampulha, assim como a ampliação em mais de 

100 quilômetros da malha de faixas exclusivas para ônibus, foram prejudicados 

pelo cenário econômico recente: os recursos para eles, aprovados no Pacto 

da Mobilidade, não foram liberados em função das dificuldades financeiras 

enfrentadas pelo Governo Federal. 

A implantação da primeira etapa SITBUS, sistema integrado de gestão, 

monitoramento e informação do transporte coletivo foi concluído, resultando, 

entre outros, na instalação de painéis eletrônicos com informações das viagens 

em tempo real e de mecanismos de monitoramento por circuito fechado de TV 

nos ônibus, proporcionando mais segurança aos condutores e usuários, bem 

como sua integração ao Centro de Operações da Prefeitura (COP), inaugurado 

em 2014, que monitora o trânsito e o transporte coletivo em tempo real. O 

aplicativo SIUMobile, lançado recentemente, sem dúvida, ampliou as facilidades 

aos usuários do transporte público por ônibus, disponibilizando informações 

sobre previsões de chegadas dos ônibus nos pontos. Não podemos parar por 

aqui. Hoje as tecnologias disponíveis nos permitem avançar muito na gestão 

eficiente da mobilidade urbana.

E a segurança no trânsito é um caso à parte. Nos últimos quinze anos, o número 

de acidentes de trânsito, assim como o seu grau de severidade e os traumas 

causados, foi reduzido drasticamente em Belo Horizonte, mas é evidente que 

muito ainda há de se fazer. O Projeto Mobicentro, com intervenções implantadas 

nos eixos do Hipercentro, área hospitalar e Avenida Afonso Pena, consistiu em 

iniciativas estratégicas que priorizaram tráfego seguro dos pedestres e a maior 

fluidez do transporte coletivo. Além disso, essas iniciativas facilitaram os fluxos 

de saída do tráfego de automóveis do Hipercentro, ofereceram alternativas 

adequadas à dispersão do tráfego de atravessamento da Área Central em 

ligações interbairros e canalizaram os fluxos dos veículos com o menor 

percurso possível. Foi ofertado maior tempo para travessia dos pedestres, o 

que melhorou a segurança daqueles que circulam na região. 

Mas é necessário, ainda, avançar muito na conscientização das vantagens do 

uso dos modos não motorizados de transporte, na oferta de maior quantidade 

de travessias acessíveis, de medidas de traffic calming e nos projetos de 

educação no trânsito. A vida é muito valiosa, e é inconcebível convivermos 

com mortes no trânsito.

É preciso, também, priorizar a redução do fluxo de veículos na área central, 

implantando a nova rodoviária fora da área central e ampliando a política de 

priorização do pedestre e ciclista, visando uma cidade cada vez mais sustentável 

e menos dependente do transporte individual. 

O Projeto Pedala BH conseguiu chegar a mais de 87 Km de ciclovias/ciclofaixas 

nos últimos anos. O sistema de aluguel de bicicletas mostra um avanço e 

uma política de estímulo aos modos não motorizados. Mas devemos avançar, 

visando maior integração, tanto das rotas cicloviárias entre si quanto com o 

transporte coletivo.

Outro grande desafio a ser enfrentado é a implantação de uma Política de Gestão 
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da Logística Urbana, imprescindível para garantir a melhoria da circulação de 

bens e mercadorias no ambiente urbano e para a melhoria da mobilidade geral. 

Ademais, atenção especial tem que ser dada, visando a superação dos graves 

entraves no entorno da capital, onde o trânsito urbano se mistura ao trânsito 

de cargas, causando graves acidentes e recorrentes engarrafamentos. E tal 

implantação não deve ser feita pelo município sozinho, mas em parceria com 

os gestores e operadores das diferentes cadeias logísticas atuantes na cidade.

Com relação à participação e controle social na gestão da mobilidade, a 

implantação das Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTTs) foi 

medida importante, assim como a criação do Observatório da Mobilidade, mas 

a participação da população tem que ser cada vez mais ampliada e efetiva. É 

preciso ampliar e aprimorar os instrumentos já instituídos, o Conselho Municipal 

de Mobilidade Urbana (COMURB) e o Observatório da Mobilidade, que 

possibilitam a participação e o controle social na condução de estudos e ações 

para a construção da mobilidade urbana sustentável e o acompanhamento das 

políticas, programas e projetos.

A preocupante interrelação entre mobilidade e meio ambiente também merece 

atenção. O desafio de se ter uma mobilidade urbana sustentável exigirá ações 

robustas nesse campo, pois o setor de transporte rodoviário tem participação 

muito relevante no volume de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera 

de nossa cidade, da ordem de 53%. 

Ações para a inovação tecnológica dos veículos de transporte público, para 

substituição de combustíveis fósseis por energia limpa, ainda esbarram na 

indisponibilidade da indústria, mas devem ser perseguidas e incentivadas. 

É preciso, também, priorizar ações que visam incentivar a diminuição 

da circulação de pessoas em veículos motorizados individuais, como a 

continuidade da implantação da rede de ciclovias e das medidas para a 

garantia do tráfego seguro dos pedestres. Além dessas, ações inovadoras 

devem ser desenvolvidas para a gestão da demanda de viagens por 

automóvel e visando a moderação da velocidade nas vias e qualificação 

do espaço urbano, como as zonas 301, buscando a convivência harmoniosa 

entre os fluxos de carros, bicicletas e de pedestres.

1  Projetos que reduzem a velocidade dos veículos de um conjunto de ruas interligadas ou de uma determinada 
região da cidade para o máximo 30 Km por hora. Tem como objetivo melhorar as condições de segurança, 
humanizar os espaços públicos e permitir o compartilhamento do sistema viário por pessoas, bicicletas e 
automóveis.

Em síntese, os principais desafios a serem enfrentados serão oferecer à 

população um transporte público de qualidade, garantir uma mobilidade ativa, 

sustentável e acessível, um trânsito seguro e mais eficiente e uma gestão da 

mobilidade com participação social.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

mobilidade ativa, sustentável e acessível

Tornar a cidade sustentável e acessível passa, necessariamente, por dotá-la 

de estrutura urbana capaz de promover a redução da extensão das viagens 

e ampliação do uso do transporte coletivo e dos modos ativos, reduzindo a 

necessidade de utilização do transporte individual, bem como promover a 

mudança da matriz energética do sistema de transportes, com operação de 

veículos de baixo impacto ambiental. 

Deseja-se que andar a pé e de bicicleta na cidade, por meio de uma vida ativa 

– considerando autonomia e inclusão – seja cada dia mais seguro, confortável, 

prazeroso, saudável, e que mais pessoas queiram utilizar os modos ativos em 

suas viagens e deslocamentos cotidianos, com respeito e garantia de que os 

espaços públicos possam ser usufruídos, apropriados e acessíveis para todas 

as pessoas. A cidade com acessibilidade universal, física e econômica se reverte 

em garantia de maior independência para alguns e em benefício para todos, 

pois contempla a redução das barreiras que comprometem o acesso de parte 

dos cidadãos às oportunidades que a cidade oferece, com requisitos universais 

de segurança, conforto e direitos, promovendo a justiça social.

Nesse contexto, as propostas, a seguir, nortearam os planos da cidade para 

que ela se tone ativa, sustentável e acessível.

1. Ampliar a rede cicloviária integrada, rotas cicláveis e Zonas 30, com oferta 

de paraciclos e bicicletários adequados à demanda. 

2. Promover a renovação continuada da frota do transporte público, com 

veículos com acessibilidade universal e menos poluentes.
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3. Articular a criação de sistemas de informação (por aplicativo e internet) que 

permitam, em tempo real, a localização dos paraciclos, ciclovias, oficinas, 

pontos de apoio, disponibilizando informações em plataforma aberta.

4. Implantar mecanismos que ofereçam tratamento especial para deficientes 

visuais em travessias semaforizadas.

mobilidade coletiva com qualidade

Pretende-se que o transporte coletivo seja o principal modal utilizado pela 

população em suas viagens cotidianas, pela qualidade do serviço ofertado, 

independentemente da adoção de medidas restritivas ao uso do transporte 

individual. Para isso, nosso governo empenhará todos os esforços para ofertar, 

aos cidadãos de Belo Horizonte, um serviço de transporte coletivo de qualidade, 

acessível a todos os usuários, com conforto e segurança, eficiente e confiável, 

e que garanta a inclusão social e a acessibilidade geográfica a todas as regiões 

da cidade, por meio de políticas de integração física e tarifária. 

5. Atuar ativamente junto aos Governos Federal e Estadual, em total articulação 

com os parlamentares mineiros e com a sociedade civil organizada, para 

garantir, de fato, a ampliação do metrô.

6. Atuar ativamente junto ao Congresso Nacional, com o objetivo de revisar 

a política tributária de forma a canalizar recursos para investimentos no 

transporte público e desestimular o uso do automóvel privado.

7. Iniciar a implantação do BRT MOVE no corredor da Avenida Amazonas.

8. Implantar a Estação de Integração São José, na conexão das Avenidas 

Pedro II e Tancredo Neves.

9. Ampliar, em mais de 100 quilômetros, a extensão de faixas exclusivas/

preferenciais em vias onde o volume de ônibus em circulação necessita 

desses mecanismos para promover melhorias no desempenho operacional 

(redução de tempo de viagem).

10. Implantar políticas de integração física e tarifária entre os diferentes serviços 

de transporte por ônibus, no município, e entre o transporte suplementar e 

o metrô.

11. Ampliar a quantidade de pontos de ônibus dotados de abrigos, com o 

objetivo de atender a 70% dos embarques diários.

12. Expandir os programas de melhoria contínua no transporte coletivo por 

ônibus, garantido as melhores condições de acessibilidade, conforto, tempo 

de espera e de viagem.

13. Concluir a implantação da Nova Rodoviária.

14. Implantar sistema inteligente nos semáforos, de forma a priorizar o 

transporte coletivo.

gestão da mobilidade com participação social

Para atingir as metas dos planos elaborados e assim melhorar a qualidade 

de vida das pessoas na cidade, é necessário aprimorar a gestão pública dos 

vários componentes da mobilidade com transparência e participação efetiva 

da sociedade. Além disso, é necessário conhecer e entender a influência dos 

planos metropolitanos e das cidades vizinhas à capital.

15. Articular politicamente os municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) para que a dimensão metropolitana seja incorporada 

nos planos municipais de mobilidade.

16. Empoderar a população de BH, oferecendo-lhes dados e informações 

transparentes, ferramentas de diálogo e participação, pautadas por metas 

e indicadores. 

17. Reforçar a participação e o controle social das políticas públicas de mobilidade 

através do Conselho Municipal da Mobilidade Urbana, das Comissões Regionais 

de Transportes (CRTT) e do Observatório da Mobilidade.

18. Compartilhar bases de dados (open data) com interessados e incentivar 

o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação aplicadas 

aos transportes, para aprimorar a gestão da mobilidade urbana, ampliar o 

controle das operações e disseminar informações relevantes para decisões 

dos usuários do transporte público e do sistema viário.

19. Incentivar a ampliação do uso de serviços de compartilhamento de 

automóveis (car sharing), contribuindo para a melhor gestão da demanda 

de viagens pelo modo individual e priorizando a adoção de fontes de 

energia limpa.
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transporte mais fluido, seguro e amigável 

Para que o transporte urbano seja mais fluído, seguro e amigável, serão 

necessárias intervenções físicas e regulatórias no sistema viário e de circulação 

de modo a desviar ou reduzir o volume de tráfego de veículos em áreas e 

corredores mais carregados; melhorar pontos ou segmentos viários com alta 

concentração de acidentes, aumentando a segurança viária; investir de maneira 

intensiva em iniciativas para a educação no trânsito; bem como incentivar, de 

modo geral, a apropriação do espaço público pelas pessoas. Ademais, serão 

implantadas medidas de gestão de logística urbana capazes de reduzir as 

ineficiências e desperdícios no suprimento e distribuição de bens e mercadorias 

para tornar a cidade cada vez mais competitiva economicamente e com melhor 

ambiente de negócios.

20. Avançar com o projeto Vida no Trânsito, tratando os pontos críticos de 

concentração de acidentes na rede viária, ampliando as campanhas de 

educação no trânsito e reforçando a fiscalização.

21. Prosseguir e ampliar as iniciativas de melhoria da circulação viária 

integrantes do projeto Mobicentro/Trânsito Melhor, com foco integrado 

na maior segurança para pedestres, ganhos de fluidez para os ônibus e 

redução das distâncias percorridas pelos automóveis.

22. Investir, cada vez mais, na requalificação de rotas de caminhamento 

de pedestres, tanto na área central quanto nas centralidades de bairros 

definidas no Plano Diretor.

23. Ampliar o Programa Domingo a Rua é Nossa (fechamento de ruas aos 

tráfegos veiculares aos domingos), estruturando ciclorrotas temporárias e 

outras iniciativas de lazer, com participação e autonomia comunitária na 

definição dos locais.

24. Implantar projetos de gestão mais eficientes da Logística Urbana, 

objetivando o desempenho das operações de suprimentos e distribuição 

de cargas e mercadorias na cidade e minimizando conflitos com outros 

usos das vias públicas.

25. Concluir as obras de implantação do Boulevard Arrudas para estruturação 

de um eficiente corredor viário de desvio e redistribuição do tráfego, que, 

hoje, atravessa desnecessariamente o hipercentro da cidade, contribuindo 

para a redução de congestionamentos recorrentes nessa área urbana.

26. Finalizar as obras de implantação da via 710, corredor de conexão entre 

as Avenidas dos Andradas, José Cândico da Silveira e Cristiano Machado, 

contribuindo, assim, para a interligação entre bairros, desviando esses 

fluxos de vias já bastante carregadas. 

27. Viabilizar recursos para início das obras de requalificação viária e aumento 

da capacidade e segurança do trânsito, na Av. Borba Gato (antiga MG05), 

contribuindo para a progressiva interligação das regionais Leste, Nordeste, 

Pampulha e Venda Nova. 
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cidade 
com reduZida 

PoBreZa

a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade com qualidade de vida: é o que está planejado para Belo 

Horizonte, em 2030. Busca-se uma cidade sem pobreza extrema, “sem 

miséria e inclusiva”, como defende o Plano Estratégico BH 2030, com 

oportunidades de trabalho e renda. 

Com o propósito de concretizar a realização desse futuro, foram recomendadas, 

no Plano Estratégico BH 2030, diversas diretrizes para BH ter cada vez mais 

qualidade de vida. Diretrizes estas que orientam nosso Programa de Governo, 

tais como: avançar nos sistemas de proteção social para todos, em conformidade 

com os parâmetros nacionais e, até 2030, atingir a cobertura total dos pobres e 

vulneráveis; identificar as famílias na faixa da extrema pobreza ou em situações 

limites desse parâmetro e fazê-los alvo de assistência específica e de garantia 

de renda mínima, em complemento às políticas federais; preparar e capacitar 

jovens e adultos residentes em áreas de vulnerabilidade social para o mercado 

de trabalho, principalmente o primeiro emprego, para o empreendedorismo 

e outras formas de inclusão produtiva; garantir a segurança alimentar e 

nutricional, visando atender à parcela da população com maior vulnerabilidade 

social; garantir e expandir o acesso da população em situação de pobreza a 

bens e serviços públicos na perspectiva da integralidade da proteção social; 

priorizar as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência e os idosos 

nos serviços e ações de erradicação da miséria e redução da pobreza.

O Plano BH 2030 definiu como meta, até 2030, erradicar e manter erradicada 

a extrema pobreza; reduzir a pobreza de 3,8% (2010) para, no máximo, 1,9% da 

população.

Este Programa de Governo apresenta propostas cujo objetivo é vencer os 

desafios que se apresentam e alcançar o futuro almejado.

deSaFioS

Em Belo Horizonte, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal1, 

em 2010, 0,79% da população estavam na condição de extrema pobreza, com 

renda familiar per capita de até R$70.

1 Desenvolvido pelo PNUD, IPEA e FJP, lançado em 2013.
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Considerando a população atual de Belo Horizonte, estimada pelo IBGE como 

de 2,5milhões, hoje, teríamos cerca 6.200 famílias extremamente pobres. 

Muitas dessas famílias já são  atendidas por políticas públicas desenvolvidas 

pelo município, seja na educação, na saúde ou nas políticas sociais. Porém, em 

razão do alto grau de vulnerabilidade em que se encontram, muitas vezes, não 

conseguem acessar os programas e serviços oferecidos no município. Percebendo 

essa fragilidade, a Prefeitura desenvolveu o Programa Família Cidadã - BH Sem 

Miséria que, ao longo desta gestão, identificou essas famílias e propôs uma 

metodologia de acompanhamento mais sistematizado, intersetorial, com plano 

de acompanhamento individualizado e pactuado com a família.

O programa já iniciado, atingiu até o momento cerca de 2 mil famílias. O desafio 

a ser enfrentado é identificar as demais famílias e incluí-las no programa, 

visando erradicar e manter erradicada a extrema pobreza.

Os Espaços BH Cidadania são os locais de acolhimento para essas famílias.  

O número de BH Cidadanias foi consideravelmente expandido nos últimos anos, 

passando de dezesseis para 34. É necessário avançar ainda mais, pois os BH 

Cidadanias ainda não atingem todas as áreas de vulnerabilidade do município, 

sendo necessária a implantação de mais unidades.

A mortalidade infantil foi reduzida, de 10,67, em 2011, para 9,6 óbitos por mil 

nascidos vivos em 2013! Uma redução histórica, superando as metas traçadas 

pela Organização das Nações Unidades (ONU) para 2015. Mas podemos avançar 

para reduzir ainda mais essa taxa. Importante ação nesse sentido é ampliar as 

ações visando à inserção das famílias mais vulneráveis nos programas públicos 

de saúde e de segurança alimentar.

A segurança alimentar, com o fornecimento de alimentação para as instituições 

conveniadas (instituições de acolhimento de idosos, de crianças e adolescentes, 

de moradores em situação de rua, entre outros) e para as escolas municipais, 

creches conveniadas e Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis), 

forneceu mais de 76 milhões de refeições em 2015. Mas podemos avançar, 

garantindo o acesso direto à alimentação de qualidade para as famílias inseridas 

no Programa Família Cidadã. 

Para contribuir ainda mais com essas famílias, para que tenham condições de 

acessar o mercado produtivo, devemos incentivá-las na realização de cursos de 

qualificação e profissionalização. Nos últimos três anos, foram oferecidas mais 

de 55 mil vagas, pela Prefeitura, nas mais diversas áreas e categorias. As vagas 

são direcionadas principalmente para os o mais vulneráveis, mas um avanço 

importante será priorizar as famílias inseridas no Programa Família Cidadã.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Assistir a um número maior de famílias, incluindo-as no Programa Família 

Cidadã – BH sem Miséria.

2. Promover a identificação de indivíduos e famílias em situação de extrema 

pobreza, além dos territórios cobertos pelos BH Cidadania, por meio de 

metodologias envolvendo a busca ativa pelas equipes das regionais.

3. Ampliar o número de equipamentos BH Cidadania/Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS).

4. Articular, de maneira mais efetiva, as diversas políticas desenvolvidas pelo 

município que atendem ao público mais vulnerável, visando mais integração 

de forma a favorecer a inserção e permanência, na rede de serviços da 

Prefeitura, das famílias em situação de alta vulnerabilidade social.

5. Realizar oficinas de Educação para o Consumo, para as famílias 

atendidas nos espaços BH Cidadania/CRAS, tendo como objetivos o 

consumo consciente; a promoção de práticas alimentares e estilos de 

vida saudáveis; o desenvolvimento da responsabilidade social; e noções 

de sustentabilidade ambiental.

6. Ampliar as ações do Programa Família Cidadã – BH sem Miséria, incluindo 

o fornecimento de cartão para as famílias, para aquisição de gêneros 

alimentícios, visando o acesso à alimentação de qualidade.

7. Priorizar, nos programas de capacitação e qualificação oferecidos pela 

Prefeitura, os jovens e adultos residentes em áreas de vulnerabilidade social.

8. Garantir, nas unidades habitacionais produzidas, percentuais de 

atendimento para famílias originárias das políticas de assistência social, em 

vulnerabilidade social ou com trajetória de rua.
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9. Aproveitar, prioritariamente, a mão de obra local quando da realização de 

obras e serviços em comunidades vulneráveis.

10. Promover a integração dos municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) na discussão dos problemas e proposição de soluções 

para questões de interesse comum, envolvendo erradicação da pobreza 

extrema, o combate e a erradicação do trabalho infantil e a promoção de 

ações para a população em situação de rua.

cidade de todoS
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a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade com oportunidades e com qualidade de vida, sem miséria e 

inclusiva. Uma cidade saudável.

Com o propósito de concretizar a realização desse futuro, foram recomendadas, 

no Plano Estratégico BH 2030 diversas diretrizes que orientam nosso Programa 

de Governo, tais como: promover a intersetorialidade, a integralidade e a 

territorialização das ações voltadas para políticas sociais como pressupostos 

da gestão pública municipal; evoluir com os projetos que promovem a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades com maior vulnerabilidade 

social; fortalecer a política de proteção da criança e do adolescente; ampliar 

os programas, projetos e ações para erradicar, e manter erradicado, o trabalho 

infantil; ampliar as ações para prevenção e tratamento ao uso de álcool e drogas, 

com especial atenção aos jovens; ampliar as ações para reduzir a violência 

contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoa idosa e pessoa com deficiência; 

enfatizar o jovem nas políticas de saúde, preparação e capacitação para o 

trabalho, enfrentamento ao uso de drogas, esporte, lazer e cultura, bem como 

no uso de modalidades de transporte não motorizadas; garantir a realização de 

ações e práticas educativas de promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

promover e ampliar políticas de equidade e de combate às diferenças de 

gênero, à violência, ao racismo, à homofobia e à discriminação de qualquer 

natureza; fortalecer as políticas voltadas para a promoção da igualdade racial 

e da cidadania da população LGBT; avançar com a política para pessoas em 

situação de rua, com atenção especial ao acolhimento institucional, reinserção 

familiar e inclusão social e produtiva; fomentar a política de voluntariado no 

município a fim de tornar BH a Capital da Solidariedade.

Até 2030, o Plano BH 2030 definiu como meta erradicar e manter erradicado 

o trabalho infantil; melhorar o Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) 

da cidade, passando de 0,671 (2014) para, no mínimo, 0,730 e melhorar o 

IQVU de todas as regionais da cidade, passando o valor mínimo de 0,633 

(2014) para 0,671.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Nos últimos anos, muito se avançou na cidade, no que diz respeito ao 

atendimento aos mais vulneráveis. De modo geral, as instituições conveniadas 

com a Prefeitura, responsáveis pelo acolhimento de crianças e adolescentes, 

idosos, população em situação de rua e pessoas com deficiência, tiveram 

significativo aumento dos repasses da Prefeitura, buscando aprimorar o 

atendimento e garantir a segurança da acolhida. 

Destacamos, também, avanços no atendimento à população em situação de 

rua, com o fornecimento de refeições durante a semana, novas unidades de 

acolhimento, consultórios na rua, entre outros. Também foi criado o Comitê 

de Monitoramento e Assessoramento da Política Municipal para a População 

em Situação de Rua, instância composta por vários segmentos da sociedade 

para pactuação das ações voltadas para esse público, com foco na garantia de 

direitos e promoção social. 

Mas a questão da reinserção da população em situação de rua e do dependente 

químico, muitas vezes ocupando o mesmo espaço, precisa ser enfrentada. É 

preciso trabalhar, fortemente, para a reintegração familiar ou o acolhimento, 

pois a rua não é um lugar apropriado para se viver.

A política de proteção social às crianças e aos adolescentes do município em 

risco social já se encontra instituída, refletida em ações, serviços e programas 

em várias secretarias da Prefeitura. A institucionalização do Programa Família 

Acolhedora, em 2015, por lei municipal, demonstra o compromisso da gestão 

na busca por maior qualidade no atendimento à criança e ao adolescente em 

risco social. A mesma evolução se percebe com as crianças com trajetória de 

vida na rua, com a construção de um novo espaço, o Miguilim, para que as 

equipes acolham casos eventuais de crianças nessa situação e trabalhem a 

reinserção familiar. 

O grande desafio a ser enfrentado é o fenômeno do trabalho infantil. Fenômeno 

mais difícil de identificação, considerando que muitas crianças nessa situação 

têm família de referência, e o trabalho acontece geralmente no período noturno. 

A crise econômica agrava essa situação e é dever do poder público atuar, de 

forma sistemática, visando sua erradicação.

Para os idosos, novas atividades de lazer foram incorporadas às políticas, como 
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também houve um aumento expressivo nos per capitas junto às instituições 

de longa permanência conveniadas com a Prefeitura. E o Programa Maior 

Cuidado, instituído em 2011, que promove o cuidado domiciliar para idosos 

semidependentes e dependentes, atendeu mais de 650 idosos no último ano.

O envelhecimento da população mundial é um fato em e, Belo Horizonte, não 

vai ser diferente. Precisamos, sem dúvida, avançar com o conceito de cidade 

“Amiga do Idoso”, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde.

Para a Pessoa com deficiência, foi implantado o Centro Dia, no Barreiro, no 

qual são oferecidas oficinas de convivências, orientações para a família, para 

o trabalho, entre outros, atendendo, principalmente, pessoas que sofreram 

violação de direitos. Trabalhar para, cada vez mais, garantir o direito das 

Pessoas com Deficiência é um grande desafio, melhorando a mobilidade 

urbana, promovendo o acesso às atividades de lazer, cultura e esporte.

O Consórcio Mulheres das Gerais, que atua no enfrentamento da violência 

contra as mulheres, foi fortalecido com novos integrantes, e a Prefeitura 

desenvolveu ações, tais como: “Rodas de Conversa”; capacitação de agentes 

públicos; campanhas de sensibilização de prevenção à violência; entre outras, 

junto às regionais e aos atores que compõem a rede de enfrentamentos. 

A violência contra a mulher necessita, ainda, de mais investimentos e integração 

de várias políticas públicas, visando o empoderamento e a inserção no mercado 

de trabalho.

A juventude tem, hoje, um equipamento construído: o Centro de Referência da 

Juventude, que, no momento, passa por discussões sobre o regime de gestão. 

Mas, mais ações devem ser desenvolvidas para que a juventude possa participar, 

cada vez mais, dos espaços públicos existentes de debates, manifestações e 

discussões das mais diversas temáticas.

E o Programa BH Sem Homofobia, instituído em 2015, vem contribuindo 

fortemente no combate à violência e à discriminação homofóbica no município. 

Mas a temática lgBt precisa ganhar visibilidade como forma de enfrentar, com 

mais veemência, a homofobia e discriminação.

Para a promoção da igualdade racial, ocorreram mais de 14 mil capacitações 

entre os profissionais da Rede Municipal de Educação, pelo Projeto Educação 

para a Diversidade Núcleo Etnicorracial. O grande desafio a ser enfrentado 

é garantir a transversalidade da política de promoção da igualdade racial na 

administração municipal e envolver a sociedade civil nesse debate, como forma 

de garantir ações perenes de combate à discriminação e ao racismo.

Os desafios que se apresentam para a construção da cidade que queremos em 

2030, como observamos, são muitos. Os temas são transversais, como bem 

citado no Plano Estratégico BH 2030: “ao delinear uma estratégia para a cidade 

que queremos em 2030, há de se considerar que a cidadania, a proteção e a 

inclusão social são temas transversais que envolvem várias políticas setoriais, 

além da atuação direta ou indireta de diversas instituições. Contudo, para 

conferir eficiência e eficácia aos programas e, assim, otimizar e dar visibilidade 

aos resultados, é conveniente a organização dessas políticas em um lócus 

específico, no qual se reúnem as principais ações e, fundamentalmente, onde 

se exercita a coordenação delas, incluindo as ações a cargo de outros órgãos, 

na busca de um objetivo comum. Desse modo, Belo Horizonte como ‘Cidade de 

Todos’ incorpora, em suas premissas, a transversalidade e intersetorialidade das 

políticas pertinentes, a coordenação e aglutinação sistemática dos programas 

decorrentes e considera como relevantes o caráter heterogêneo da população 

belo-horizontina, as transformações demográficas e sociais ocorridas nos 

últimos anos, bem como as tendências já delimitadas para o futuro. E é deste 

modo que se propõe a continuar atuando com vistas ao horizonte de 2030”.

E, para termos uma Cidade de Todos, temos que evoluir na integração das 

diversas políticas públicas, na sua intersetorialidade. E, muito importante, 

implantar o programa de voluntariado na cidade, tornando BH a Capital da 

Solidariedade.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Evoluir na integração das diversas políticas públicas, na sua 

intersetorialidade.

2. Promover a articulação entre os municípios da Região Metropolitana, 

visando a construção de uma metodologia de gestão colaborativa no 

campo das ações de proteção social.
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3. Fortalecer o sistema de promoção, proteção e defesa dos direitos das 

minorias.

4. Ampliar as ações de prevenção e combate a todas as formas de 

discriminação e violência.

crianças e adolescentes

5. Ampliar campanhas de combate ao trabalho infantil, viabilizando as 

ações de abordagem social também para o período noturno e finais de 

semana.

6. Utilizar o Centro de Operações da Prefeitura (COP) para mapear e 

monitorar territórios com maior incidência de trabalho infantil.

7. Priorizar a inclusão das crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil, bem como de seus familiares, em programas e benefícios sociais 

na perspectiva intersetorial.

8. Implantar e apoiar os projetos e programas visando a inclusão de 

conteúdos referentes aos Direitos Humanos e Sustentabilidade na 

proposta pedagógica das escolas da rede municipal de ensino.

9. Fortalecer a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente 

por meio da formação continuada de seus atores, estabelecendo fluxos 

de notificação de violação de direitos e fortalecimento da atuação dos 

conselhos tutelares.

10. Ampliar as campanhas de enfrentamento à violência e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes.

11. Ampliar as políticas públicas de apoio sociofamiliar para a promoção, 

proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência 

familiar.

12. Ampliar o programa Família Acolhedora.

13. Implantar o Programa Família Extensa Guardiã, visando a promoção da 

integração de crianças e de adolescentes afastados do convívio de suas 

famílias de origem por meio de medida de proteção, assegurando-lhes 

o direito à convivência com sua família extensa ou ampliada, com quem 

mantém vínculo de afinidade e afetividade.

14. Viabilizar, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a implantação de Repúblicas para Jovens, para oferecer 

apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal, em processo de desligamento 

de instituições de acolhimento e sem possibilidade de outro tipo de 

abrigo, autossustentação ou retorno para a família.

15. Realizar campanha de doação, na forma de destinação fiscal de recursos, 

para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Pessoa com deficiência

16. Viabilizar o aumento do número de vagas em unidades de acolhimento 

para pessoas com deficiência.

17. Incentivar a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer para 

pessoas com deficiência.

18. Implantar programa visando à reforma e melhoria das calçadas, visando 

acessibilidade.

19. Realizar campanhas de sensibilização da população para o enfrentamento 

da violência contra a pessoa com deficiência.

População em situação de rua

20. Tratar com dignidade o morador em situação de rua, visando restabelecer 

o vínculo familiar ou acolhê-lo em local adequado e seguro.

21. Melhorar as condições dos abrigos e repúblicas, com reformas e 

renovação dos móveis e utensílios quando for o caso.

22. Ampliar o fornecimento de alimentação para moradores em situação 

de rua, fornecendo alimentação, nos finais de semana, nos abrigos da 

Prefeitura.
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23. Promover o reordenamento da rede de acolhimento, respeitando 

a diversidade de gênero, configurações familiares e observando as 

normativas do Ministério de Desenvolvimento Social com relação à 

capacidade dos equipamentos.

24. Implantar os Centros de População de Rua (Centros POP), aprovados 

pelo Orçamento Participativo.

25. Promover a Inclusão Produtiva através do incentivo ao cooperativismo 

para grupos de população.

26. Viabilizar a inclusão dos moradores em situação de rua na prestação 

de serviços contratados pela Prefeitura, para manutenção de praças, 

parques, entre outros.

27. Fortalecimento da Política para a População em Situação de Rua por 

meio da criação da Coordenadoria de Promoção da População em 

Situação de Rua.

28. Garantir, nas unidades habitacionais produzidas, percentuais de 

atendimento para famílias originárias das políticas de assistência social, 

em vulnerabilidade social ou com trajetória de rua.

Pessoa idosa

29. Concluir a elaboração do Plano Municipal do Idoso, com o apontamento 

de ações estratégicas, visando preparação adequada da cidade para o 

fenômeno do envelhecimento.

30. Implantar programa visando à reforma e melhoria das calçadas, dando 

prazo e diretrizes aos responsáveis pela execução, considerando a 

vulnerabilidade da pessoa idosa a quedas.

31. Estimular e desenvolver parcerias com Instituições de Ensino Superior, 

especialmente com as áreas de Ciências Humanas, visando construir 

redes solidárias e de atenção voltadas para os idosos atendidos pelas 

instituições de longa permanência.

32. Aumentar, em parceria com a iniciativa privada, as atividades de lazer 

para os idosos e pessoas com deficiência carentes.

33. Incentivar o trabalho voluntário dos idosos, como forma de mantê-los 

ativamente envolvidos em atividades produtivas e sociais, desfrutando 

benefícios decorrentes dessas atividades, incluindo a sensação de 

autovalorização, de se sentir ativo, de se manter saudável e de manter 

suas conexões sociais.

34. Incentivar o protagonismo dos idosos, com a participação destes nos 

colegiados municipais.

35. Promover a relação intergeracional com ações desenvolvidas nos 

Centros Culturais.

36. Implantar link, no site Prefeitura, com as atividades e políticas destinadas 

aos idosos, com diagramação adequada, letra maior, visando facilitar o 

acesso à informação.

37. Priorizar o atendimento do Idoso em processos administrativos da 

Prefeitura.

38. Realizar campanhas de sensibilização da população para o enfrentamento 

da violência contra a pessoa idosa.

39. Finalizar as obras previstas para o Centro de Referência do Idoso 

(Tancredão), melhorando as condições de manutenção daquele 

equipamento.

40. Realizar campanha de doação na forma de destinação fiscal de recursos 

para o Fundo Municipal do Idoso.

mulheres

41. Ampliar as políticas específicas para as mulheres, dando especial 

atenção àquelas vítimas de violência e àquelas que são pilares na 

estrutura familiar.

42. Avançar com ações para desenvolver oportunidades de qualificação 

e profissionalização, visando reinserção e melhorias no mercado de 

trabalho.

43. Dar prioridade de acesso ao transporte coletivo para mulheres apos às 
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22 horas, permitindo a parada fora do ponto, seja para embarque ou 

desembarque.

44. Vincular a Coordenadoria da Mulher à Secretaria Municipal de Governo, 

para priorizar e fortalecer a gestão e transversalidade das ações.

45. Combater as desigualdades de gênero, através de campanhas e ações 

afirmativas, tanto para o público interno da administração quanto para 

a sociedade de forma geral.

46. Fortalecer a participação das mulheres nos colegiados que visam a 

elaboração e discussão das políticas municipais.

47. Otimizar a utilização dos equipamentos da Prefeitura (escolas, Umeis, BH 

Cidadanias, entre outros) visando a realização de cursos de qualificação 

e profissionalização, que são oferecidos para as mulheres, em locais 

mais perto das suas residências. 

Juventude

48. Utilizar o Centro de Referência da Juventude (CRJ) como local de 

discussão, promoção e divulgação das políticas públicas para os jovens.

49. Desenvolver com o Sistema S (Sebrae, Senae, Senac) programas de 

qualificação e profissionalização para a juventude.

50. Priorizar, nos programas de capacitação e qualificação, jovens 

residentes em áreas de vulnerabilidade social, considerando defasagem 

de escolaridade.

51. Construir e implantar a Escola Profissionalizante na Avenida Santos 

Dumont, área central da cidade.

52. Fazer parcerias com empresas de Tecnologia da Informação e coletivos 

jovens para viabilizar aplicativos que geolocalizem instituições com 

vagas de emprego e/ou estágios. 

53. Ampliar a oferta de cursos de qualificação e profissionalizantes, para 

preparação de recursos humanos para a economia do conhecimento, do 

turismo e da economia criativa.

54. Articular o atendimento para capacitação profissional, treinamento e 

acesso ao mercado de trabalho, a jovens em situação de risco.

55. Consolidar Belo Horizonte como polo de empreendedorismo 

tecnológico, criando ambiente favorável à inovação, atrativo aos jovens 

e revelador de talentos, com a execução de programas para a atração e 

desenvolvimento de startups.

56. Apoiar a implantação, no município, de equipamentos no modelo fab 

labs. 

57. Dar continuidade à implantação do Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

(IVJ), visando levantar informações para subsidiar a definição de 

políticas para a juventude.

58. Ampliar as ações de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras 

drogas, junto aos adolescentes e jovens.

59. Incrementar às ações de fortalecimento do protagonismo juvenil.

60. Compartilhar bases de dados (open data) com interessados e incentivar 

o uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação aplicadas 

aos serviços públicos, na forma autorizada em lei.

lgBt

61. Fortalecer a Política de Promoção dos Direitos LGBT, com a criação 

da Coordenadoria de Direitos de LGBT e do Conselho Municipal dos 

Direitos LGBT.

62. Criar espaços nas unidades de acolhimento da Prefeitura, de forma a 

respeitar a diversidade sexual.

63. Avançar nas ações de capacitação dos agentes públicos visando inibir 

eventuais situações de violência e de discriminação.

64. Manter o Programa BH sem Homofobia, buscando ampliar o seu alcance.
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igualdade racial

65. Avançar com a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 

desenvolvendo ações transversais, envolvendo as diversas temáticas: 

educação, saúde, segurança, cultura e políticas sociais.

66. Promover discussões para a integração das demandas de imigrantes 

estrangeiros/refugiados.

67. Desenvolver mecanismos para fortalecer as instâncias de articulação da 

política de promoção da igualdade racial: fóruns, conselho, grupos de 

trabalho, redes locais e regionais, entre outros. 

68. Revisar o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, visando 

a atualização das ações propostas e a definição de indicadores que 

possibilitem mensurar os avanços, impactos os e resultados da política. 

69. Manter o Programa de Certificação em Promoção da Igualdade Racial.

voluntariado

70. Desenvolver o Programa BH-Capital da Solidariedade, visando promover 

a articulação entre os diversos setores da sociedade para fortalecer 

ações de cunho social, de forma a propiciar que cidadãos e organizações 

públicas e privadas possam vivenciar a prática do voluntariado 

transformador como exercício de cidadania.

cidade com 
todaS aS 
vilaS vivaS
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a cidade que queremoS em 2030

“Viabilizar a garantia do direito de morar dignamente”, essa é uma das 

estratégias de desenvolvimento definidas no Plano Estratégico BH 2030. 

Visando uma cidade sem miséria e inclusiva, “a revitalização das comunidades 

carentes e a questão habitacional se fazem relevantes”.

Para alcançar esse objetivo, o Plano Estratégico BH2030 recomenda um 

conjunto de diretrizes que orientam nosso Programa de Governo, visando 

garantir o acesso à moradia, tais como: somar esforços para tornar Belo 

Horizonte uma cidade capaz de eliminar o seu déficit habitacional de 

interesse social; assegurar à população de baixa renda e, em especial, 

aos moradores de vilas e favelas e de outros Assentamentos de Interesse 

Social, a moradia digna por meio de intervenções urbanas sustentáveis, 

com regularização fundiária, assistência técnica e produção de novas 

moradias, com qualidade; promover a inclusão social e o direito à 

cidade, respeitando a diversidade socioespacial; minimizar e diminuir 

as áreas e edificações em risco, ampliar a regularização fundiária 

dos assentamentos irregulares, com a ocupação do solo urbano ordenada, 

respeitando a diversidade socioespacial; buscar a integração de esforços 

com os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

para discussão e encaminhamentos em níveis Estadual e Federal, visando 

à redução do déficit habitacional e melhoria das condições de moradia na 

área metropolitana.

Até 2030, foram definidas como meta no Plano BH 2030 reduzir o déficit 

habitacional de famílias com renda total de até seis salários-mínimos, viabilizando, 

pelo menos, 56 mil unidades habitacionais (UH), e aumentar de 91% (2010) para 

100% a proporção de domicílios com condições adequadas de moradia. 

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Nos últimos sete anos e meio, foram entregues, pelo município, mais de 

13 mil Unidades Habitacionais de Interesse Social (UHIS), oriundas dos 

diversos programas habitacionais desenvolvidos pela Prefeitura. Um número 

considerável se comparado com anos anteriores. Além disso, foram eliminadas 

mais de 600 situações de risco geológico alto e muito alto; a regularização 

fundiária beneficiou mais de 19 mil domicílios e os projetos de urbanização em 

vilas e favelas avançaram.

Mas enfrentaremos, nos próximos anos, o grande desafio de continuar com 

a Política Municipal de Habitação face à redução dos investimentos externos 

e internos, considerando a redução da receita própria e a perspectiva da não 

regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) para a faixa de 

menor renda.

Saldar o compromisso com o Orçamento Participativo da Habitação (OPH), um 

saldo aproximado de 1.700 (UH), que não pôde ser contemplado pelo programa 

MCMV por ter regras específicas também é uma questão que se coloca. Controlar 

a ocupação em áreas de risco vai exigir uma gestão integrada do controle urbano 

da cidade. E não se poderá deixar de discutir, com as cidades vizinhas, da Região 

Metropolitana, o desenvolvimento de políticas habitacionais. 

Será necessário revisar as alternativas de produção de UHIS por meio de 

identificação de áreas e também para outras alternativas habitacionais que 

não passem, necessariamente, pela propriedade do imóvel, como a locação 

social. Diversificar a forma de produção habitacional traz o desafio de buscar a 

aplicação efetiva de instrumentos e dispositivos previstos na legislação vigente 

(Operação Urbana Consorciada, Convênios Urbanísticos, etc.).

Da mesma forma, apesar do grande número de reassentamentos realizado 

nos últimos anos, será necessário avançar em propostas para viabilizar o 

atendimento a famílias com perfil especial ou famílias coabitantes, como, 

por exemplo, diversificação de tamanho das UH, financiamento para família 

secundária acessar outra UH, entre outras.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Zerar o passivo do Orçamento Participativo da Habitação, além de 

garantir a participação do movimento organizado de luta por moradia na 

implementação da política municipal de habitação.
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2. Garantir maior participação popular nas políticas públicas de habitação, na 

produção de moradia e na urbanização de vilas e favelas.

3. Avançar nas formas democráticas de discussão com o movimento 

organizado de luta por moradia, através de modelos como o OPH, em 

que os núcleos de sem casa e as entidades de luta pela moradia definam, 

juntamente com o Executivo, a forma de alocação de recursos na política 

municipal de habitação e atendimento da demanda.

4. Continuar investindo em ações visando a redução de áreas de risco 

geológico alto e muito alto.

5. Avançar na discussão do Programa de Locação Social, visando 

desenvolver o conceito de morar, em detrimento do conceito de ser 

proprietário, ampliando as possibilidades de atendimento da Política 

Municipal de Habitação. 

6. Utilizar áreas remanescentes de obras, seja em Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS) ou cidade formal, para reassentamentos de famílias com 

disponibilidade de mão de obra própria – autoconstrução – sob a supervisão 

do Programa de Assistência Técnica/Arquitetura e Engenharia Públicas.

7. Continuar ofertando assessoria pública para fins de construção e reforma 

de moradias particulares, de baixa renda, melhorando, com isso, a qualidade 

de vida do morador.

8. Buscar viabilizar linha de crédito a famílias que se enquadrem na Política 

Municipal de Habitação com subsídio ou financiamento municipal, para 

possibilitar acesso à aquisição de UH do programa MCMV 3, faixa 1,5 e/

ou faixa 2.

9. Prover habitação de baixo custo na área central da cidade, mediante 

legislação.

10. Manter, ampliar e aprimorar as intervenções de urbanização em vilas e 

favelas, através do Programa Vila Viva, buscando formas de captação 

de recursos.

11. Manter, ampliar e aprimorar a regularização fundiária das vilas, favelas e 

conjuntos habitacionais para população de baixa renda. 

12. Ampliar as possibilidades de mesclar imóveis de usos diversos nos 

residenciais de habitação popular e/ou áreas remanescentes de obras 

em vilas e favelas, visando agregar o componente de geração de renda e 

sustentabilidade na política de habitação.

13. Garantir, nas unidades habitacionais produzidas, percentuais de 

atendimento para famílias originárias das políticas de assistência social em 

vulnerabilidade social ou com trajetória de rua.

14. Criar alternativas de reassentamento para famílias residentes em coabitação, 

com financiamento habitacional para as famílias coabitantes.

15. Fomentar o desenvolvimento econômico em vilas e favelas e nos entornos 

dos residenciais de interesse social.

16. Ampliar o Programa BH Negócios, que tem o objetivo de apoiar o 

empreendedorismo por meio da capacitação e do incentivo à formalização 

de empreendedores individuais (MEIs), micros e pequenos empresários, 

principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social e econômica.

17. Ampliar as áreas de lazer junto aos conjuntos habitacionais de população 

de baixa renda e também nas vilas e aglomerados.
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vida urBana 
SuStentável

a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade cada vez mais reconhecida por sua beleza, espaços urbanos 

agradáveis e propícios ao desenvolvimento, é o que queremos para Belo 

Horizonte até 2030. Busca-se uma “cidade compacta e multicêntrica”, com 

os objetivos de “minimizar a dependência da população em relação à área 

central da cidade, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos para o 

atendimento de atividade cotidianas e de minimizar as demandas e necessidades 

crescentes de infraestrutura”, de acordo com o Plano Estratégico BH 2030.

Também se vislumbra uma cidade onde “os serviços urbanos deverão estar 

sintonizados com esse cenário idealizado para a cidade, coordenando projetos 

e ações afeitos ao cotidiano de todos os cidadãos” (Plano Estratégico BH 2030).

Com o propósito de concretizar a realização desse futuro, foram 

recomendadas, no Plano Estratégico BH 2030, diversas diretrizes para fazer 

de BH, cada vez mais, uma cidade sustentável e com qualidade de vida. 

Para o planejamento urbano, as diretrizes incluem, entre outras: induzir a 

mudança dos modelos de ocupação, possibilitando o maior adensamento 

construtivo e populacional; buscar maior equilíbrio na disponibilidade e 

no acesso aos equipamentos e serviços públicos de interesse direto do 

cidadão, nas diversas regiões do município; adotar modelo de ocupação 

do espaço urbano voltado para a melhoria da relação entre os espaços 

privados e públicos, por meio do estímulo à implantação de soluções de 

gentileza urbana; conferir prioridade ao adensamento e desenvolvimento 

urbano no interior dos espaços construídos, mediante a recuperação dos 

ambientes degenerados ou degradados e a manutenção de densidades 

apropriadas; promover e induzir a descentralização e distribuição adequada 

das atividades de comércio e serviços no território.

Para os serviços urbanos, foram definidas diretrizes visando o ordenamento e 

a correta utilização do espaço urbano, tais como: ampliar as ações educativas 

como funções preventivas e esclarecedoras da legislação; buscar a redução 

progressiva da cidade informal; impedir a ocupação das áreas de risco 

geológico desocupadas; conscientizar a comunidade para a importância da 

prática da gentileza urbana; promover melhorias no acesso, acompanhamento 

e maior rapidez no atendimento e resolubilidade das demandas dos cidadãos 

por serviços urbanos de diversos tipos.
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Até 2030, o Plano BH 2030 define como meta melhorar o Índice de Qualidade 

de Vida Urbana (IQVU), passando de 0,671 (2014) para, no mínimo, 0,730, além 

de melhorar o IQVU de cada uma das regionais, passando o valor mínimo de 

0,633 (2014) para 0,671.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Cada vez mais, o mundo tem olhado de modo diferente para as cidades, que 

têm se consolidado como ambiente favorável à convivência, à interação, à 

criatividade, à inovação, à prosperidade econômica. Nas cidades, as pessoas 

podem ser felizes, gozar de melhor saúde e ter acesso a tudo o que lhes é 

necessário. É fundamental, assim, encarar a cidade e o modo de vida urbano 

como fontes de qualidade de vida e não como problemas a serem resolvidos.

Nos últimos anos, Belo Horizonte manteve a escrita de ser uma cidade 

consciente dos desafios de seu desenvolvimento, priorizando, no campo 

da política urbana, a atualização dos marcos regulatórios do planejamento 

urbano, destacadamente, o Código de Edificações, o Código de Posturas, o 

Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, todos revistos 

e modernizados entre os anos de 2009 e 2012.

A alteração promovida no Plano Diretor, em 2010, incumbiu a Administração 

Municipal de promover uma abordagem regionalizada do planejamento urbano, 

dando origem aos Planos Diretores Regionais, apresentados e deliberados, de 

forma unificada, na IV Conferência Municipal de Política Urbana, que resultou no 

novo Plano Diretor de Belo Horizonte, ora em discussão na Câmara Municipal. 

É possível, em síntese, dizer que o principal ganho da proposta é promover a 

compatibilização entre o uso do solo do município e a capacidade de suporte da 

infraestrutura instalada, para que, aproveitada de modo mais eficiente e sustentável, 

permita aos cidadãos desfrutar de uma cidade mais acessível, compacta, inclusiva, 

integrada, amigável e com mais qualidade de vida para todos.

Belo Horizonte avançou muito, nesses últimos anos, na oferta de sistemas 

de transporte coletivo, especialmente com os corredores do BRT Move 

implantados nas Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado e suas ligações 

com outros pontos da cidade. Com isso, criou-se uma importante oportunidade 

para impulsionar a oferta de moradia e de atividades econômicas nesses locais, 

associando densidade populacional – ingrediente fundamental à prosperidade 

dos negócios e consequente geração de trabalho, emprego e renda – a altos 

níveis de acessibilidade ao tecido urbano, a partir da oferta de mobilidade.

Esse modelo de crescimento urbano – o desenvolvimento orientado ao 

transporte sustentável – prioriza a redução das distâncias entre os lugares 

onde as pessoas residem e onde exercem suas atividades principais (trabalho, 

estudo, lazer e outros), a partir do incentivo à diversidade econômica e de 

usos nas vizinhanças, associado a um sistema de mobilidade urbana que 

privilegia os deslocamentos ativos ou não-motorizados (a pé, de bicicleta e 

outros) e o transporte coletivo de fácil acesso para os trajetos mais longos 

que se fizerem necessários.

É uma proposta que redefine o modo de vida na cidade, tornando-a mais 

saudável e ambientalmente sustentável, e que serve de estímulo à economia 

local, permitindo maior economicidade e eficiência na gestão da infraestrutura 

pública. Tudo isso, com o objetivo de que as pessoas ganhem qualidade de 

vida e tempo para que possam ser mais produtivas, dedicar-se ao convívio 

familiar e com os amigos e a outras atividades que lhes permitam alcançar uma 

vida mais feliz e plena.

Surge, nesse contexto, a necessidade de avançar na aproximação entre 

o Poder Público e as pessoas e a quem devem ter assegurado todo o 

protagonismo nos processos de planejamento. Para avançar na efetividade da 

escuta e da participação comunitária nos projetos urbanos, é imprescindível 

uma mudança de escala na ação do Poder Público, reconhecendo a 

escala local, da vizinhança ou mesmo da rua, como  o lugar preferencial 

para a promoção das soluções urbanas. O privilégio a essa escala permite 

aprimorar os processos de participação popular, tornando-os mais efetivos 

e legítimos, tendo em vista a maior propriedade com que as pessoas tratam 

os temas cotidianos, garantindo o respeito aos valores simbólicos, afetivos 

e identitários dos diversos lugares da cidade.

Nesse particular, os espaços públicos assumem importância estratégica, 

como ponto de convergência das políticas urbanas, sociais, econômicas e 

culturais, como locus do exercício da cidadania, da livre manifestação e 

da democracia. Espaços públicos vibrantes e atrativos tornam as cidades 
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mais atrativas, economicamente dinâmicas e seguras para se viver. A 

democratização do acesso ao lazer e das manifestações cívicas e culturais 

demanda espaços acolhedores, confortáveis, bem projetados, iluminados, 

acessíveis e abertos à população.

No modelo de cidade que ora se defende, a localização da habitação é também 

de fundamental importância. E o processo de criação de uma cidade mais 

compacta, inclusiva, conectada e integrada, juntamente com a qualificação e 

ampliação dos espaços de lazer e permanência, depende da oferta de moradia 

em áreas com infraestrutura adequada, garantindo o direito à cidade, em 

especial àquelas pessoas que, normalmente, ficam à margem da produção 

imobiliária do mercado formal.

Esse é um importante desafio a ser enfrentado. Assim como nos principais 

centros urbanos do mundo, uma importante estratégia para combater a 

degradação das áreas centrais é resgatar o uso residencial, intensificando a 

vitalidade e a dinâmica desses locais, que tendem a “adormecer”, tornando-se 

ermos e inseguros nos períodos noturnos. Levar habitação a famílias de baixa 

renda ao centro da cidade gera equidade no acesso à infraestrutura urbana 

e elimina os custos indiretos da provisão habitacional em áreas periféricas, 

em especial os relacionados à urbanização, à oferta de serviços públicos e à 

mobilidade urbana.

A Operação Urbana Consorciada da Avenida Antônio Carlos/Pedro I e Via Leste-

Oeste, que teve seu plano urbanístico concluído e aprovado pelo Conselho 

Municipal de Política Urbana (Compur) no primeiro semestre de 2016, é um 

instrumento fundamental para a materialização de uma cidade mais integrada, 

inclusiva e sustentável.

O plano prevê a ocupação no entorno dos corredores do metrô e do Move, 

a partir de modelos que garantem proximidade dos edifícios do transporte 

coletivo, diversidade de usos, melhoria na acessibilidade geral, ampliação 

na oferta de espaços públicos de qualidade e produção de moradia a custo 

acessível. O grande desafio a enfrentar, após a aprovação do plano pela 

Câmara Municipal, é a sua efetiva implantação, com o que se compromete este 

Programa de Governo.

Outro eixo de uma vida urbana sustentável são os serviços urbanos, 

considerando que a urbanidade está relacionada à vida urbana, a ética dessa 

vida em sociedade, ao conjunto de costumes e comportamentos que devem ter 

o cidadão e ao respeito às posturas municipais. Urbanidade é, principalmente, 

o conhecimento, pelo cidadão, das regras civilizatórias que regem o universo 

das cidades de forma a assegurar a melhoria da condição de vida urbana.

A qualidade dos serviços urbanos, voltada para as melhorias de transporte, 

coleta e deposição de resíduos, posturas urbanas e regulação urbana, é tema 

do dia a dia do já mencionado Plano BH 2030. Daí a importante e árdua 

tarefa de se buscar impingir na população o sentimento de pertencimento. 

Dialogar e levar informação ao cidadão sobre a importância do respeito às 

regras pactuadas entre o poder público e a sociedade civil e o seu campo de 

aplicação, que é sempre voltado para um serviço de melhor qualidade tendo 

um só ponto de visão: o bem-estar de todos.

No campo das posturas municipais, um avanço a ser considerado é a implantação 

do Sistema Integrado de Fiscalização (SIF), que contém a legislação urbanística 

e de postura como seu parâmetro. Como premissa básica desse sistema, está 

a orientação para o cidadão e para o contribuinte no tocante às leis que regem 

a fiscalização de posturas e atendimento aos itens licenciados e contidos no 

Alvará de Localização e Funcionamento (ALF).

A fiscalização integrada atua nas vias públicas no combate às atividades 

ilegais e irregulares. Atua também na fiscalização de deposições clandestinas 

de resíduos, da poluição sonora, publicidade irregular. Atuam para orientar e 

julgar os processos de defesa das autuações e incongruências legais, as Juntas 

Regionais de Fiscalização e a Junta de Recursos, formada por servidores e 

representantes da sociedade civil.

É importante destacar, ainda, que, com a economia em desaceleração, um 

número maior de pessoas tem buscado as vias públicas para desenvolver 

atividades alternativas, exigindo ações de combate ao comércio irregular. 

Outra atividade irregular que cresce e precisa ser combatida é a da publicidade, 

principalmente de cartazes e faixas afixados em postes, viadutos e em outros 

equipamentos públicos. 

Outro grande desafio a ser enfrentado é a busca pela qualidade e acessibilidade 

dos passeios públicos. A má conservação das calçadas é um problema 

recorrente em todas as áreas da cidade. Deve-se buscar implantar programa, 

com ações de médio prazo, para que a cidade possa contar com melhores 
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passeios, fundamentais à mobilidade urbana sustentável, criando mecanismos 

e condições para que haja a adequada execução e manutenção das calçadas, 

seja pelo poder público, nos projetos de sua responsabilidade, seja pelos 

particulares a quem a lei atribui a conservação dos passeios correspondentes 

a seus imóveis. 

Há, portanto, que se manter o quadro da fiscalização integrado e sempre apto, 

capacitado e funcional a todas as atividades da fiscalização. 

Outro ponto a avançar é o processo de licenciamento. Belo Horizonte, assim 

como outras grandes cidades, teve episódios de crescimento acelerado em 

alguns momentos da sua história. Mas um quadro de burocracia ineficiente e 

desconhecimento da legislação e dos processos de licenciamento levou a uma 

grande clandestinidade construtiva em nosso território. 

Vencida a ineficiência da burocracia, através de programas como o Alvará 

na Hora, que conferiu agilidade regularizada aos processos, devemos, agora, 

viabilizar a regularização dos processos do passado. Assim, teremos passado 

e futuro da cidade regulares no presente, permitindo ações positivas de 

planejamento urbano. 

Para o desenvolvimento da cidade, temos que melhorar o processo de 

licenciamento para os empreendimentos de impacto na cidade. Esse impacto 

pode ser ambiental ou urbanístico, sendo essa definição descrita em lei. Os 

empreendimentos de impacto ambiental ou urbanístico dependem de um 

licenciamento com a participação de diversos órgão da Prefeitura, cada um 

com seus respectivos processos e fluxos, tornando o processo longo, apesar 

da gestão da Porta Integrada.

A atuação no licenciamento de atividades econômicas, eventos, licenciamento 

de obras, aprovação e outorga de alvarás e fiscalização do espaço urbano, 

alcança todos os diversos segmentos e atividades econômicas do município. 

Em processo contínuo de melhoria, passa por revisão de sistemas e processos 

que visam encurtar os tempos de aprovação e liberação dos licenciamentos. 

O foco deve ser uma nova dinâmica de licenciamento, voltada para a 

confiança e responsabilização de cada integrante, sendo ele a Prefeitura, um 

empreendedor ou a comunidade. Muito tem que ser feito ainda para melhoria 

do licenciamento ambiental: reduzir os procedimentos fiscais meramente 

burocráticos, deslocando o momento prioritário das ações de controle para 

durante e após a implantação das atividades, eliminando verificações prévias 

de baixa efetividade.

Processos contínuos de formação das equipes para os avanços implementados 

pelas novas tecnologias, de forma a melhor atender aos cidadãos, com maior 

rapidez e eficiência, está entre as premissas básicas da boa prestação dos serviços.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Promover o desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável 

(a pé, de bicicleta e por transporte coletivo) nos principais eixos viários do 

município.

2. Priorizar a escala da vizinhança nas ações do desenvolvimento urbano, 

criando, na escala local, unidades territoriais diversificadas, acessíveis e 

pouco dependentes de grandes deslocamentos, incentivando a mistura de 

usos comerciais e residenciais de diferentes perfis econômicos. 

3. Valorizar espaços públicos da cidade, tornando-os acessíveis, inclusivos, 

seguros e agradáveis. 

4. Avançar com a promoção das Varandas Urbanas.

5. Destinar investimentos públicos em mobilidade urbana de modo compatível 

com a eficiência e sustentabilidade dos modos de transporte.

6. Prover habitação de baixo custo na área central da cidade, na forma da 

legislação.

7. Incentivar, cada vez mais, a apropriação, pelo cidadão, dos espaços 

públicos (praças e parques) como espaços de lazer, de convivência e de 

atividades culturais.

8. Implantar programa visando à reforma e melhoria das calçadas, dando 

prazo e diretrizes aos responsáveis pela execução.

9. Fortalecer, em parceria com a população, os mecanismos de fiscalização  

e controle da cidade criando programas de educação urbana.
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10. Promover a regularização das edificações de forma automática, fomentando 

o ambiente de comércio imobiliário no município. 

11. Facilitar a retomada de construções paralisadas ou abandonadas na cidade.

12. Unificar os fluxos do licenciamento de empreendimentos de impacto, 

desburocratizando o ambiente de negócios e promovendo o 

desenvolvimento da cidade.

13. Adequar os serviços de fiscalização à demanda.

14. Unificar os diversos dispositivos legais municipais existentes, relacionados 

às atividades de fiscalização.

cidade 
reSiliente e 
amBientalmente 
SuStentável
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a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade “em que pessoas participem do esforço coletivo de garantir 

sustentabilidade ao ambiente urbano”, com “o uso adequado dos bens naturais 

de uso comum, bem como a preservação de áreas verdes, o tratamento de 

resíduos dos mais diversos tipos e a adoção das mais modernas tecnologias 

de controle [...]”, é o que queremos em 2030, como apresentado no Plano 

Estratégico BH 2030. E ainda, “[...]perseguir insistentemente a resiliência 

urbana, preservando vidas e bens materiais, por meio do conveniente 

planejamento, do controle e de ações preventivas em áreas vulneráveis do 

município a eventuais desastres ou incidentes decorrentes de fenômenos 

climáticos” (Plano Estratégico BH 2030).

Essa é a cidade que queremos em 2030. Para atingir esses objetivos, o Plano 

BH 2030 elencou uma série de diretrizes que orientam nosso Programa de 

Governo: fortalecer a atuação do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e 

Eficiência Energética, visando à implantação das ações previstas no Plano de 

Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa; estabelecer parcerias para a 

preservação, proteção e aumento da cobertura vegetal urbana; promover o 

monitoramento da qualidade do ar; promover o uso de fontes de energia limpa 

renovável e econômica e estimular a eficiência energética; conduzir ações para 

a redução expressiva do desperdício e perdas de água tratada; assegurar a 

qualidade dos recursos hídricos, assim como a preservação e revitalização das 

nascentes e cursos d’água; proteger as águas subterrâneas e racionalizar sua 

utilização; promover a educação para preservação ambiental; elevar o grau 

de integração do município na aplicação das diretrizes nacionais de logística 

reversa, coleta de produtos inservíveis e embalagens; proteger, regenerar e 

ampliar a biodiversidade; integrar, na educação formal e não formal, valores 

e habilidades para um modo de vida sustentável e saudável; adotar política 

de compras públicas sustentáveis; viabilizar, através de sistemas de parcerias 

com empresas e organizações, a requalificação, melhoria da infraestrutura 

e exploração de serviços compatíveis dos parques públicos municipais; 

atuar sistematicamente no complexo da Pampulha, garantindo a limpeza, a 

despoluição da lagoa e a manutenção constante de sua orla.

Além disso, visando uma cidade resiliente, as diretrizes recomendadas são: 

fortalecer a governança para a gestão de riscos e desastre; compreender o risco 

de desastres na cidade por meio do mapeamento permanente, da divulgação de 

informações atualizadas e do acesso, em tempo real, a dados confiáveis; investir 

na redução do risco e desastres para a resiliência; prever, gerir e reduzir o risco de 

desastres a fim de proteger as comunidades; evitar o surgimento de novas áreas 

de risco; melhorar a preparação para responder a desastres, a fim de socorrer com 

eficácia e para reconstruir melhor; promover e apoiar o desenvolvimento de redes 

de segurança social como medidas de redução de riscos e desastres.

Até 2030, o Plano BH 2030 definiu como metas o fornecimento universal 

de água potável; reduzir o índice de desperdício e perda de água tratada na 

cidade de 36,5% (2013) para, no máximo, 18%; universalizar o acesso às redes 

de esgotamento sanitário, atingindo 100% dos domicílios; elevar o nível de 

tratamento de esgoto sanitário de 86,4% (2014) para 100%; ampliar as áreas 

de preservação, proteção e de interesse ambiental, alcançando, pelo menos, 

20 m2/habitantes; reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa em 

relação ao valor projetado para 2030; garantir, no mínimo, 83% de dias com 

qualidade do ar classificada como boa; universalizar a coleta domiciliar de 

resíduos sólidos, alcançando 100% dos domicílios; ampliar a reciclagem de 

resíduos urbanos de 1% para 15% do total coletado; reduzir para 0,5% o número 

de domicílios em situação de risco alto, localizados em Zonas de Especial 

Interesse Social (ZEIS).

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar o futuro almejado.

deSaFioS

A cidade tem, reconhecidamente, avançado na área da sustentabilidade e da 

resiliência.

Com relação ao Saneamento ambiental, Belo Horizonte é, hoje, uma das capitais 

com os maiores índices de atendimento com abastecimento de água potável 

e coleta de esgotos, com aproximadamente 100% da população beneficiada.

Em relação aos serviços relacionados à coleta, tratamento e destinação do 

lixo, a Prefeitura tem longa tradição de trabalho inovador e de qualidade 

na limpeza urbana. Os últimos anos contribuíram significativamente para 

o aperfeiçoamento da qualidade da limpeza, destacando-se a renovação 

completa da frota de coleta de lixo, a expansão do atendimento de varrição e 
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coleta nas vilas e favelas – inclusive com a inovação de caminhões de coleta 

especialmente adaptados para a situação dessas comunidades – e assinatura de 

contrato para aproveitamento do gás produzido no Aterro Sanitário Macaúbas, 

destino do lixo domiciliar de Belo Horizonte. 

Mas muito ainda precisa ser feito para ampliar a interceptação e o tratamento 

dos esgotos, visando a despoluição dos córregos, e para implantar um programa 

de redução das perdas de água no sistema de abastecimento a fim aumentar 

a eficiência deste, tendo em vista a escassez de água já observada em nossos 

mananciais. Além disso, questão da coleta seletiva precisa ser melhor discutida 

com a população. 

Com relação a este tema, o desafio para os próximos anos é aumentar muito 

o volume de resíduos reciclados de modo economicamente viável, não só 

mobilizando e conscientizando a população do seu papel (de separação e 

destinação adequada dos resíduos recicláveis), como também buscando 

o envolvimento das empresas produtoras de embalagens para que sejam 

parceiras da Prefeitura no financiamento da reciclagem junto às cooperativas. 

O custo disso, hoje, é muito elevado. 

Já para reduzir os riscos de inundação, várias obras estão sendo projetadas. 

São obras complexas, estruturantes e que exigem grande soma de recursos 

financeiros, como a implantação da Bacia do Córrego do Bonsucesso, obras de 

macrodrenagem dos Córregos Pampulha e Onça. 

Belo Horizonte também se encontra avançada no diz respeito à Política 

de enfrentamento às mudanças climáticas. É a única cidade do Brasil que 

possui uma política completa de enfrentamento às mudanças climáticas 

de reconhecimento internacional. Essa política iniciou-se em 2006, com a 

instituição do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência 

(CMMCE) e, desde então, realiza anualmente os seus inventários de emissões 

de gases de efeito estufa. Em 2010, estabeleceu, no seu Planejamento 

Estratégico de 2030, a meta de redução de 20% das emissões e, em 

seguida, elaborou o Plano de Redução das Emissões (PREGEE), visando o 

cumprimento dessa meta. Neste ano, conclui o seu “Estudo de Vulnerabilidade 

e Risco Climático”.

Dentre os quarenta programas estabelecidos pelo PREGEE, destaca-se o 

Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental – Selo BH Sustentável –, 

concedido às edificações novas e/ou existentes (reformas) que possuírem 

tecnologias que possibilitem a redução dos consumos de água e energia em 

30% e 25%, respectivamente, e a gestão adequada dos resíduos sólidos, com 

índice de reciclagem de 80%. Até o momento presente, foram certificadas 

cerca de 60 edificações cujos resultados obtidos em termos de redução das 

emissões de gases de efeito estufa foram bastante expressivos, cerca de 700 

mil toneladas de CO2. 

Mas muito ainda precisa ser feito visando ampliar a certificação das edificações, 

o uso da energia solar e o estabelecimento do Plano de Adaptação aos Impactos 

Negativos das Mudanças Climáticas, como deslizamentos de solo, inundações, 

ilhas de calor, etc., especialmente considerando o avanço das ações em andamento 

da Defesa Civil e com a ampliação da arborização da cidade.

A lagoa da Pampulha hoje é outra. Em 2015, foi realizado o desassoreamento, 

e está em curso o processo de tratamento da água. Também foram realizadas 

diversas ações integradas com o município de Contagem e com a Copasa, 

como o planejamento e controle ambiental para a redução dos processos 

erosivos que, consequentemente, evitará o assoreamento; a implantação 

da rede de coleta e interceptação de 90% dos esgotos gerados na bacia, 

reduzindo-se, com isso, a poluição dos cursos d’água; e ampliação da coleta 

de lixo para 95% da bacia. 

Mas garantir a qualidade de água da lagoa em Classe 3, qualidade esta própria 

para a pesca e realização de esportes náuticos, é um grande desafio. Vencer 

tal desafio demanda, ainda, a elevação do índice de atendimento para coleta 

e interceptação de esgotos para 95% e a contenção das erosões, através de 

ações de fiscalização e recuperação de áreas degradadas.

Com relação aos Parques e áreas verdes também muito se avançou. Necrópoles 

foram reformadas e ampliadas, para garantir maior conforto ao cidadão, em 

momentos tão difíceis; foram plantadas mais de 54 mil árvores em todas as 

regiões e muitos parques tiveram obras de manutenção. Mas precisamos 

avançar, continuando o plantio de mais árvores, aprimorando as instalações 

dos parques e incentivando a população a se apropriar, cada vez mais, desses 

espaços como lugar de lazer e convivência.

E não podemos nos esquecer das ações em defesa dos animais. A Coordenadoria 

de Defesa dos Animais foi instituída, em 2014, foram ampliadas as feiras de 
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adoção de cães e gatos, e teve início a discussão acerca dos veículos de tração 

animal com a Associação dos Carroceiros. Por meio desse diálogo com os 

carroceiros, já foram definidas diversas ações, entre elas, o encerramento 

gradual da atividade em um prazo de até 15 anos. 

A defesa civil, importante na prevenção de desastre e na eliminação de riscos, tem 

tido papel relevante na prevenção de desastres em áreas de risco, no suporte 

aos Núcleos de Alerta de Chuva e aos Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Em 

2013, seu trabalho foi reconhecido quando lhe foi conferido o Prêmio Sasakawa, 

da ONU, pelas ações de prevenção a inundações, enchentes, entre outros. 

O grande desafio para os próximos anos será continuar com esses avanços, 

conscientizar, cada vez mais, a população da necessidade da participação de 

todos e trabalhar para atingir o objetivo do Marco de Sendai da ONU. Objetivo 

este que consiste em perseguir a redução de riscos, implantando medidas de 

governança capazes de evitar a perda de vidas, os prejuízos econômicos e 

sociais e os danos ambientais decorrentes dos desastres.

É, no entanto, preciso avançar mais, também na área de limpeza urbana, em 

função da saúde, do meio ambiente e da estética urbana. 

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

gestão ambiental

1. Fortalecer as ações relacionadas à educação ambiental, visando maior 

conscientização sobre o uso sustentável da água, da energia e sobre a 

destinação do lixo.

2. Implementar educação ambiental de forma a reduzir a produção de 

resíduos.

3. Adotar a denominada “Compra Verde” na administração municipal, que 

envolve a compra de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis.

4. Assumir protagonismo na política de gestão integrada com os demais 

municípios das bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba, cujos territórios 

abrigam mananciais de abastecimento de água de Belo Horizonte, visando 

à preservação desses sistemas.

5. Atuar no sentido de evitar a construção de barragens de rejeitos de 

mineração nas áreas de mananciais de abastecimento, à montante das 

bacias hidrográficas do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba, em articulação 

com a Copasa e com demais municípios da Região Metropolitana, bem como 

com o Estado e a União, cobrando ações de fiscalização e licenciamento 

compatíveis com a segurança hídrica nessas regiões.

6. Avançar com o programa de Recuperação e Preservação de Nascentes e 

Matas Ciliares.

7. Trabalhar e organizar a gestão ambiental de Belo Horizonte por microbacias 

urbanas, nos termos do Plano Municipal de Saneamento.

Saneamento ambiental

8. Expansão dos serviços de varrição e coleta domiciliar nas vilas e favelas.

9. Buscar apoio, junto aos órgãos Federais, para aplicação da política reversa, 

diante da carência de empresas que promovam o processamento dos 

resíduos. 

10. Dar maior eficiência ao gasto público relacionado à coleta seletiva.

11. Aumentar o volume dos resíduos reciclados através dos seguintes 

instrumentos:

•	 programa intensivo de motivação das famílias para separação do lixo 

doméstico;

•	 criação de meios legais e de fiscalização para aumentar a responsabilidade 

de grandes geradores de resíduos na sua separação e entrega às 

cooperativas;

•	 envolvimento de empresas produtoras de embalagens e de outros 

produtos recicláveis, para cumprir suas obrigações legais, em colaboração 
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com a Prefeitura, e financiar, parcialmente, a reciclagem realizada, através 

das cooperativas;

•	 adoção de política de atração de empresas destinatárias de produtos 

recicláveis de maneira a viabilizar o processamento desses produtos.

12. Finalizar o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos que irá nortear as políticas 

públicas de limpeza urbana para os próximos 20 anos.

13. Reduzir, significativamente, a deposição clandestina de resíduos da 

construção civil e de outros volumosos, expandindo e modernizando as 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs).

14. Criar um banco de informações de aterro, desaterro e de produção de 

resíduos inertes, com o objetivo de facilitar a comunicação entre quem 

tem material disponível para aterro e aquele que necessita desse material, 

evitando-se, assim, tráfico de caminhões na cidade de forma desnecessária, 

reduzindo custos dos empreendedores. 

15. Atuar, junto à Copasa, para a consolidação, pela concessionária, de um 

Programa Permanente de Controle de Perdas de água no sistema de 

abastecimento.

16. Estabelecer com a Copasa um Plano de Gestão dos Serviços de Esgotamento 

Sanitário, visando o monitoramento e a manutenção contínua do sistema 

para a retirada de lançamentos de esgotos dos cursos d’água.

17. Atuar, junto à Copasa, para viabilizar a implantação do tratamento terciário, 

nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) dos Ribeirões Arrudas e 

Onça, como medida de despoluição da bacia do Rio das Velhas. 

18. Consolidar um programa de atuação conjunta, envolvendo a Vigilância 

Sanitária Municipal e a Copasa no sentido de se buscar a máxima adesão 

ao sistema de esgotamento sanitário.

19. Dar continuidade ao programa de retirada de lançamentos de esgotos dos 

córregos em cerca de 240 pontos, em parceria com a Copasa, com coleta 

e interceptação até o ano de 2020.

ações para reduzir riscos de inundação

20. Manter e ampliar o Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundações, 

visando garantir a disponibilização de informações em tempo real, para atender 

à população de forma adequada, evitando prejuízos sociais e econômicos.

21. Manter, ampliar e aperfeiçoar o trabalho junto aos Núcleos de Alerta de 

Chuvas (NACs).

22. Ampliar os mecanismos de fiscalização voltados a coibir o processo de invasão 

de áreas de preservação permanente e à manutenção de áreas permeáveis.

23. Dar continuidade aos processos de realização das seguintes obras que 

visam reduzir riscos de inundação:

•	 Córregos Pampulha e Onça: ampliação do sistema de macrodrenagem 

dos córregos (galerias) e implantação de microdrenagem;

•	 Córrego do Nado (Lareira e Maribondo): recuperação ambiental e 

tratamento do fundo do vale e implantação de bacia de detenção;

•	 Córrego Ressaca, na Avenida Heráclito Mourão de Miranda: recuperação 

do fundo do canal;

•	 Córrego do Leitão: ampliação do sistema de macrodrenagem dos 

córregos (galeria) e implantação de microdrenagem;

•	 Córrego dos Pintos: ampliação de galerias de macrodrenagem e 

implantação de microdrenagem;

•	 Bacia de Detenção das Indústrias: tratamento do fundo do vale e 

implantação de bacia de detenção;

•	 Córrego Túnel/Camarões: tratamento do fundo do vale e implantação 

de bacia de detenção;

•	 Córregos Olaria e Jatobá: tratamento de fundo de vale e implantação de 

bacia de detenção.

24. Buscar recursos para a realização das seguintes obras que visam reduzir 

riscos de inundação:

•	 Ribeirão Arrudas: implantação de bacia de detenção e reservatório no 

Bairro Calafate;
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•	 Córrego Cachoeirinha: ampliação do sistema de macrodrenagem;

•	 Córregos Fazenda Velha, Embira, Cercadinho, Barreiro, Brejo Quaresma e 

Joaquim Pereira: obras de recuperação ambiental, tratamento de fundo 

de vale e implantação de bacias de detenção nos Córregos Barreiro, 

Cercadinho e Embira;

•	 Córrego do Navio (Avenida Belém): recuperação ambiental e tratamento 

de fundo de vale do trecho não urbanizado;

•	 Córrego do Capão (Navegantes): recuperação ambiental e tratamento 

de fundo de vale;

•	 Córrego da Avenida Central: recuperação ambiental e tratamento de 

fundo de vale;

•	 Córrego da Avenida Várzea da Palma: recuperação ambiental e 

tratamento de fundo de vale do trecho não urbanizado;

•	 Córrego Vilarinho (Avenida Vilarinho): obras de prevenção de cheias.

Política de enfrentamento às mudanças climáticas

25. Dar continuidade à implantação das ações previstas no Plano de Redução 

das Emissões dos Gases de Efeito Estufa (PREGEE).

26. Implantar o projeto piloto de Eficiência Energética nas Escolas, através 

da construção de usinas fotovoltaicas, em doze escolas municipais, com 

capacidade de geração de 10 MWp.

27. Implantar uma usina de geração de energia do biogás no Aterro Sanitário 

de resíduos sólidos de Belo Horizonte, o Aterro Sanitário de Macaúbas.

28. Fazer gestão, junto à Copasa, para a implantação de uma usina de geração 

de energia com o biogás gerado na Estação de Tratamento de Esgotos do 

córrego do Onça.

29. Ampliar o número de escolas certificadas com o Selo BH Sustentável.

30. Estabelecer mecanismos de incentivo para ampliar a adesão dos 

empreendedores ao Programa de Certificação em Sustentabilidade 

Ambiental, Selo BH Sustentável.

31. Elaborar o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas.

32. Ampliar o número de Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar, de 

modo a possibilitar uma melhor gestão da qualidade do ar, com recursos 

de compensação ambiental.

33. Implementar medidas de prevenção em relação ao recente Plano de 

Vulnerabilidade elaborado pela WayCarbon, em parceria com a Prefeitura.

34. Executar a Parceria Público-Privada de Iluminação Púbica, que prevê a 

troca de todas as lâmpadas por lâmpadas de Led.

lagoa da Pampulha

35. Atuar, junto à Copasa, para garantir a interceptação de 100% dos esgotos 

da bacia hidrográfica da Pampulha.

36. Continuar atuando, junto à Prefeitura Municipal de Contagem, através do 

Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, para reduzir os focos de 

erosão dessa bacia.

37. Continuar com o tratamento da água da lagoa para garantir a qualidade 

dessa água.

38. Garantir a permanência da qualidade da água da lagoa com serviços de 

manutenção constantes, incluindo o desassoreamento.

39. Buscar parcerias com a Prefeitura de Contagem e entidades civis, de forma 

a recuperar e preservar o conjunto de nascentes que integram a bacia 

hidrográfica da Pampulha.

Parques e áreas verdes

40. Facilitar o acesso e a confiabilidade dos dados de pessoas sepultados nas 

necrópoles públicas.

41. Incentivar o cidadão a se apropriar, cada vez mais, dos parques e praças 

como áreas de lazer, convivência, atividades culturais e esportivas.

42. Avançar com ações que visam a manutenção dos parques e áreas verdes.
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43. Buscar parcerias para autossustentação dos parques.

44. Ampliar o plantio de árvores na cidade, priorizando bairros com pouca 

arborização.

45. Implantar o Parque Ambiental Taiobeiras, no atual aterro da BR-040 – 

espaço de lazer, de caminhadas e de educação ambiental.

46. Viabilizar a implantação de um parque na área de propriedade do município, 

localizada na Via do Minério, recebida a título de compensação ambiental.

47. Avançar com a implantação de corredores ecológicos.

48. Finalizar o projeto de implantação do Parque Ecológico do Ribeirão do 

Onça e realizar o cercamento da área.

cidade resiliente

49. Continuar a fortalecer a governança da gestão de riscos, ampliando  

a atuação inter e intrassetorial dos órgãos municipais, visando a prevenção 

e a mitigação dos riscos existentes na cidade.

50. Priorizar a proteção social contra calamidades, inserindo o serviço de gestão 

de riscos nos contratos firmados pela Prefeitura que tenham ações que 

possam ser demandadas para prevenção e mitigação de riscos e desastres.

51. Aprimorar a prevenção nos locais de inundações bruscas, investindo em 

tecnologia de alertas luminosos e sonoros, permitindo a adoção oportuna de 

medidas de autoproteção por parte da comunidade que transita pelo local.

52. Incrementar as parcerias com universidades e instituição de ensino visando 

disseminar a cultura de prevenção, a pesquisa para solução dos riscos da 

cidade e a melhoria da qualidade dos debates em salas de aula.

53. Fomentar a participação do setor privado e partes interessadas na gestão 

de riscos da cidade, incentivando o voluntariado em defesa civil como 

materialização da responsabilidade social dessas instituições.

54. Investir em tecnologia e capacitação, visando melhorar a qualidade e a 

segurança do trabalho desenvolvido pelos agentes de proteção e defesa 

civil do município.

defesa dos animais

55. Manter e avançar com as ações de educação nas escolas municipais, com 

palestras educativas relacionadas ao bom trato de animais.

56. Expandir as feiras de adoção de cães e gatos.

57. Aprimorar a política de controle ético da população de cães e gatos, 

incluindo a expansão progressiva dos Centros de Castração.

58. Manter a política que prevê que a circulação de veículos de tração animal 

seja gradativamente reduzida, incentivando os condutores à:

•	 complementação da escolaridade, por meio dos cursos de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA);

•	 adesão ao Microempreendedor Individual (MEI), por meio do programa 

BH Negócios, como forma de garantir, inclusive, a cobertura da 

Previdência Social.

59. Utilizar o Fundo Municipal de Defesa Ambiental em projetos visando,  

à proteção de animais.

60. Dar prosseguimento à implantação da Coordenadoria de Defesa dos 

Animais, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

61. Criar, na Coordenadoria de Defesa dos Animais, um banco de animais 

domésticos desaparecidos.
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ProSPeridade
a cidade que queremoS em 2030

Uma cidade de oportunidades, próspera, atrativa e inovadora. Como divulgado no 

Plano Estratégico BH 2030, queremos “Uma cidade com ênfase no despertar de 

vocações e no empreendedorismo, maiores e melhores oportunidades de trabalho 

e qualificação profissional e elevada produtividade”. Uma cidade com “economia 

criativa e competitiva, respaldada por forte base de conhecimento e inovação, 

diversificada, incorporando novas formas de produção em setores tradicionais e de 

ponta, inserida nos mercados globais e em sintonia com a era do conhecimento”.

São esses os principais pontos definidos no Plano Estratégico BH 2030, 

no qual a área da Prosperidade é ampla, com o apontamento de várias 

potencialidades e, também, das limitações e dificuldades da economia de 

Belo Horizonte. Além disso, essa área envolve a atração de investimentos e 

arranjos institucionais, a internacionalização da cidade, a economia criativa, 

o turismo, a qualificação profissional, o desenvolvimento das pequenas e 

médias empresas e a economia inclusiva.

Para alcançar esse futuro, foram recomendadas diretrizes para os diversos 

componentes da “Prosperidade” no BH 2030. Tais componentes orientam 

nosso Programa de Governo.

Para o desenvolvimento do turismo, o Plano Estratégico BH 2030 recomenda 

como diretrizes: aprofundar esforços para maior profissionalização na prestação 

de serviços e valorização da excelência dos serviços de turismo; aprofundar 

ações de marketing, conferindo unicidade ao discurso mercadológico e visando 

à fixação de identidade ao turismo local; intensificar ações de promoção e 

apoio à comercialização, promovendo maior visibilidade do destino BH e seu 

entorno nos mercados nacional e internacional; apoiar e intensificar a atração 

de eventos e feiras relacionados aos setores inovadores e intensivos em 

conhecimento e startups; viabilizar a implantação, no município, de Centros de 

Convenções de grande ou médio porte; desenvolver formas para monitorar e 

agir em prol da competitividade do destino turístico.

Visando à qualificação profissional, as diretrizes do Plano preveem a articulação 

da oferta de cursos profissionalizantes para a economia do conhecimento, do 

turismo e da economia criativa. Também preveem articular o atendimento para 

a capacitação profissional, treinamento e acesso ao mercado de trabalho, a 

jovens em situação de risco.
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Para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, o Plano BH 2030 

recomenda como diretrizes: colaborar para o fortalecimento do tecido 

empresarial de BH, com foco nessas empresas; intensificar e expandir as ações 

de fortalecimento do empreendedorismo e da economia inclusiva, com apoio 

ao Microempreendedor Individual (MEI) em comunidades carentes; intensificar 

e expandir, também, a utilização do poder de compra da Prefeitura Municipal 

para ampliar as oportunidades de negócios para pequenas empresas.

Até 2030, o Plano BH 2030 definiu como metas: alcançar uma taxa média 

de crescimento do PIB de, pelo menos, 3,5% ao ano; manter a taxa média de 

desocupação da população economicamente ativa abaixo de 5%; posicionar a 

renda domiciliar per capta entre as três melhores cidades brasileiras com mais 

de 1 milhão de habitantes; ampliar para 5% a participação relativa do ISSQN 

gerado por atividades tipicamente turísticas. Além disso, a cidade permanecerá 

buscando aumento da qualidade de vida da população, com meta, no longo 

prazo, de manter o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

Belo Horizonte sempre na faixa de muito alto desenvolvimento humano, e, com 

isso, posicionar a cidade entre as três melhores no ranking IDHM para cidades 

brasileiras com mais de um milhão de habitantes.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

O primeiro ponto a considerar é que a realização de negócios e, por decorrência, 

as oportunidades de trabalho e renda resultam das escolhas e do desempenho 

do setor privado, sendo que o Poder Público exerce um papel coadjuvante 

nesse processo. De outro lado, em se tratando de uma esfera municipal, o 

alcance de instrumentos de fomento do setor privado é limitado, uma vez que 

os principais fatores motivadores ou inibidores do investimento privado e do 

movimento dos negócios são derivados da conjuntura, das tendências, das 

políticas macroeconômicas e dos cenários internacionais.

Aliás, o Plano Estratégico BH 2030 já chamava a atenção para o fato de que, 

para um município, resta o (importante) papel de se apresentar como uma 

localização competitiva e atrativa à implantação, crescimento e manutenção de 

empreendimentos e negócios, entre as opções existentes no país e no mundo. 

Essa circunstância não deve ser entendida como inibidora das preocupações 

da ação governamental, até porque é o que acontece em todos os municípios. 

Sendo assim, sairá melhor aquele que conseguir fortalecer as condições locais 

de atratividade e de competitividade para os negócios nas áreas promissoras 

da economia nacional. É esse o compromisso deste Plano de Governo.

Avanços importantes já foram conquistados em BH, em relação à atração de 

investimentos e de novos negócios, como, por exemplo, a adoção de política 

tributária simplificada e indutora do investimento, por meio da RedeSimples, 

criada em 2007, que estabelece ações e normas para simplificar e integrar o 

processo de registro e legalização de empresas, envolvendo órgãos federais, 

estaduais e municipais ligados ao processo de registro e legalização de 

empresas. Outra ação de destaque é o Programa de Incentivo à Instalação e 

Ampliação de Empresa (PROEMP), instituído em 1999 e com regulamentação 

atualizada em 2011, que tem o objetivo de fomentar a instalação de novas 

empresas e a ampliação das já existentes, para o desenvolvimento de produto 

ou serviço de base tecnológica, ou de alto valor agregado ou de relevado 

interesse para o município. Registre-se, também, instrumentos disponíveis 

relevantes que são o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo 

Horizonte (FUMDEBH) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Belo 

Horizonte (Codecom).

Nessa linha, além do aprimoramento e ampliação das ações citadas, visto 

que o desempenho daqueles instrumentos pode ser qualificado como 

tímido frente ao enorme potencial da economia da capital, o Codecom, 

em particular, é peça-chave no processo de atração de negócios e 

investimentos, em vista da imprescindível interface entre Poder Público e 

a classe empresarial nas discussões e proposições de ações e programas 

para o desenvolvimento da cidade.

Os esforços para a indução ao investimento e a atração de novas empresas 

precisam ser intensificados e estendidos aos municípios da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH), no entendimento de que fontes importantes 

de crescimento da economia belo-horizontina, sobretudo no comércio e 

prestação de serviços, estão exatamente nos empreendimentos localizados 

nos municípios vizinhos, que são, também, mercados relevantes para produtos 

e serviços aqui produzidos. Exemplos nacionais e internacionais dão conta de 

que as capitais e metrópoles têm papel relevante no desenvolvimento regional 



86 87

como também dele dependem para ampliar sua competitividade e aumentar 

sua inserção na economia global.

Polo econômico e de serviços, os centros comerciais de porte e modernos, 

atendendo a importante área do Estado, têm potencial para mais crescimento 

e para a ampliação da área de influência comercial e de prestação de serviços 

de BH, não apenas em Minas, mas também em outras regiões do país. Há, 

seguramente, condições para a ampliação do mercado para o comércio belo-

horizontino, seja no varejo, seja no atacado.

Em síntese, Belo Horizonte precisa consolidar seu papel de capital dos mineiros, 

não apenas no plano político institucional, mas também econômico, atuando 

juntamente com outros polos regionais para o crescimento da economia 

mineira. A cidade tem potencial, também, para expandir sua economia a fim 

de alcançar participação mais elevada na economia nacional. 

Por outro lado, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), biotecnologia, 

medicina e ciências da vida, arquitetura, móveis e design, moda, incluindo 

calçados e joias, conformam a economia do conhecimento e a economia 

criativa, com boas preceptivas e dinamismo para Belo Horizonte. Avanços 

relevantes já podem ser percebidos, porém, esses segmentos clamam por uma 

atuação estratégica da Prefeitura, viabilizando a cidade como cenário atrativo 

para os seus atores.

Quanto à internacionalização, outra face importante da Prosperidade, o avanço 

de Belo Horizonte é notório. A cidade tem se mostrado bastante atuante 

nas relações internacionais, por meio de um posicionamento de destaque 

em diversas organizações internacionais, parcerias bilaterais e multilaterais 

estratégicas e por diversos eventos internacionais sediados em seu território. 

Hoje, as cidades adquiriram papel de destaque no sistema internacional, no 

qual os governos e autoridades locais são convidados a opinar e a influenciar 

decisões sobre temas de impacto global, tais como mudanças climáticas e 

desenvolvimento urbano. Assim, é essencial continuarmos comprometidos 

com a internacionalização, extrapolando a diplomacia e a promoção, para 

que Belo Horizonte venha a ter papel de destaque no cenário internacional. 

Essa postura potencializará sua atratividade territorial, podendo lhe dar 

condições de se estabelecer como um polo internacional da economia do 

conhecimento e agregar valor às políticas que visam tornar BH uma cidade 

mais sustentável e inclusiva e, consequentemente, com mais qualidade de 

vida para seus habitantes.

Por fim, no que concerne à diversidade cultural, que dá ao turismo papel de 

destaque na Prosperidade, Belo Horizonte dispõe, hoje, de atrativos variados 

e de qualidade – é uma cidade criativa, um centro onde a cultura, as artes, 

o conhecimento científico e a tecnologia possuem papel preponderante. A 

capital mineira avançou e se consolidou como um importante destino turístico: 

o Ministério do Turismo, em sua pesquisa de Competitividade dos Destinos 

Indutores do Turismo Nacional, realizada em 2014, pela Fundação Getúlio 

Vargas e pelo SEBRAE, destacou que Belo Horizonte é a cidade que mais 

cresceu na oferta de produtos turísticos nos últimos anos. A cidade também 

foi classificada em terceiro lugar entre os índices totais de expansão dos 

destinos indutores, além do reconhecimento do Ministério das boas práticas 

estabelecidas pela Prefeitura.

A cidade vivencia um crescimento excepcional de seus equipamentos turísticos, 

que atuam, sinergicamente, com os atrativos já consolidados da cidade. A beleza 

arquitetônica, história e o recente reconhecimento do Conjunto Moderno da 

Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade conferem à capital, sem 

dúvida, novo patamar de competitividade. É um produto Estrela e, com sua 

internacionalização, emerge como um potencial atrativo de fluxos turísticos 

dos mais variados tipos para a região.

Ramo promissor tem sido também o turismo de negócios e eventos. Além 

disso, a gastronomia mineira, considerada uma das melhores no país, vem 

adquirindo fama internacional, apresentando BH como o ponto de encontro e 

vitrine das mostras de todas as regiões mineiras. 

Contudo, essas virtudes e potencialidades não se transformam de forma 

automática em negócios do turismo. Portanto, faz-se necessária a atuação 

proativa e colaborativa da Prefeitura junto ao setor empresarial para 

elevar a visibilidade de Belo Horizonte, no país e no mundo, e conferir 

competitividade ao turismo.
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BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

atração de investimentos

1. Conferir ao Codecom maior efetividade nas suas ações, proposições, 

discussões e na execução dos programas de atração de investimentos e 

desenvolvimento de negócios, estreitando o relacionamento com as entidades 

de classe vinculadas ao desenvolvimento econômico de Belo Horizonte.

2. Manter os processos contínuos de aperfeiçoamento e de modernização das 

atividades de licenciamento, buscando desburocratizar, cada vez mais, os 

instrumentos de licenciamento e autorizativos de implantação e expansão 

de empresas.

3. Valorizar, de forma permanente, a autodeclaração de compromisso, bem 

como utilizar de todos os meios eletrônicos para fins de agilidade dos 

processos.

4. Atuar em cooperação com municípios da RMBH para o fortalecimento da 

base produtiva regional.

5. Atuar para a promoção e o fortalecimento do comércio, de forma a 

promover BH como centro de compras.

6. Rever as regras do Código de Posturas do Município, facilitando a sua 

aplicação para os comerciantes.

7. Fortalecer e qualificar os centros comerciais locais.

8. Dar continuidade ao processo de revitalização do Polo da Moda do Barro 

Preto, ouvindo os comerciantes locais.

Pequenas empresas e economia inclusiva

9. Ampliar o Programa BH Negócios, que tem o objetivo de apoiar o 

empreendedorismo por meio da capacitação e do incentivo à formalização 

de empreendedores individuais (MEI), micros e pequenos empresários, 

para todas as regionais, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade 

social e econômica.

10. Ampliar, mediante parceria, o programa de Microcrédito Produtivo e Orientado.

11. Intensificar e expandir as ações de fortalecimento do empreendedorismo e 

da economia inclusiva, com apoio ao Microempreendedor Individual (MEI).

12. Usar o poder de compra da Prefeitura Municipal, nos termos da Lei Geral de 

Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, para ampliar seu mercado e 

viabilizar oportunidades de negócios.

13. Criar uma unidade gestora para articulação da política pública de geração 

de emprego e renda, com foco na capacitação e incentivo à comercialização 

de bens e mercadorias artesanalmente produzidos. 

14. Criar, no âmbito do Codecom, Câmara Técnica de Arte e Artesanato.

15. Viabilizar a utilização de espaços públicos para a realização de feiras e 

artesanatos.

inovação, atividades intensivas em conhecimento, startups  

e economia criativa

16. Divulgar Belo Horizonte, nacionalmente, como polo supridor de serviços 

especializados em áreas diversas como consultorias, escolas de negócios, 

serviços industriais, serviços de alta tecnologia e conhecimento e medicina 

especializada.

17. Consolidar Belo Horizonte como polo de empreendedorismo tecnológico, 

criando ambiente favorável à inovação, atrativo aos jovens e revelador de 

talentos, com a execução de programas para a atração e desenvolvimento 

de startups.
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18. Apoiar a implantação, no município, de equipamentos no modelo fab labs. 

19. Captar e apoiar eventos nacionais e internacionais das áreas de inovação, 

economia do conhecimento e economia criativa.

20. Promover a consolidação de arranjos produtivos locais em segmentos 

promissores, incluindo a biotecnologia e ciências da vida, as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), a moda e cervejas artesanais.

21. Conferir apoio às atividades de economia criativa, com ênfase no design, 

moda, joias e bijuterias, gastronomia, artesanato, produção de mídias 

visuais e games.

internacionalização

22. Conferir maior projeção internacional de Belo Horizonte e de sua Região 

Metropolitana, com objetivo de atrair investimentos, negócios e turistas.

23. Fortalecer o Programa de atração de investimentos internacionais, a partir 

do modelo e experiência do GOAL Belo!.

24. Manter e integrar BH em redes que objetivem políticas públicas eficientes 

nas áreas de sustentabilidade ambiental, cidades inteligentes, mobilidade, 

entre outras.

turismo

25. Criar o Programa “Pampulha 2020”, com o objetivo de promover o Conjunto 

Moderno da Pampulha, dando-lhe visibilidade nacional e internacional, por 

meio do desenvolvimento de diversas ações, como a criação de meios 

de transporte aquático, instalação de banheiros públicos no entorno, 

implantação de ônibus turístico e ampliação da oferta de serviços turísticos.

26. Conferir, aos eventos e festivais da cidade, o caráter de produtos turísticos, 

em especial o Carnaval, o Arraial de Belô, a Virada Cultural, o Festival 

Internacional de Teatro (FIT), o Festival de Arte Negra (FAN), o Festival 

Internacional de Quadrinhos (FIQ).

27. Atuar para manter o alto nível de qualificação da Feira de Artesanato da 

Avenida Afonso Pena, consolidando e ampliando sua posição entre os 

atrativos turísticos de BH, com reconhecimento do trabalho dos artesãos, 

levando em consideração o tempo de atuação.

28. Incentivar feiras especializadas na cidade como forma de atração turística, em 

especial a Feira de Flores, adotando medidas para a sua autossustentação.

29. Tornar a cidade ainda mais amigável ao turista estrangeiro.

30. Intensificar a promoção de Belo Horizonte junto aos turistas, viajantes a 

negócios e moradores da RMBH, levando-os a conhecer a agenda cultural 

da cidade, seus atrativos, o artesanato, a gastronomia, os monumentos, 

equipamentos culturais e espaços de lazer, incentivando o consumo na 

cadeia produtiva do turismo, como restaurantes, hotéis, teatros, cinema  

e centros de compras.

31. Manter constantes ações de promoção que visam à interligação entre 

as cidades que possuem o título de Patrimônio da Humanidade, como 

Congonhas, Ouro Preto e Diamantina, para definições de estratégias em 

conjunto e atração de turistas. 

32. Intensificar a atração de eventos de relevância nacional e internacional, 

incluindo feiras de negócios e congressos.

33. Viabilizar o Centro de Convenções de Belo Horizonte, visando garantir a 

competitividade da cidade para a realização de eventos, bem como apoiar 

o uso de outros espaços para eventos. 

34. Atuar de forma proativa na busca de parcerias e fomento ao chamado 

“turismo médico”.

35. Valorizar o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), reconhecendo sua 

importância para o setor.
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trabalho e qualificação profissional

36. Ampliar a oferta de cursos de qualificação e profissionalizantes, para 

preparação de recursos humanos para a economia do conhecimento, do 

turismo e da economia criativa.

37. Articular o atendimento para capacitação profissional, treinamento e 

acesso ao mercado de trabalho, a jovens em situação de risco.

38. Construir e implantar a Escola Profissionalizante na área Central, na Avenida 

Santos Dumont.

39. Apoiar a construção, pelo setor privado, de escolas de qualificação, incluindo 

a unidade prevista para qualificação de mão de obra para construção civil 

no Barreiro. 

40. Priorizar, nos programas de capacitação e qualificação oferecidos pela 

Prefeitura, os jovens e adultos residentes em áreas de vulnerabilidade 

social.

41. Desenvolver com o Sistema S (Sebrae, Senae, Senac) programas de 

qualificação e profissionalização para a juventude.

42. Fazer parcerias com empresas de Tecnologia da Informação e coletivos 

jovens para viabilizar aplicativos que geolocalizem instituições com vagas 

de emprego e/ou estágios. 

cultura 
coSmoPolita 
e local
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a cidade que queremoS em 2030 

Uma cidade com qualidade de vida, “que se destaque por políticas culturais 

efetivas, com fomento fortalecido, descentralizado, que gere uma agenda 

cultural com diversos matizes, locais, nacionais e internacionais, na qual o 

caráter cosmopolita dialogue com o popular e o local”. É o que queremos, 

como divulgado no Plano Estratégico BH 2030.

Com o objetivo de concretizar esse futuro, foram recomendadas, no Plano 

Estratégico BH 2030, diversas diretrizes para a área da cultura que orientam 

a elaboração deste Programa de Governo, tais como: estabelecer o diálogo 

e a sintonia com o agente cultural local e com os grandes centros produtores 

e irradiadores de cultura, nacionais ou mundiais, sob uma visão estratégica 

cosmopolita e compatível com a multipolaridade global; contribuir para a 

evolução e expansão da agenda cultural da cidade, proporcionando uma 

interface adequada para produções, eventos e espetáculos de porte e 

elevado nível de qualidade; articular as interseções entre a cultura e o turismo 

e outras áreas, dentro de uma política de desenvolvimento e prosperidade 

econômica de ambas as áreas; amplificar a escala e projeção da cidade como 

porta de entrada e confluência de cidades históricas do ciclo do ouro e do 

período barroco, além de vitrine de um espectro secular e contemporâneo 

da cultura de Minas Gerais; intensificar as interseções entre a cultura, a 

educação e o meio ambiente, dentro de uma política de desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável; estabelecer mecanismos para a captação de 

recursos da iniciativa privada e de organismos nacionais e internacionais, 

bem como a atuação direta de empresas e outros agentes, na promoção 

e produção cultural; assegurar a preservação, a valorização do patrimônio 

cultural e arquitetônico, da história e da memória do município; consolidar 

o patrimônio artístico, arquitetônico e cultural, bem como o patrimônio 

imaterial, como a culinária, a dança e a música e os eventos culturais, como 

fatores da atratividade turística do município e de sua prosperidade.

Outras diretrizes do Plano Estratégico são: viabilizar a expansão, a vitalidade 

e a descentralização regional das manifestações culturais e artísticas, 

levando-as, também, às áreas mais carentes da cidade, investindo na oferta 

de ações culturais gratuitas, na qualificação e no intercâmbio de experiências 

distintas, numa relação de troca e disseminação entre centro e periferia, e 

vice-versa; incentivar e apoiar a criação de fóruns regionais dos setores 

artístico-culturais e de manifestações das culturas populares, tradicionais, 

indígenas e afro-brasileiras.

Até 2030, o Plano BH 2030 estabeleceu como meta ampliar em, pelo menos, 

60% as atividades artísticas e culturais realizadas ou apoiadas pela Prefeitura. 

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

A promoção do acesso, da fruição e da difusão das artes, da formação e da 

cultura figuram como avanços no cenário cultural da cidade. O fomento a esse 

cenário consubstancia-se no entendimento, presente fortemente na gestão, de 

que a cultura constitui fator essencial para o desenvolvimento social, humano 

e econômico e afirma-se, sem sombra de dúvidas, como base para o processo 

de conhecimento e exercício da cidadania e do desenvolvimento sustentável.

O reflexo mais significativo da atuação baseada nesses pilares é o incremento 

no público atendido pelas ações e projetos culturais executados e apoiados pela 

Prefeitura. Verifica-se um crescimento de 500%, entre 2012 e 2015, do público 

atendido, sendo que, em 2015, foi alcançado público de 2,6 milhões de pessoas.

Contribuíram para esse incremento a realização de novas ações, como a Virada 

Cultural, o Noturno nos Museus, o Descontorno Cultural, o Festival Literário 

Internacional, além do incremento dos já existentes: Festival de Arte Negra, Festival 

Internacional de Teatro, Palco e Rua, Festival Internacional de Quadrinhos. Destaca-

se, ainda, a implementação da Escola Livre de Artes, a partir do Programa Arena 

da Cultura, o lançamento dos editais Cena Música e Descentra Cultura, além do 

Prêmio Mestres da Cultura Popular. Em relação ao Patrimônio Histórico, demandas 

antigas, como a proteção do Bairro Santa Tereza e a elevação do Conjunto 

Moderno da Pampulha a Patrimônio Cultural da Humanidade, colocaram Belo 

Horizonte num patamar elevado de internacionalização. Diante disso, BH ocupa 

hoje a vice-presidência Mundial de Cultura da CGLU – Governos e Comunidade 

Locais Unidas –, com sede em Paris.

A rede de equipamentos culturais foi ampliada e foram implantados: o Centro de 

Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado; a Casa Kubitschek; 

o Teatro Raul Belém Machado; o novo Mis Cine Santa Tereza, além do Centro 
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de Referência da Moda e do Museu da Imagem e do Som. Soma-se a este 

cenário a realização de diversas obras para melhoria física das unidades. As 

edificações que abrigam o Centro de Referência da Arquitetura e Urbanismo 

– Casa do Baile, Museu de Arte da Pampulha, Museu da Imagem e do Som, 

Teatro Marília, Teatro Francisco Nunes – foram objeto de completa recuperação 

de suas estruturas físicas, propiciando melhoria nas condições para produção 

cultural e para atendimento ao público.

A cena cultural da cidade também se projetou em âmbito internacional. Além 

do Programa Arena da Cultura, que recebeu o Prêmio Internacional CGLU-

Cidade do México-Agenda 21 da Cultura, o acervo da Comissão Construtora 

da Nova Capital de Minas, recebeu o título de Patrimônio Documental da 

Humanidade, na categoria arquivística, para integrar o Programa Memória do 

Mundo, que reúne os principais documentos da história mundial.  

No âmbito da estão da política cultural, destaca-se a promulgação do Plano 

Municipal de Cultura (Lei Municipal no 10.854/2015), que estabeleceu metas e 

diretrizes, até 2025, do Sistema Municipal de Cultura (Lei Municipal no 10.901/2016) 

alinhado ao Sistema Nacional de Cultura e, além disso, a lei Municipal de Incentivo 

à Cultura foi modernizada. Todos os instrumentos foram amplamente discutidos e 

aprovados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Belo Horizonte, que 

tem oferecido sugestões e deliberações substanciais, contribuindo sobremaneira 

para o desenvolvimento cultural da cidade.

Apesar desse cenário, ainda persistem os desafios: a continuidade ao processo 

de recuperação da Pampulha, a ampliação da oferta de serviços e atrativos 

culturais de modo descentralizado, a manutenção dos equipamentos culturais, 

incluindo a rede de Centros Culturais, a consolidação dos instrumentos de gestão 

da política cultural são alguns dos pontos a serem considerados. A abordagem 

para superação desses desafios tem como base a estruturação proposta no 

Plano Estratégico BH 2030, que lança, para as próximas gestões, premissas 

a serem consideradas para que se efetive uma cidade de oportunidades, 

sustentável e com qualidade de vida.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Manter os festivais e eventos já consolidados, como o Carnaval, o Arraial de 

Belô, a Virada Cultural, o Festival Internacional de Teatro (FIT), o Festival de 

Arte Negra (FAN), o Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), conferir-lhes o 

caráter de produtos turísticos de relevância e incentivar a realização de novos.

2. Manter o projeto Descontorno Cultural, com o objetivo de levar atrações 

gratuitas a toda a cidade.

3. Priorizar a análise de processos e demandas relacionados à realização,  

em espaços públicos, de eventos privados da área cultural.

4. Avançar com os projetos culturais existentes de forma a levar atividades 

culturais gratuitas a todos os cantos da cidade.

5. Incentivar o hábito de leitura por meio das bibliotecas públicas municipais  

e comunitárias.

6. Manter e ampliar o Projeto Arte na Escola em parceria com a educação. Projeto 

que visa levar espetáculos de arte, dança, musica, contação de histórias  

às escolas da Rede Municipal de Educação.

7. Incentivar, cada vez mais, a apropriação, pelo cidadão, dos espaços públicos 

(praças e parques) como espaços de lazer, de convivência e de realização de 

atividades culturais.

8. Ampliar o reconhecimento do “saber e fazer tradicional”, mediante os estudos 

para salvaguarda do patrimônio imaterial e da promoção de encontros  

e ações com mestres e mestras da cultura popular e tradicional, e dos povos 

indígenas, ciganos e de terreiro.

9. Incentivar a realização de produções de audiovisual na cidade.

10. Manter os Centros Culturais em condições adequadas para funcionamento.

11. Viabilizar equipamento cultural na Regional Nordeste.

12. Discutir, com a comunidade local, o destino do Mercado Santa Tereza.
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13. Incentivar o voluntariado na cultura.

14. Manter a interlocução constante com a comunidade, por meio do Conselho 

Municipal de Política Cultural, da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, 

do Conselho Consultivo da Zona Cultural Praça da Estação e por Comissões 

Locais a serem instituídas.

15. Adotar todas as medidas possíveis para a preservação da Pampulha como 

Patrimônio Cultural da Humanidade, título concedido pela UNESCO.

geStão PúBlica
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a cidade que queremoS em 2030

“Belo Horizonte com gestão transparente, compartilhada e de excelência” – esse 

é um dos seis desafios a serem vencidos para atingir a visão de futuro definida 

no Plano Estratégico BH 2030: “uma cidade de oportunidades, sustentável e 

com qualidade de vida”.

Na área da Gestão Pública, foram definidas, no BH 2030, cinco Áreas de 

Sustentação “[...] que lidam com a gestão, ou seja, são internas à estrutura 

pública”. São elas: Excelência na Gestão Orçamentária e Financeira, Gestão 

Institucional Estratégica e Inovadora, Cidade Inteligente, Cidade Compartilhada 

e Integração Metropolitana e Interfederativa.

Para garantir esse futuro almejado, foram recomendadas, no Plano BH 2030, 

diversas diretrizes para as Áreas de Sustentação que orientam a elaboração 

deste Programa de Governo. 

Para a área Orçamentária E Financeira, as diretrizes dizem respeito ao 

necessário equilíbrio orçamentário e financeiro, perseguindo a modernização 

da gestão fiscal, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos fiscais; 

preconiza, também, otimizar a gestão administrativa e financeira e promover 

forte esforço de melhoria da qualidade do gasto; aumentar a aderência do 

orçamento à estratégia de médio prazo; adotar política tributária simplificada 

e indutora do investimento privado na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH); aumentar a eficiência tributária, visando à redução gradual da carga 

de tributos; identificar fontes extras de recursos, com ênfase na prospecção 

de oportunidades nos programas de cooperação nacionais e internacionais; 

promover ações de aprimoramento constante da gestão dos ativos do 

município, ampliando parcerias para implantação de novos equipamentos 

públicos municipais; manter ambiente institucional de relação com o setor 

privado que amplie a capacidade de gestão dos investimentos, das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) e das concessões públicas; entre outras.

Para a área de Gestão Institucional, as diretrizes visam a ampliação da 

capacidade de inovação do Governo para gerar mais e melhores resultados 

para a sociedade; a adaptação do aparato institucional aos requisitos 

do Plano Estratégico, atento à funcionalidade, agilidade e integração 

intragovernamental;  melhorar continuamente e constantemente a gestão, 

compreendendo servidores e gestores na construção das bases de uma boa 

governança, e a ampliação da transparência, da participação e do controle 

social das ações de Governo. 

Na área Cidade Inteligente, as diretrizes envolvem a disseminação interna 

e externa das possibilidades e oportunidades para consolidar, em BH e em 

municípios de sua região metropolitana, os conceitos de cidade inteligente; 

a implantação do governo eletrônico, dentro do conceito de e-government, 

maximizando a interação dos portais Web com os cidadãos e empresas, 

visando a prestação e assistência on-line de todos os serviços oferecidos pelo 

setor público municipal; incentivo ao envolvimento ativo do cidadão, com 

uma política de dados abertos, plataformas de discussão, ouvidorias on-line 

e criação coletiva de aplicativos e serviços digitais; busca da harmonia e da 

integração entre o mundo material e o mundo digital, com a estruturação 

de espaços físicos destinados à troca de ideias e experiências entre atores, 

garantindo a participação e a diversidade; entre outras.

Para a área de sustentação Cidade Compartilhada, as diretrizes envolvem 

intensificar a capacidade de participação e de ação para o desenvolvimento 

sustentável, tanto no âmbito da comunidade como nas administrações 

regionais; desenvolver e disseminar entre os diversos órgãos da 

administração municipal o planejamento participativo como instrumento 

indispensável e transversal da governança; tornar públicas, transparentes, 

abertas e acessíveis as informações, dados e indicadores da administração 

municipal para além das exigências legais; ampliar o alcance da ouvidoria, 

disponibilizando-a para o maior conjunto possível de finalidades, das 

demandas às novas ideias, dando-lhe, sobretudo, papel relevante no contexto 

da gestão compartilhada; integrar o voluntariado como parceiro nessa 

nova configuração das diversidades transformadoras da governança e do 

desenvolvimento sustentável, num claro compromisso com a solidariedade; 

entre outras.

Por fim, mas não menos importante, a área Integração Metropolitana e 

Interfederativa tem diversas diretrizes que objetivam alcançar a governança, 

no âmbito regional e municipal, com visão jurídica com o arcabouço legal e 

compensatória no aspecto econômico; garantir o alinhamento estratégico das 

políticas e ações do município com as políticas estaduais e federais relacionadas 

ao planejamento e gestão metropolitana (Estatuto da Metrópole, Estatuto das 

Cidades); ampliar as condições de atratividade e competitividade para a atração 
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de investimentos e negócios, contribuindo para a consolidação da RMBH 

como localização estratégica em nível nacional; alcançar desenvolvimento 

mais equilibrado nos aspectos sociais, econômicos e ambientais entre os 

municípios da RMBH; fortalecer e ampliar a integração entre os municípios 

metropolitanos na busca de soluções para as questões de interesse comum 

da região, especialmente nas áreas da saúde, da assistência social, recursos 

ambientais e da segurança pública.

O Plano BH 2030 definiu várias metas a serem alcançadas, até 2030, como 

ampliar a receita própria do município a uma taxa média anual (2017-2030) igual 

ou superior à variação do PIB mais IPCA; ampliar a participação da sociedade 

na gestão da cidade, de 4,28% (2015) para, pelo menos, 5% (população com 

mais de 15 anos); estar entre as 100 primeiras cidades mundiais classificadas 

inteligentes; estar entre as 3 primeiras cidades mais transparentes no ranking 

das cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes; entre outras.

Este Programa de Governo apresenta propostas que visam vencer os desafios 

que se apresentam e alcançar esse futuro almejado.

deSaFioS

Muito se tem avançado na gestão pública em Belo Horizonte. Os últimos anos 

foram de constante desenvolvimento na maturação de um modelo gerencial, 

pautado no planejamento estruturado, participação cidadã e na busca de 

resultados finalísticos. 

Esse arranjo primou pela crescente aderência entre as peças de planejamento 

público utilizadas. Em maio de 2009, foi instituído o Programa BH Metas e 

Resultados, implantando a gestão estratégica orientada por resultados, 

consubstanciada no conjunto de ações funcionais e temáticas, integradas de 

forma multisetorial e estratégica. Também em 2009, foi lançada a primeira 

versão do Plano Estratégico BH 2030 – A Cidade que Queremos, instrumento 

que guiou planejamentos elaborados pela Prefeitura.

A construção dos Planos Plurianuais de Gestão Governamental (PPAG), nos 

períodos 2010-2013 e 2014-2017, teve como base o Programa BH Metas e 

Resultados e os demais programas desenvolvidos pelo município. Cada revisão 

do PPAG, bem como cada lei orçamentária, tem sido realizada com o objetivo 

de ampliar esse alinhamento. Os instrumentos de monitoramento e avaliação 

desses projetos foram fortalecidos ao longo desse tempo, permitindo a geração 

de informações para auxiliar a tomada de decisão do corpo gerencial, ao 

mesmo tempo em que vem dando publicidade à execução da política pública 

e permitindo a sociedade realizar o acompanhamento.

Um desafio que se coloca para os próximos anos é o aperfeiçoamento do 

modelo  contratual existente para o alcance de metas e resultados. O novo 

modelo deverá representar de forma ainda mais intensiva os compromissos 

dos gestores com os objetivos acordados para as suas respectivas áreas de 

atuação e isso deve derivar no desafio de cada servidor. Para propiciar a 

excelência desse modelo, temos que garantir o fortalecimento do tripé, hoje 

existente, formado pela: Gestão Gerencial Orientada por Resultado, Gestão de 

Pessoas e Gestão Orçamentária e Financeira.

A área de gestão de Pessoas da Prefeitura de Belo Horizonte presenciou 

importantes avanços nos últimos anos. Foram realizados investimentos de 

forma a melhorar a infraestrutura de atendimento ao servidor, permitindo que 

este ficasse cada vez mais próximo da administração e que tivesse as suas 

demandas atendidas de forma mais eficiente.

Em 2015, foi criado o Programa Varloriza-RH, um conjunto de projetos e ações 

voltadas para o aprimoramento do conhecimento, da inovação, da qualidade 

de vida. Esse programa busca a construção de saberes, o desenvolvimento de 

habilidades e novas ferramentas de trabalho, com o objetivo de construir um 

ambiente profissional motivador, capaz de incentivar o desempenho eficaz e 

eficiente das atividades.

A gestão orçamentária e Financeira no contexto de responsabilidade fiscal 

tem tomado papel central no debate atual sobre gestão pública no Brasil. 

Atender à demanda crescente da sociedade em uma realidade de estagnação 

de receitas, sem descumprir o arcabouço legal estabelecido, é o grande desafio 

que se impõe aos gestores. 

Essa é uma equação objetiva e que não aceita desequilíbrios. As receitas, 

que são basicamente lastreadas em tributos, sejam de arrecadação direta ou 

provenientes de repasses de outros entes federativos, não possuem mais tanto 

espaço para a ampliação em termos reais. Hoje a carga tributária no Brasil é 

considerada, principalmente pelo setor produtivo, muito alta, aproximando-se 
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de 40% do PIB. Dessa forma, o crescimento da receita deverá ser naturalmente 

limitado à inflação corrente somada à ampliação da riqueza produzida. É obvio 

que existe espaço para evolução no processo de combate à sonegação fiscal e 

à inadimplência do recolhimento de impostos. 

Objetivando a ampliação de renda, é necessário fomentar projetos que visem 

a desburocratização no processo de abertura de novas empresas em BH e 

a modernização da política tributária, trazendo o componente indutor do 

investimento privado para o município.

No aspecto de combate à sonegação e à inadimplência, a PBH vem investindo 

na Educação Fiscal, buscando conscientizar os cidadãos e capacitá-los para 

o cumprimento das obrigações relativas aos tributos municipais. Mas ainda 

é necessário focar na simplificação e na eficiência no controle de registros e 

legalização de empreendimentos existentes, ao mesmo tempo em que deve-se 

buscar a utilização de sistema informacional que induza ações e procedimentos 

automatizados de apuração e cobrança do ISSQN não recolhido ou sonegado.

Por outro lado, as despesas públicas não podem assumir uma trajetória de 

crescimento superior às receitas, mesmo sabendo do deficit que ainda temos 

no país, na prestação de serviços de saúde, assistência social, habitação 

popular, etc. Dessa forma, é imprescindível ampliar a eficiência do setor público, 

entregando mais produtos e serviços com o mesmo nível de gastos. 

Uma frente a ser atacada é a despesa da “área meio” da PBH. Muito foi 

feito nos últimos anos, principalmente em 2015 e 2016, quando foram 

feitas análises minuciosas, tendo sido reduzidas diversas despesas, como 

aluguéis.  No entanto, há que se avançar em questões mais estruturais, como 

o redesenho dos principais processos da administração municipal, visando 

redução de retrabalhos e a melhoria no atendimento ao cidadão, utilizando-

se, sempre que possível, de soluções de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação (TIC), para tornar o trabalho mais ágil, mais eficiente e, por 

consequência, mais barato.

Outro espaço que também tem que ser explorado é a gestão de custos, 

matéria que é muito desenvolvida no setor privado, mas ainda insipiente no 

setor público. E essa não é uma deficiência apenas do Brasil: mesmo os países 

mais desenvolvidos são carentes de metodologia e literatura sobre esse tema. 

Apesar de já se ter iniciado na PBH, há cinco anos, o desenvolvimento de uma 

metodologia de aferição de custos, abordando os dois maiores orçamentos, 

educação e saúde, é de extrema importância a ampliação desse projeto. 

Somente com a informação da composição correta dos custos é que se pode 

fazer uma atuação efetiva no combate ao desperdício do recurso público.

Observando os princípios de uma boa governança orçamentária, pode-se 

verificar que a PBH aprimorou muito, mas tem espaço para avançar. Hoje, os 

orçamentos são construídos dentro de limites fiscais bem estimados e sua 

execução é monitorada mensalmente. Há um constante trabalho de estimativa 

de receita, que fomenta o processo de autorização de despesa ao longo dos 

anos. E há participação popular na definição da alocação de parte do recurso 

financeiro, através do Orçamento Participativo.   

Mas isso não basta. Temos que aprimorar, dia a após dia, as informações 

que subsidiam a tomada de decisão estratégica. Nesse conjunto, pode-se 

destacar os modelos de estimativa de receitas tributárias, a sistematização 

da projeção do fluxo de caixa, ampliando a clareza e a precisão dos cenários 

futuros, e o desenvolvimento de um modelo que permita projetar todo 

o custeio atrelado a cada investimento a ser realizado. Soma-se a isso o 

constante fortalecimento da transparência das informações orçamentárias 

e financeiras da PBH, por meio de um robusto projeto de open data, que 

deve se preocupar em tornar as informações mais palatáveis para a parte da 

população que não domina o tema. 

Ainda sobre o tema Transparência, Belo Horizonte é a quarta capital mais 

transparente entre as que possuem mais de 2 milhões de habitantes, de acordo 

com informação da Controladoria-Geral da União (CGU) divulgada em maio 

de 2015. No ranking divulgado em setembro de 2015, também pela CGU, Belo 

Horizonte ficou entre as dez capitais mais transparentes do Brasil, sendo 

que ficou com nota máxima no tocante ao “Portal Transparência e Acesso 

à Informação”. No ranking divulgado em novembro de 2015, pelo Ministério 

Público Federal, Belo Horizonte ficou também entre as dez primeiras capitais. 

Isso mostra como foi positiva a criação, em 2010, do Portal da Transparência, 

reformulado, em 2012, para Portal da Transparência e Acesso à Informação, no 

qual estão disponibilizados, para além das informações legais,  links de páginas 

institucionais do município que possuem relevantes informações públicas, 

além de conteúdos que foram, originalmente, demandados via Ouvidoria por 

cidadãos ou através de parlamentares, mas que, pela relevância dos assuntos, 
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foram disponibilizados a toda a sociedade. A transparência da gestão pública 

constitui um dos pilares na prevenção da corrupção. 

Todavia, existem desafios a serem vencidos. O primeiro desafio se traduz 

em avançar com o dever constitucional da transparência da gestão pública. 

Portanto, é imprescindível o constante esforço do Poder Público em manter 

suas bases de dados atualizadas para a utilização pela sociedade e, ainda, 

configurada de forma inteligível e didática. Ademais, os dados devem 

prosseguir disponibilizados em formato aberto, de modo que sejam utilizados 

por computadores, o que permite que usuários da informação criem outros 

usos para essas informações públicas. 

Outros desafios são a prospecção de tecnologia compatível e a implementação 

de infraestrutura adequada para se instituir um Observatório dos Gastos 

Públicos, mecanismo fundamental na prevenção da corrupção e para a 

excelência da gestão orçamentária.

Com relação à prevenção da corrupção, em 2012, foi criada a Secretaria Especial 

de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, com a missão precípua 

de desenvolver mecanismos de prevenção à corrupção junto aos órgãos da 

Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Município.

Belo Horizonte avançou notadamente no fortalecimento do seu controle 

institucional, trazendo inovações como a promoção do intercâmbio contínuo 

com outros órgãos de informações estratégicas, para a prevenção e o combate 

à corrupção; o acompanhamento da evolução patrimonial dos seus agentes 

públicos; o fomento da participação da sociedade civil na prevenção da 

corrupção; a prevenção das situações de conflito de interesses no desempenho 

de funções públicas; a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das 

instituições municipais; a execução de atividades de investigação na área de 

inteligência e no desenvolvimento de técnicas de investigação que permitam 

identificar ilicitudes praticadas por agentes públicos.

Um novo desafio se apresenta no cenário: Lei Federal Anticorrupção 

Empresarial ou Lei da Empresa Limpa, Lei 12.846/13. Apesar de Belo Horizonte 

regulamentar, através do Decreto Municipal nº 15.894, de 10 de março de 

2015, a aplicação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, dos dispositivos 

previstos na Lei Federal nº 12.846, há a necessidade de envidar esforços no 

intuito de conscientizar o setor privado da necessidade da instituição de um 

Programa de Integridade. Outro desafio é estimular e envolver, cada vez mais, 

os cidadãos para participarem ativamente da fiscalização da transparência da 

gestão pública, da prática do controle social, do exercício da cidadania e da 

adoção de ações de prevenção à corrupção.

Com relação aos serviços de atendimento ao cidadão, ocorreram avanços 

reconhecidos pelos belo-horizontinos. A Prefeitura vem buscando facilitar, 

cada vez mais, o contato das pessoas com a administração pública, por 

meio da disponibilização de serviços e informações em portais e aplicativos 

móveis. São exemplos a implantação, em 2010, do BH Resolve – central 

de atendimento ao cidadão, na Avenida Santos Dumont; a disponibilização 

do aplicativo BH Resolve Móbile, hoje, com trinta serviços disponibilizados; 

o Portal de Informações e Serviços, lançado em 2009, oferecendo mais 

de mil serviços. E, ainda, ocorreram várias modernizações em processos 

internos que implicam diretamente na entrega de serviços ou produtos para 

os cidadãos, como a criação da Secretaria de Fiscalização e Integração de 

Várias Atividades Fiscais, a implantação de moderno sistema de gestão de 

empreendimentos e organização. 

Mas, para alcançarmos a cidade que queremos em 2030, uma “cidade 

inteligente”, uma cidade onde “aplicados em diferentes áreas, serviços 

e operações urbana, o uso intensivo da tecnologia da informação e da 

comunicação e a conectividade podem estabelecer diferenciais e ganhos 

expressivos na forma de governar e, também, do cidadão se comportar”, como 

preconiza o Plano BH 2030, a melhoria tem que ser contínua na administração. 

É fundamental alinharmos nossa capital aos modernos conceitos de cidades 

inteligentes e buscarmos implementar ações que contribuam, objetivamente, 

para Belo Horizonte ser enquadrada em tal conceito. 

Aspecto relevante da modernização da gestão pública em BH, nos últimos 

anos, é o fortalecimento da participação da sociedade. O número de 

colegiados aumentou muito nos últimos sete anos, chegando a quase 620. 

É necessário avançar ainda, regularizando as reuniões desses colegiados e 

melhorando a estrutura disponibilizada para os seus trabalhos. Devemos, 

também, incentivar a constituição de grupos e associações de bairros, 

fortalecendo a discussão social.

A implantação do Planejamento Participativo Regionalizado (PPR), em 2010, foi 

um avanço no que diz respeito ao envolvimento da população em proposições 
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para o planejamento municipal.  E o PPR merece aprimoramento para que seu 

caráter consultivo seja melhor entendido pela população, como também as 

consultas sejam melhores entendias e absorvidas pela gestão.

Com relação ao Orçamento Participativo, consolidado como principal mecanismo 

de participação popular na cidade, os desafios serão de adequar a metodologia 

do programa, aumentar a participação popular e continuar com a formação de 

futuros participantes. Com isso, será reforçado o tão bem-sucedido e premiado 

Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA).

E a utilização da tecnologia da informação e das redes sociais para ampliar 

a participação do cidadão precisa de expansão. Em um mundo em rápida 

transformação, avanços tecnológicos, com novos atores e canais participativos, 

identifica-se a necessidade de aprimoramento e integração dos canais digitais 

de consulta e participação da administração municipal.

No que diz respeito à integração metropolitana, registra-se avanços.  

O município participou no processo de definição do Projeto de Macrozoneamento 

e da Zona de Interesse Metropolitano (ZIM); foi assinado, em 2011, o Consórcio 

Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS); foi criado o Fórum de Gestores da 

Cultura no âmbito da Região Metropolitana; entre outros.

Mas Belo Horizonte tem que assumir o seu papel de capital e de cidade líder, 

devendo liderar o seu contexto metropolitano, compartilhando processos 

dinâmicos e associados ao desenvolvimento urbano, social e econômico. 

É essencial que se construa e se consolide uma governança integrada e 

compartilhada entre os municípios conurbados à BH e que se adote políticas 

públicas de interesse comum, de forma eficiente e eficaz. 

Os problemas comuns necessitam de soluções que não serão obtidas sem 

ações coletivas e integradas. Os desafios são enormes e ficam agravados pela 

grande heterogeneidade econômica e social dos municípios que formam a 

RMBH. Isso aumenta criticidade pela interdependência entre alguns municípios, 

tais como a gestão da utilização dos recursos naturais, a demanda crescente 

nos equipamentos de transporte e mobilidade, a dependência da maioria dos 

municípios quanto aos serviços de saúde e educação.

BH Segue em Frente – o Bom traBalHo  
não Pode Parar!

ProPoStaS Para inovar e avançar

1. Aprimorar e ampliar o modelo de contratualização de metas e resultados.

2. Manter o Programa ValorizaRH, ampliando as ações de capacitação continuada 

e aprimoramento dos servidores.

3. Consolidar o processo de Instrutoria Interna, com base no Plano Anual de 

Desenvolvimento dos Servidores, de forma a otimizar os investimentos em 

capacitação e potencializar os resultados a serem alcançados.

4. Criar de um Banco de Talentos, garantindo o aproveitamento de servidores 

com expertise diferenciada em projetos desenvolvidos nas secretarias 

e a identificação de potenciais perfis para assumirem posições de 

assessoramento e coordenação.

5. Priorizar, nos processos de transferência de servidores, aqueles que ensejam 

melhoria de qualidade de vida para si e seus familiares, sem prejuízo da 

prevalência do interesse público. 

6. Dar continuidade, dentro das limitações financeiras do município, à implantação 

de planos de carreira de servidores.

7. Fortalecer e ampliar os mecanismos de monitoramento e otimização do gasto 

público.

8. Aprimorar a produção de projeções orçamentárias e financeiras para melhor 

subsidiar a tomada de decisões.

9. Expandir a política que permite a prestação de serviços pela iniciativa privada, 

pessoa física ou jurídica, abatendo saldo de dívida ativa já inscrita.

10. Revisar os procedimentos tributários em face do segmento da contabilidade, 

especialmente em relação à Declaração Eletrônica de Serviço (DES) e outras 

obrigações acessórias. 

11. Ampliar a participação dos representantes dos profissionais da contabilidade 

na gestão administrativa municipal, através da abertura de um canal de 

comunicação com a categoria. 
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12. Atualizar o Portal de Transparência e Acesso à Informação, adotando recursos 

tecnológicos que contribuam para a ampliação da transparência da gestão 

pública, da qualidade das informações, do fomento do controle social, da 

acessibilidade e usabilidade dos dados públicos e da disponibilização das 

informações para além das exigências legais. 

13. Instituir um Observatório dos Gastos Públicos, mecanismo importante para a 

prevenção da corrupção e para a excelência da gestão orçamentária. Através 

do Observatório, podem-se produzir informações estratégicas para subsidiar 

a tomada de decisões dos gestores públicos, em especial, do Prefeito. 

14. Estabelecer um Programa de Incentivo à Integridade ao setor privado em 

consonância com a Lei Federal no 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção), com o 

objetivo de sugerir mecanismos para a prevenção, a detecção e a remediação 

dos atos lesivos previstos na referida Lei, contemplando princípios de 

integridade, o que ajudará, tanto os órgãos públicos quanto seus fornecedores, 

na utilização idônea e adequada dos recursos públicos.

15. Instituir um Programa de Prevenção de situações geradas pelo conflito entre 

os interesses do poder público municipal e os interesses privados, a fim de 

se evitar o comprometimento do interesse da sociedade ou influenciar o 

desempenho da gestão pública. 

16. Estabelecer um Mapeamento de Riscos de Corrupção e ampliar a Matriz de 

Inteligência com os achados do Mapeamento de Riscos de Corrupção e do 

Observatório dos Gastos Públicos. 

17. Fortalecer e potencializar as ações de prevenção à corrupção, conscientizando, 

cada vez mais, segmentos da sociedade, difundindo e ampliando as práticas da 

gestão relacionadas à transparência, ao acesso à informação pública, ao fomento 

do controle social e ao exercício da cidadania perante a gestão pública. 

18. Intensificar ações para aumentar o grau de resolubilidade e de excelência no 

atendimento ao cidadão, com adequado uso expandido das tecnologias de 

informação e comunicação.

19. Avançar na modernização dos processos relacionados à oferta de serviços 

e informações ao cidadão, privilegiando o autoatendimento e os serviços 

eletrônicos.

20. Ampliar a oferta de serviços eletrônicos ao cidadão.

21. Intensificar o uso de indicadores e relatórios para acompanhamento dos 

tempos de resposta e do índice de resolubilidade às demandas dos cidadãos.

22. Realizar pesquisa de satisfação com os cidadãos sobre a qualidade na 

prestação de serviços e informações, nos diversos canais de atendimento 

(presencial, eletrônico e telefônico).

23. Ampliar as áreas com Internet livre na cidade.

24. Ampliar as ações do PROCON para as regionais, seja na forma presencial ou 

eletrônica.

25. Inserir o PROCON Municipal em redes estaduais e nacionais de proteção aos 

consumidores. 

26. Fortalecer as ações de educação para o consumo.

27. Desenvolver o Programa BH-Capital da Solidariedade, visando promover a 

articulação entre os diversos setores da sociedade para fortalecer ações de 

cunho social, de forma a propiciar que cidadãos e organizações públicas e 

privadas possam vivenciar a prática do voluntariado transformador como 

exercício de cidadania.

28. Ampliar o apoio aos Conselhos de Políticas Públicas, abrindo discussão 

sobre a criação de um Espaço para os Colegiados, com assessoria jurídica, 

administrativa e estrutura adequada ao funcionamento dos conselhos.

29. Fortalecer as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTTs), dando-

lhes mais autonomia de análise, fiscalização e proposição.

30. Fortalecer as Associações de Bairros, criando incentivos de valorização das 

entidades, como capacitação de seus membros, por meio do Fórum de 

Associação de Bairros, premiação de boas práticas e elaboração de Projeto 

de Lei, visando a isenção de taxas de localização e funcionamento.

31. Ampliar o Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente nas escolas, 

programa que visa estimular o exercício da cidadania.

32. Aprimorar a metodologia do Orçamento Participativo (regional e digital), 

priorizando os recursos para as obras já aprovadas, aperfeiçoando o 

monitoramento da execução das obras, adequando a capacidade de execução 

da Prefeitura ao volume de obras aprovadas, ampliando a participação da 

população nesse importante mecanismo de participação da cidade.
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33. Aprimorar a metodologia do Planejamento Participativo Regionalizado (PPR), 

realizando reuniões para discutir as propostas do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) e suas revisões.

34. Desenvolver um Programa de Consórcios Intermunicipais Temáticos, com 

o objetivo de facilitar a união entre municípios que demandam os mesmos 

interesses, permitindo agilidade e atendimento a demandas específicas. 

35. Criação do Fórum Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico da Região 

Metropolitana, seguindo o alinhamento proposto e pensado no Estatuto da 

Metrópole, com o objetivo de fomentar e acelerar ações objetivas e qualificadas 

de desenvolvimento, visando a atração de investimentos e negócios.

36. Implementar e consolidar as ações do Plano Municipal de Governança 

Interfederativa e Metropolitana (PMGIM) como instrumento de planejamento 

e de posicionamento estratégico da cidade junto à RMBH. 

37. Desenvolver um Plano de Ação com metas de curto e médio prazos, 

objetivando a resolução de problemas regionais e interfederativos, localizados 

entre os municípios da RMBH e BH.

38. Trabalhar, junto com a Secretaria-Executiva de Programa de Parcerias de 

Investimentos, do Governo Federal, com os municípios vizinhos e com o 

Governo do Estado, para alavancar projetos de infraestrutura através de 

Parcerias Público-Privadas.
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