
Lei nº 2.384, de 20 de dezembro de 2.013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA -
para o período 2014/2017.

O Povo do Município de Bom Despacho/MG,  através de seus representantes legais
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

Da Estrutura e Organização do Plano

Art.  1º Esta Lei institui  o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, conforme o
disposto nos  art.  165 § 1°  da Constituição  Federal  e  artigos  74,  87 e  107 da Lei  Orgânica
Municipal.

Parágrafo  único.  Integram  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  os  seguintes
anexos:

I - anexo I - O Perfil Sócio Econômico de Bom Despacho

II  -  anexo  II-  O  Cenário  Macroeconômico  e  a  situação  das  Finanças  Públicas  do
Município  para o período 2013-2016 .

III - anexo III- O Planejamento Estratégico Municipal

IV - anexo IV- Os programas e ações da Administração Pública Municipal para o período
2014-2017 organizados por Secretarias e pelas Áreas de Resultados.

Art.  2º  O  Plano  Plurianual  –  PPA 2014-2017  organiza  a  Ação  Governamental  em
Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos previamente definidos.

Parágrafo único. Os valores financeiros estabelecidos para as ações são referenciais, e
não  constituem limites  à  programação das  despesas  expressas  nas  leis  orçamentárias  e  seus
créditos adicionais.

CAPITULO II

Da Gestão do Plano

Seção I

Aspectos Gerais

Art.3º  A gestão  do  Plano Plurianual  observará  os  princípios  de  eficiência,  eficácia  e
efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art.4º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer
normas complementares para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2014-2017.

Seção II
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Projetos Estruturantes

Art.5º  As  ações  dos  Projetos  Estruturantes  integram as  prioridades  da  Administração
Pública  Municipal  e  terão  tratamento  diferenciado  durante  o  período  de  execução do Plano
Plurianual-2014-2017.

Seção III

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 6º A exclusão ou alteração dos programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo
programa serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao Poder Legislativo até 30
de setembro de 2014, 2015 e 2016.

§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão no mínimo, na hipótese
de:

I - inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou sobre a demanda da
sociedade a cujo atendimento vise o programa proposto;

b) identificação de seu alinhamento com as estratégias de Governo e de sua contribuição
para  a  consecução  dos  resultados  pretendidos  para  cada  área  de  resultados  definida  no
Planejamento Estratégico.

c) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

II - alteração ou exclusão de programa;

a) exposição das razões que motivaram a proposta.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I – modificação da denominação ou de objetivo do programa;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III - alteração de título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a:

I- alterar o órgão responsável por programas e ações;

II - incluir,excluir ou alterar ações e respectivas metas;

III- adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alterações no valor, produto,
ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou
por leis que alterem o Plano Plurianual.

Seção IV

Do Monitoramento e Avaliação

Art. 8º O Poder Executivo instituirá Monitoramento do Plano Plurianual 2014-2017, sob
a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe
definir diretriz e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art.9º As Secretarias Municipais responsáveis por programas, nos termos do Anexo IV
desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, na forma estabelecida
pela Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, as informações referentes à execução física
e financeira das ações orçamentárias constantes dos programas sob sua responsabilidade.

Art. 10 O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal , até o dia 15 de junho de cada
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exercício relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterá:

I - principais resultados alcançados pelo programa;

II  –  demonstrativo  para  cada  programa  da  execução  física  e  financeira  das  ações
orçamentárias, com o índice de eficiência alcançado, nos exercícios de vigência do plano.

CAPITULO III

Disposições Gerais

Art. 11 O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos
anos subsequentes á aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

I- texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II- relação atualizada das ações integrantes do Plano.

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Bom Despacho, 20 de dezembro de 2.013, 102º ano de emancipação do Município.

Fernando José Castro Cabral
Prefeito Municipal
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I – APRESENTAÇÃO
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Com a construção e implementação deste plano que contribuirá decisivamente para o

desenvolvimento do Município, a Prefeitura de Bom Despacho inaugura uma nova era no

planejamento municipal.

Este Plano Plurianual atende ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e

artigos 74, 87 e 107 da Lei Orgânica de Bom Despacho e explicita os planos da Administração

Municipal para os próximos quatro anos. Entre seus objetivos está a garantia da transparência

nas ações governamentais e a integração com as leis orçamentárias anuais que se guiarão por ele.

As  inovações  que  traz  começam na  sua  elaboração.  De um lado,  é  resultado de  um

trabalho de equipe que envolveu todos os setores da Administração Municipal. De outro lado,

está totalmente informatizado, o que garantirá facilidade de consulta para todos os interessados,

trará  facilidade  de  atualização  para  os  responsáveis  por  sua  manutenção  e  conduzirá

naturalmente ao módulo de geração e controle da lei orçamentária.

Além disso,  permitirá  o  acompanhamento  e  avaliação dos  resultados  dos  programas  e

ações desenvolvidos pela Prefeitura. 

Marca notável do PPA 2014-2017 é o fato de servir como instrumento de gerenciamento.

Instrumento consentâneo com a visão moderna da administração municipal, segundo a qual, o

que não se conta e não se mede, não se administra. Nessa linha de pensamento, este PPA será

continuamente monitorado pelo Prefeito e pelos Secretários municipais, os quais o submeterão a

análises  periódicas  destinadas  a  avaliar  a  efetividade  dos  investimentos  públicos.  Trata-se,

portanto, de poderoso instrumento de gestão.

Mas ele será, também, poderoso instrumento de fiscalização nas mãos dos vereadores e

de que qualquer cidadão que se interesse pela fiscalização das ações de governo. 

 O  processo  de  elaboração  do  PPA adotou  uma  perspectiva  reversa  em  relação  à

abordagem burocrática  anteriormente  implantada.  Partimos  dos  resultados  desejados  para  as

ações e programas necessários para obtê-los. Rompemos, assim, com a tendência conservadora

que caracteriza o planejamento como mero ato burocrático, mais preocupado com orçamento do

que com realizações que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos e dos servidores. 

Os resultados das ações delineadas no Plano Plurianual-PPA 2014-2017 contribuirão para

a construção da visão de futuro para Bom Despacho. Para tanto, ele se orienta pelas Áreas de

Resultados,  pelos  seus  Objetivos  Estratégicos  e  pelos  seus  Projetos  Estruturantes,  todos

alinhados com as diretrizes estratégicas deste governo. 
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A fim de subsidiar a análise do planejamento e facilitar a compreensão do que traz em seu

bojo,  este  PPA  traz,  também,  o  Perfil  Socioeconômico  de  Bom  Despacho,  o  Cenário

Macroeconômico e a descrição das Finanças Públicas Municipais.

O Planejamento Estratégico divide a ação do município em 12 Áreas de Resultados tendo

cada uma um Objetivo Estratégico e uma Carteira de Projetos Estruturantes
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II -- PERFIL SOCIOECONÔMICO DE BOM DESPACHO
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INTRODUÇÃO

Este diagnóstico apresenta a situação socioeconômica de Bom Despacho desde o ano 2000

até o presente e aponta as vantagens competitivas do município. Entre os tópicos tratados, está a

dinâmica populacional, o emprego e a renda no setor formal, o agronegócio e a formação do PIB.

Com isso, tem-se o quadro das principais atividades empregadoras, das necessidades de criação

de emprego e o nível de qualificação dos recursos humanos. 

Ainda que sucintamente, o trabalho analisa também a condição social do município. Dessa

forma  é  possível  avaliar  se  as  condições  sociais  são  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao

desenvolvimento econômico. Ademais, a situação educacional e o estado da saúde da população

merecem destaque neste estudo.

A pesquisa para este trabalho se baseia em dados secundários e recentes do município.

Essencialmente,  números  do  século  XXI,  tal  qual  registrados  por  agências  oficiais  como  o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Fundação João Pinheiro (FJP). Dessa

forma, pretendemos retratar com a maior exatidão possível, a situação atual do Município.
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1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A formação de Bom Despacho iniciou-se na ponte do Lambari, na estrada que vinha de

Pitangui. Dali se estendeu para oeste, até atingir as nascentes do Picão. Depois avançou até a

Fazenda da Piraquara e, finalmente, atingiu o Rio São Francisco, no extremo oeste do Município.

Cessada a febre do ouro na segunda metade do século XVII, ocorreu uma decadência de

Pitangui assim como toda a Capitania. Muitos dos que viviam ali partiram para a região entre os

rios  Lambari  e  São  Francisco  em  busca  de  subsistência  por  meios  de  outras  atividades

econômicas. Primeiro vieram os quilombos, formados por negros fugidos das minas e fazendas

de Pitangui.

Em pouco tempo os quilombos foram liquidados e as áreas conquistadas foram concedidas

como sesmarias. Surgiam assim as primeiras fazendas de criação de gado.

Em 1770, o Capitão Francisco de Sá é mencionado como o primeiro criador de gado, na

condição  de  proprietário  da  fazenda  do Picão.  Daí  em diante  intensificou-se  o  processo  de

ocupação, com o surgimento de novas fazendas, estendendo-se até o final daquele século. 

Aproximadamente nessa época foi erguida uma capela que se tornou centro polarizador.

Com o decorrer dos anos ficou rodeada de outras construções, como casas, ranchos, e casas de

comércio favorecendo a formação do Arraial da Nossa Senhora do Bom Despacho.

A origem do nome do Arraial é controversa. Uma vertente o atribui à devoção do fundador

da capela, Luiz Ribeiro da Silva, que, como outros portugueses povoadores do oeste mineiro, era

procedente  da  Província  do  Minho,  norte  de  Portugal,  onde  havia  fervoroso  culto  a  Nossa

Senhora do Bom Despacho. Outra vertente afirma que a denominação surgiu por ocasião de uma

seca prolongada, ocorrida entre 1767 e 1770, penalizando pessoas, animais e lavouras. Então os

devotos de Nossa Senhora do Bom Despacho fizeram súplicas e orações pedindo chuva. Certos

de que suas preces foram ouvidas, pois a chuva não demorou chegar ergueram a capela em honra

à Santa.

Foi entre 1801 e 1831, que o arraial começou a desenvolver seu potencial.  A principal

atividade econômica era criação de gado, secundada pela produção de rapadura e aguardente,

bem como as culturas de arroz, milho, mandioca e algodão. Em 1812, o arraial constituído ao

redor da Capela de Bom Despacho, através da carta régia, atingiu a condição de instituição civil.

Com a aquisição de contornos urbanos, resultante do desenvolvimento do comércio e do

setor produtivo local, a comunidade requereu inutilmente, durante anos, a elevação do arraial à

categoria de Vila. O município só foi criado em 1911 quando se desmembrou de Santo Antônio
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do Monte.  A Vila  foi  instalada em 1º  de junho de  1912,  contando com dois  distritos:  Bom

Despacho e Engenho do Ribeiro.

Em tempos contemporâneos, a cidade de Bom Despacho é conhecida regionalmente por

abrigar o 7º Batalhão da Polícia e a 28° Delegacia Regional da Polícia Civil.  Isso faz desta

cidade  ponto  estratégico  no  que  diz  respeito  às  atividades  de  segurança  desenvolvidas  pelo

Estado.

Bom Despacho também faz parte do polo calçadista de Nova Serrana, ou seja, a dinâmica

gerada por essa indústria no centro-oeste mineiro reflete diretamente em Bom Despacho, pois a

distância entre essas duas cidades é de apenas 37 km. 
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2. LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS LOGÍSTICOS

Com 1.223 Km², Bom Despacho está localizado no Centro-Oeste  de Minas Gerais,  na

região do Alto São Francisco. Seu território faz limites com Martinho Campos, Moema, Araújo,

Perdigão, Leandro Ferreira e Santo Antônio do Monte. Na Tabela 2.1 estão as cidades adjacentes

a  Bom  Despacho  e  aqueles  municípios  importantes  do  Centro-Oeste  Mineiro.  Também  é

mostrada a distância de Bom Despacho para as mais relevantes metrópoles brasileiras. 

Bom Despacho fica a 158 km da capital mineira e a 80 km de Divinópolis. Está interligada

aos principais centros urbanos da região por rodovias asfaltadas como a BR-262 e a MG-164.

Esta última lita a BR-262 a BR-040. 

Tabela 2.1 – Distância de Bom Despacho a cidades vizinhas e algumas metrópoles brasileiras

Município Km
Moema 28
Leandro Ferreira 30
Araújos 36
Nova Serrana 37
Santo Antônio do Monte 45
Perdigão 46
Martinho Campos 50
Luz 51
Lagoa da Prata 60
Divinópolis 80
Pará de Minas 81
Arcos 85
Dores 92
Formiga 113
Belo Horizonte 158
Rio de Janeiro 585
São Paulo 590
Brasília - DF 680
Fonte: Google Mapas, 2013.

Dezenas  de  estradas  municipais,  em sentido  radial,  ligam a  sede  do  Município  a  oito

povoados  e  ao  Distrito  do  Engenho  do  Ribeiro,  além de  ligar  o  município  aos  municípios

vizinhos. Há também estradas municipais transversais, diagonais, longitudinais e de ligação que

interconectam umas às outras, permitindo que se vá de um povoado a outro sem necessidade de

passar pela sede do município.

A localização geográfica da cidade, num corredor que liga a BR-262 à BR-040 dá-lhe uma

significativa vantagem estratégica. De um lado, seus produtos podem ser rapidamente colocados
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nos mercados consumidores. De outro lado, seu florescente comércio e sua importante estrutura

de prestação de serviços é de fácil acesso aos demandantes de toda a região. 

Com 75.000 litros por dia, Bom Despacho está entre as trinta cidades brasileiras com maior

produção leiteira do país, (Boletim setorial do agronegócio, SEBRAE - 2008). À produção local

soma-se a produção de algumas cidades vizinhas. Parte desta produção é levada ao mercado

consumidor como leite  pasteurizado.  Outra  parcela é convertida em derivados,  como queijo,

iogurte, requeijão, doce de leite.

No município existe a indústria de laticínios Mavero e em Lagoa da Prata – cidade a 60

quilômetros de Bom Despacho – está situada a Embaré, indústria que absorve grande quantidade

do leite da região.

Representando 59% do PIB, o setor de serviços é robusto na cidade. Por estes e outros

motivos  Bom Despacho torna-se atrativo para receber  investimentos  de  empreendedores  nas

áreas comercial, industrial, agronegócio.

A cidade é hospitaleira, recebe bem os investidores, e oferece muitas oportunidades.

Localização do Município de Bom Despacho e seus vizinhos
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3. DINÂMICA POPULACIONAL

Do início da segunda metade do século XX até meados dos anos noventa, o Brasil teve

elevado crescimento populacional. Foi um fenômeno típico de países em desenvolvimento. Entre

o  final  do  século  XX  e  início  do  século  XXI  o  crescimento  arrefeceu.  Isso  resultou  em

significativa mudança na composição etária da população. O número de idosos vem aumentando

e o número de jovens e crianças, diminuindo.

Bom  Despacho  acompanhou  a  tendência  brasileira.  Também  aqui  tem  havido  um

envelhecimento  importante  da  população.  É  o  que  mostra  a  análise  do  período  1991/2010,

representado neste trabalho, cuja ênfase está no último decênio. 

A fim de  facilitar  a  comparação,  muitas  vezes  as  informações  sobre  o  município  são

apresentadas ao lado de informações sobre a Região Centro-Oeste, o Estado de Minas e o Brasil. 

Entre 1991 e 2000 a taxa de crescimento populacional em Bom Despacho, Minas Gerais e

Brasil foram, respectivamente, 1,37%, 1,01% e 1,02%. No período 2000/2010 o crescimento de

Bom Despacho caiu para 1,34%, enquanto o Brasil  e o Estado de Minas ficaram em 1,01%

(Atlas,  2013).  A respeito  da  leve  queda,  Bom  Despacho  ainda  tem  taxa  de  crescimento

populacional acima das médias mineira e brasileira.

Corroborando a afirmação acima, entre os anos 2000 e 2010 a população brasileira cresceu

12% e  a  mineira  9%.  A Tabela  3.1  mostra  que  no  mesmo  período  Bom Despacho  obteve

crescimento populacional em torno de 14%.

Tabela 3.1 - População residente em Bom Despacho-MG, 1991 a 2010 - Total
Anos 1991 1996 2000 2007 2010
TOTAL 35.330 37.699 39.943 42.260 45.624
Homens 17.624 18.693 19.873 20.863 22.625
Mulheres 17.706 19.006 20.070 21.192 22.999
Urbana 30.823 34.298 37.221 39.494 42.963
Rural 4.507 3.401 2.722 2.660 2.661
Urbana/homens 15.111 16.783 18.353 19.364 21.127
Urbana/mulheres 15.712 17.515 18.868 20.031 21.836
Rural/homens 2.513 1.910 1.520 1.499 1.498
Rural/mulheres 1.994 1.491 1.202 1.161 1.163
Taxa de urbanização (%) 87,24 93,19 94,17
Fonte: Ipeadata/IBGE, 2013.

O  aumento  da  população  bom-despachense  é  explicado,  em  parte,  pelo  crescimento

vegetativo  decorrente  da  queda  da  mortalidade  geral  (Tabela  3.2).  Outra  explicação  é  o

movimento migratório positivo, haja vista a crescente geração de empregos na região. 
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O crescimento vegetativo está representado na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Diferença entre nascidos vivos e mortalidade geral, Bom Despacho, 2000/2010
Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nascidos Vivos 761 773 663 651 637 632 585 620 579 612 557
Mortalidade geral 224 224 242 237 268 246 258 252 285 285 327
Crescimento vegetativo 537 549 421 414 369 386 327 368 294 327 230
Fonte: DATASUS, 2013

Atualmente, a densidade demográfica do município é de 37,28 habitantes por quilômetro

quadrado. Isto nos coloca à frente do Estado de Minas (33,29) e do Brasil (22,43). O fato está

representado na Figura 1.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do IBGE (2013)

Figura 1 – Densidade demográfica (hab./Km²) de Bom Despacho e MG, anos 2000 e 2010

Embora a densidade demográfica esteja aumentando, o número médio de residentes por

domicílio está caindo. Em 2000 havia 3,59 pessoas por residência; atualmente este número caiu

para 3,13 (Tabela 3.3). Isto mostra que as novas famílias desta cidade são compostas por menos

filhos. Nisto elas acompanham uma tendência mundial, que é ter famílias cada vezes menores,

tendendo para um ou dois filhos apenas. Ou mesmo nenhum filho. 

Tabela 3.3 - Média de moradores em domicílios particulares, Bom Despacho - MG, 2000/2010
Anos 2000 2010
Média de moradores em domicílios 3,59 3,13
 Fonte: DATASUS/IBGE, 2013.

A diminuição simultânea das taxas de natalidade, mortalidade infantil e fecundidade têm

levado  a  uma  mudança  significativa  no  perfil  da  estrutura  etária  de  Bom Despacho.  Estas

tendências são reforçadas pelo aumento na longevidade. A consequência é uma população cada

vez mais velha. O fato pode ser facilmente constatado ao se observar o aumento da população

com 65 anos ou mais, acompanhado da diminuição da população com 15 anos ou menos. 
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O fato está demonstrado na Tabela 3.4 e na Figura 2. O encurtamento da base piramidal

ocorrido entre 2000 e 2010 pode ser facilmente percebido somando-se os percentuais das faixas

de 0 a 9 e 10 a 19 anos do ano 2000 (37,7%) e comparando o resultado com a mesma soma

relativa ao ano 2010 (30,4).

Tomando-se os percentuais relativos às três faixas com idade mais avançada (50 anos ou

mais) e fazendo igual cálculo, vê-se que o percentual de adultos maduros e idosos cresceu de

17,05% (2000) para 22,7% (2010). Vê-se, aí, a ampliação do topo da pirâmide.

Tabela 3.4 - Estrutura etária da população, Bom Despacho - MG, anos 2000/2010
População 2000 2010
População, 0 a 9 anos  7.182 – (17,9%)  6.195 – (13,2%)
População, 10 a 19 anos  7.934 – (19,8%)  7.884 – (17,2%)
População, 20 a 29 anos  6.552 – (16,4%)  7.667 – (16,8%)
População, 30 a 39 anos  6.550 – (16,3%)  6.860 – (15%)
População, 40 a 49 anos  4.901 – (12,2%)  6.734 – (14,7%)
População, 50 a 59 anos  3.085 – (7,7%)  4.960 – (10,8%)
População, 60 a 69 anos  2.180 – (5,45%)  3.025 – (6,6%)
População, 70 anos ou mais  1.559 – (3,9%)  2.299 – (5,3%)
TOTAL 39.943 45.624
Fonte: IBGE, 2013

Fonte: Atlas, 2013

Figura 2 – Pirâmide etária, Bom Despacho - MG, anos 1991/2010

Este nítido envelhecimento da população trouxe a Bom Despacho o fenômeno do bônus

demográfico.  Ou seja, aquele período em que a população economicamente ativa cresce e o

número de pessoas dependentes diminui.

Neste caso, população economicamente ativa é aquela capaz de trabalhar e produzir e que

encontra condições de fazê-lo.
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Dependentes, por outro lado, são aqueles que não podem ou não conseguem trabalhar. Em

especial, as crianças, os jovens e os idosos. 

O bônus demográfico pode ser constatado na razão de dependência, aferida pela divisão do

número de pessoas que compõem a população economicamente ativa pelo número de pessoas

que compõem a população de dependentes.

No ano 2000, esta relação era de 0,52. Em 2010, caiu para 0,43. Isto significa que, naquele

ano, 65,45% da população trabalhava para sustentar a si e aos outros 34,54% da população. Em

2010, 69,52% da população trabalhava para sustentar a si e aos outros 30,47%.

Por si só, este fenômeno tende a aumentar a renda per capita. 

A situação está representada na Tabela 3.5.

Desde a década de 50 observa-se uma forte tendência à concentração da população de Bom

Despacho na área urbana. Tendência que continua até os dias de hoje, como se pode aferir na

Tabela 3.6. Entre 2000 e 2010, a taxa de urbanização aumentou de 93,1% para 94,1%. O que se

observa é que, dentro de alguns anos, este valor ficará muito próximo de 100%. 

Para fins de comparação, observa-se que no Estado de Minas como um todo, a taxa de

urbanização cresceu de 82,0% em 2000 para 85,0% em 2010 (Tabela 3.6). 

Tabela 3.6 - Taxa de urbanização (%), Bom Despacho – MG
Anos 2000 2010
Bom Despacho 93,1 94,1
Minas Gerais 82,0 85,0
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP, 2013).

A Tabela 3.7, por sua vez, atualiza o crescimento populacional em Bom Despacho. De

2010 a 2012 o acréscimo na população desta cidade foi na ordem de 1,88%. Entre 2012 e 2013 o

crescimento foi de 4,01%.

Este crescimento discrepa do esperado pela comparação com o crescimento vegetativo. Há

duas possíveis explicações que este estudo não cuidou de verificar. Ou aconteceu um aumento

significativo  da  imigração  no  último  ano,  ou  os  demógrafos  não  aferiram corretamente  os

números do crescimento entre os anos 2010/2012 e 2012/2013. 
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Tabela 3.5 - Razão de dependência demográfica, Bom Despacho – MG
Anos 2000 2010
Dependentes 13.798 13.949
PEA (População Economicamente Ativa) 26.145 31.675
Razão de dependência 0,52 0,43
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2013.



Ambas as  hipóteses  são possíveis.  Entretanto,  o  que se percebe  é  que,  ao  computar  o

crescimento  total  do  período  (2010  a  2013)  encontra-se  uma  taxa  de  crescimento  anual  de

1,95%. Este número é mais compatível com a tendência do crescimento população dos últimos

20 anos.

Tabela 3.7 – População de Bom Despacho - MG para anos recentes 
Anos 2010 2012 2013
População 45.624 46.482 48.350
Fonte: IBGE, 2013 
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4. EDUCAÇÃO

No tocante ao analfabetismo, Bom Despacho está em melhor situação que Minas Gerais. O

fato está representado na Figura 3. No ano 2000, a taxa de analfabetismo entre a população de 15

anos ou mais de idade era 9,4% no município. Em 2010 a taxa caiu para 5,8%. Neste último ano,

a taxa mineira era 7,9%. Ou seja, no quesito analfabetismo Bom Despacho evoluiu nos últimos

anos e ficou à frente do estado.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

Figura 3 – Taxa de analfabetismo (%), Bom Despacho e MG, anos 2000 e 2010

A despeito dos números favoráveis, quando comparados aos do Estado, a situação é ainda

muito ruim. Não se pode conceber que numa sociedade moderna e igualitária ainda se tenha

5,8% da população incapaz de ler e escrever.

O que se observa é que o analfabetismo está correlacionado com as taxas de abandono1 e

de reprovação do ensino fundamental e médio.

O fato está representado nas Tabelas 4.1 e 4.2. O ensino fundamental, neste caso, assume

destaque porque é a fase que se aprende a ler e a escrever. Um bom aproveitamento no ensino

fundamental abaixará a taxa de analfabetismo.

Tabela 4.1 - Ensino fundamental (%), Bom Despacho - MG, ano de 2010
Região Bom Despacho MG
Taxa de abandono 2,4 2,1
Taxa de reprovação 8,2 8,8
Taxa de aprovação 88,8 90,3
Fonte: MEC/INEP

1 Razão entre o número de alunos que abandonaram o ensino médio e o número total de alunos nesse nível de
ensino. O indicador é multiplicado por 100, e quanto maior, pior.
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Como observado, Bom Despacho tem taxa de abandono escolar do ensino fundamental

maior que a média de Minas Gerais, 2,4% contra 2,1%. Isso significa que, de cada 1000 alunos

matriculados 24 abandonam os estudos. Quando comparada à média do Brasil o município está

em melhor condição, uma vez que o país possui taxa de abandono escolar em torno dos 3,2%

(MEC, 2013). 

No ensino médio, a taxa de abandono regrediu e isso está demonstrado na Tabela 4.2. Em

2011 Bom Despacho apresentou evasão escolar de 9,8%, ou seja, menor que a média mineira

(10,9%) e praticamente igual ao Centro-Oeste (9,7%). O ganho foi significativo entre 2007 e

2011, melhor que o do estado e da região. 

Tabela 4.2 - Taxa (%) de abandono escolar no ensino médio, Bom Despacho - MG
Anos 2007 2011
MG 13,5 10,9
Centro-Oeste 13,3 9,7
Bom Despacho 14,9 9,8
Fonte: SEE/MG

 A Tabela 4.3 mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para Bom

Despacho.  Este  indicador  foi  criado  para  avaliar  a  qualidade  do  ensino  nos  municípios

brasileiros. 

Em 2007 o ensino municipal de Bom Despacho não conseguiu atingir a meta projetada,

isto é, a nota foi 4.4 enquanto o ideal seria 4.6. Nos anos de 2009 e 2011 houve superação de

metas, mas daí em diante houve estagnação. 

Enquanto as escolas municipais estagnaram e até caíram, as escolas estaduais apresentaram

melhoras. Elas superaram todas as notas projetadas para os anos 2007, 2009 e 2011. Além disso,

em todos os anos se mantiveram a frente das escolas municipais. Os fatos podem ser verificados

na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 - IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para Bom Despacho - MG
Anos 2007 2009 2011  2007 2009 2011
Rede de ensino estadual, 4ª série e 5º ano 5.3 6.0 6.5  4.6 4.9 5.3
Rede de ensino estadual, 8ª série e 9º ano 3.3 4.1 4.5  3.1 3.2 3.5
Rede de ensino municipal, 4ª série e 5º ano 4.4 5.9 5.9  4.6 4.9 5.3
IDEB IDEB - observado  IDEB - projetado
Fonte: INEP, 2013

A Figura 4 ilustra a quantidade de matrículas realizadas entre 2005 e 2012 nos ensinos

pré-escolar,  fundamental  e  médio  de  Bom  Despacho.  Como  observado,  há  diminuição  das

matrículas totais. Este número merece explicação. Em 1991 somente 34,4% das crianças de 5 a 6
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anos  frequentavam a  escola.  Em 2010  esse  percentual  subiu  para  100%.  Ou  seja,  todas  as

crianças  nesta  idade  estão  nas  escolas.  A despeito  disto,  o  número  absoluto  de  matrículas

diminuiu. Esta diminuição se justifica pela queda nas taxas de natalidade e fecundidade. É um

dos benefícios trazidos pelo bônus demográfico acima mencionado.

 

 Fonte: IBGE/Secretaria de Educação de Bom Despacho, 2013.

Figura 4 – Número de matrículas realizadas em Bom Despacho, anos 2005 e 2012

A Tabela 4.4 mostra a evolução do número de pessoas com nível superior completo em

Bom Despacho. É percebida variação positiva de 444% entre 2000 e 2010. O aumento da renda,

maior número de instituições de ensino e a expansão do crédito contribuíram para o crescimento.

O fator diferencial para Bom Despacho foi à inauguração, em 2001, da Universidade Presidente

Antônio Carlos (Unipac) e, em 2010, da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Tabela 4.4 - Pessoas com nível superior completo, por cor, Bom Despacho - MG
Ano 2000 2010
Parda 807
Preta 122
Branca 2.634
TOTAL 802 3.564
Fonte: IBGE, 2010

Do total das pessoas graduadas em Bom Despacho no ano de 2010, 73,9% declararam ser

brancas. As pardas são 22,6% e as declaradas pretas são 3,4%.

As Tabelas 4.5 e 4.6 os números do fluxo escolar de Bom Despacho. No ano de 2010

todas as crianças de 5 a 6 anos frequentavam a escola, enquanto em 1991 eram somente 34,4%.

Entre a população com 18 a 20 anos, menos da metade concluiu o ensino médio.
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Tabela 4.5 – Fluxo escolar por faixa etária (%), Bom Despacho

- MGIdade/Período 1991 2000 2010
População de 5 a 6 anos que frequentam a escola 34,4 89,0 100
População 11 a 13 anos, frequentando os anos finais do ensino 49,1 79,5 87,2
População de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 19,2 55,5 64,1
População de 18 a 20 anos com ensino médio completo 10,3 29,0 46,0
Fonte: Atlas, 2013

Ao comparar o fluxo escolar de Bom Despacho aos de Minas Gerais e do Brasil (Tabela

4.6), é verificado, na maioria dos casos, melhor situação da cidade em relação às demais regiões.

Por exemplo, da população de 15 a 17 anos 64,1% concluíram o ensino fundamental, no estado

de Minas e no Brasil as taxas são reduzidas para 60,9% e 57,2%, na devida ordem.

Tabela 4.6 – Fluxo escolar de Bom Despacho (%), MG e Brasil, ano 2010
Idade/Região Bom Despacho MG Brasil
População de 5 a 6 anos que frequentam a escola 100 92,1 91,1
População 11 a 13 anos, frequentando os anos finais do fund. 87,2 87,9 84,8
População de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 64,1 60,9 57,2
População de 18 a 20 anos com ensino médio completo 46,9 42,8 41,0
Fonte: Atlas, 2013

Historicamente,  os  salários  dos  professores  municipais  são  insatisfatórios.  Entretanto,

desde a criação do piso nacional do magistério, os incrementos passaram a ser significativos.

Conforme mostra a Tabela 4.7, em 2008 o vencimento básico de um professor PEB I (Professor

da Educação Básica) em início de carreira, era de R$ 452,00 por 25 horas de trabalho. Em 2013,

o professor na mesma condição passou a ganhar R$ 978,51. Isto significa um ganho de 116,40%

em 4 anos.

No mesmo período, o salário mínimo cresceu 63,37% e a inflação foi de 32,29%.

Este ganho torna-se mais significativo quando se considera que o professor municipal faz

jus a adicionais diversos. O mais importante deles, é o adicional de 20% pela presença em sala

de aula, o que eleva a remuneração inicial efetiva para R$ 1.174,21.

Além do mais, o professor da educação básica, se homem, pode se aposentar após 30 de

contribuição; se mulher, após 25 anos. Este benefício deve ser computado remuneração indireta,

pois representa cinco ou dez anos a menos de contribuição, com cinco ou dez anos a mais de

aposentadoria.  Trata-se,  portanto,  uma  desoneração  previdência  que  redunda  em  poupança

mensurável  para  o  profissional  da  educação.  Este  benefício,  porém,  não  chega  aos  demais

servidores públicos e tampouco ao trabalhador comum.
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Somando-se o adicional de sala de aula e fazendo-se a equiparação das respectivas cargas-

horárias2, verifica-se que, em Bom Despacho, o piso salarial efetivo da professora com a menor

remuneração (PEB I e PEB II em início de carreira) equivale a 2,83 salários mínimos. Em 2008,

o salário desses professores equivalia a 1,08 vezes o salário mínimo. 

A Tabela 4.7 mostra a evolução dos vencimentos dos professores da rede municipal de

educação  de  Bom Despacho.  Para  fins  de  comparação,  traz  também os  ganhos  do  técnico

municipal de nível médio (ganho de 44,62%) e dos trabalhadores que recebem salário mínimo.

Tabela 4.7 - Salário inicial, professores da rede municipal de Bom Despacho - MG, 2008 a 2013
Anos 2008 2013
PEB3 I e II R$ 452,00 R$ 978,51
PEB III R$ 656,00 R$ 1.364,63
Técnico - Nível médio R$ 592,00 R$ 856,17
Salário mínimo  R$ 415,00  R$ 678,00 
Fonte: Departamento Pessoal da Prefeitura de Bom Despacho, 2013.

A Figura 5 ilustra a variação sofrida nos vencimentos dos professores entre 2008 e 2013.

Entre os cargos evidenciados na figura, o magistério (PEB I e II) juntamente com o PEB III

receberam  os  maiores  reajustes.  Foram  116,4%  e  108%  de  aumento,  respectivamente.  O

especialista em educação e o servidor de nível técnico também obtiveram aumentos durante o

período. Os reajustes salariais dos cargos supracitados foram bem acima da variação do salário

mínimo e da inflação (IPCA) do período. Isso significa que o incremento monetário observado

nos vencimentos foi real, isto é, elevou o poder de compra dos servidores acima da inflação e

acima dos trabalhadores da iniciativa privada.

Fonte: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município, 2013.

Figura 5 – Variação (%) dos vencimentos, entre 2008 e 2013, Bom Despacho – MG

2 O trabalhador celetista em carga horário típica de 44 horas semanais. O servidor municipal que ocupa cargo de
natureza administrativa, 40. Já os professores da educação básica têm carga de 25 horas.
3 PEB: Professor da Educação Básica. PEB I e II são referentes ao ensino infantil. 
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5. SAÚDE

Temos,  a  seguir,  os  indicadores  que  retratam  a  infraestrutura  médico-hospitalar  do

município.  As  Tabelas  5.1  e  5.2  mostram o  número  de  médicos,  dentistas  e  leitos  por  mil

habitantes. 

Tabela 5.1 - Recursos humanos, saúde, Bom Despacho - MG, ano 2009
Categoria Total Prof/1.000 hab
Médicos 71 1,77
Cirurgião Dentista 57 1,42
Enfermeiro 25 0,62
Fisioterapeuta 13 0,32
Fonte: Gerência de Arrecadação e Tributação do Município, 2013.

Tabela 5.2 - Leitos e médicos por 1000 habitantes, Bom Despacho, 1991/2000 e 2009
Anos 1991 2000 2009
Leitos por mil/hab. - 2,76 2
Leitos por mil/hab. (SUS) - - 1,3
Médicos por mil/hab. 0,31 1,6 1,7
Fonte: CNES, 2010

Nota-se  que  entre  2000  e  2009  houve  uma  redução  no  número  de  leitos  por  mil

habitantes. No período, o número de leitos se manteve estável, mas o aumento da população

causou uma diminuição relativa.

Quanto à disponibilidade de médicos, a tabela mostra pequena melhora. Em 2000 foram

registrados 1,6 médicos por mil/habitantes e no ano de 2009 são 1,7. 

A Figura  6  ilustra  a  taxa  de  mortalidade  infantil  para  Bom Despacho.  No  ano  2000

registraram-se 22,5 mortes infantis por mil nascidos vivos. Naquele mesmo ano Minas Gerais e

Brasil obtiveram médias de 34,5 e 36,4, respectivamente (IBGE, 2013). 

Entre 2000 e 2010 houve redução na taxa de mortalidade infantil da cidade. Foram 12,6

mortes por 1000 nascidos vivos. Uma redução de 44,0%. Essa redução é comprovada pela linha

de tendência apresentada na Figura 6. Entretanto, observa-se que as variações de ano para ano

são perceptíveis.  Esse comportamento,  porém, é  de se  esperar  quando se lida com números

pequenos como acontece com o número de nascidos vivos e o número de mortes infantis no

município de Bom Despacho.
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados do DATASUS/Minas em Número, 2013

Figura 6 - Mortalidade infantil4, 1000/nascidos vivos, Bom Despacho, 2000 a 2011

Transtornos no aparelho circulatório e respiratório respondem pela maioria das mortes em

Bom Despacho. São, respectivamente, 184 e 173 óbitos entre 2006 e 2012. Este fato é ilustrado

na Tabela 5.3.

No mesmo período, o aparelho digestivo respondeu por 75 óbitos. As doenças endócrinas,

nutricionais e metabólicas também se destacam, pois 68 mortes são provenientes delas. Com 37

mortes no período, as neoplasias e tumores ocupam 5º lugar como causa de morte no município. 

Tabela 5.3 – Morbidade hospitalar, Bom Despacho – MG, total, 2006 a 2012
202012Ano 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Total

Aparelho circulatório 36 24 31 39 30 24 184

Aparelho respiratório 21 24 35 40 32 21 173

Aparelho digestivo 14 12 9 17 18 5 75

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 2 11 16 13 18 8 68

Neoplasias - Tumores 7 10 1 2 8 9 37

Doenças infecciosas e parasitárias 4 5 4 9 3 5 30

Doenças no sangue, transtornos imunitários 3 1 1 3 9 2 19

Lesões, envenenamentos e causas externas 1 3 2 2 5 2 15

Sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais 4 5 - 3 2 1 15

Doenças no período perinatal 1 3 1 2 1 4 12

Doenças sistema nervoso 2 1 1 3 - 2 9

Aparelho geniturinário 3 - 3 - - 2 8

Gravidez, parto e puerpério 1 - - - - 1 2

Malformações, deformidades e anomalias cromossômicas - - 1 - - 1 2

Doenças osteomuscular e tecido conjuntivo - - - 1 - - 1

Doenças de pele e do tecido subcutâneo - - 1 - - - 1

Transtornos mentais - - - - 1 - 1

Total - Óbito 99 99 106 134 127 87 652

Fonte: IBGE, 2013. * Não há dados para o ano de 2008.

4 Mortalidade até um 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)
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A Tabela 5.4 apresenta a evolução da morbidade hospitalar por mil habitantes em Bom

Despacho. Morbidades devido ao aparelho circulatório e digestivo obtiveram redução entre 2006

e 2012; as derivadas do aparelho respiratório decresceram apenas levemente. A incidência de

neoplasias e tumores cresceu discretamente no período. 

Tabela 5.4 – Morbidade hospitalar por 1000/habitantes, Bom Despacho – MG
Anos 2006 2010 2012
Aparelho circulatório 0,86 0,85 0,51
Aparelho respiratório 0,50 0,87 0,45
Aparelho digestivo 0,33 0,37 0,1
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 0,04 0,28 0,17
Neoplasias - Tumores 0,16 0,04 0,19
Doenças infecciosas e parasitárias 0,09 0,19 0,10
Doenças no sangue, transtornos imunitários 0,07 0,06 0,04
Lesões, envenenamentos e causas externas 0,02 0,04 0,04
Sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais 0,09 0,06 0,02
Doenças no período perinatal 0,02 0,04 0,08
Doenças sistema nervoso 0,04 0,06 0,04
Aparelho geniturinário 0,07 - 0,04
Gravidez, parto e puerpério 0,02 - 0,02
Malformações, deformidades e anomalias cromossômicas - - 0,02
Doenças osteomuscular e tecido conjuntivo - 0,02 -
Doenças de pele e do tecido subcutâneo - - -
Transtornos mentais - - -
Total - Óbito 2,38 2,93 1,87
Fonte: IBGE – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Bom Despacho, 2013.

A cobertura do Programa Saúde da Família (PSF)5 atingiu 73,6% da população bom-

despachense em 2011. A cobertura no estado gira em torno de 61,5%. No Centro-Oeste são

73,3% da população.  Isso demonstra  que  Bom Despacho está  em posição favorável  no que

concerne ao alcance do Programa de Saúde da Família.

Tabela 5.5 - Cobertura (%) do Programa Saúde da Família (PSF), Bom Despacho - MG
Ano 2011
MG 61,5
Centro-Oeste 73,3
Bom Despacho 73,6
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG), 2013.

Quanto aos planos de saúde6 o quadro se inverte. Os números da Tabela 5.6 esclarecem que

os habitantes de Bom Despacho contemplados por algum tipo de plano é em número inferior a

19% da população total. 

5Razão entre a População cadastrada no Sistema de Informação da Atenção Básica em determinado local e período e
a população total. O indicador é multiplicado por 100.
6 Razão entre o número de atendidos por planos de saúde e a população total. O indicador é multiplicado por 100.
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Tabela 5.6 - Taxa de cobertura de planos de saúde, Bom Despacho - MG 
Ano 2011
MG 25,4
Centro-Oeste 26,8
Bom Despacho 18,7
Fonte: Agência Nacional de Saúde (ANS), 2013.

Em 2008 o município apresentava taxa de natalidade bruta de 12,2 nascimentos por mil

habitantes. Em 1991 a taxa de fecundidade era de 3 filhos por mulher. Em 2010 esse número caiu

para 2,2 filhos por mulher.

No que concerne à esperança de vida ao nascer, a situação melhorou significativamente.

Um bebê nascido em 1991 podia esperar viver 67,6 anos. Já os bebês nascidos em 2010 têm

esperança de viver 76,7 anos. 

Estas informações estão resumidas na Tabela 5.7.

Tabela 5.7 – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, Bom Despacho - MG
Categoria/Anos 1991 2000 2010

Esperança de vida ao nascer 67,6 72,1 76,7
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 30,5 22,6 12,9
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 40,2 24,7 15,0
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,0 2,2 2,2
Fonte: Atlas, 2013

Por último, a Tabela 5.8 mostra as despesas do sistema de saúde de Bom Despacho. O

dispêndio total teve elevação de 67% entre 2006 e 2009. Destes, 26% são financiados pelo SUS

e 74% pelos recursos do próprio município.  A média de gastos por habitantes passou de R$

146,00 em 2006, para R$ 240,00 no ano de 2009. 

Tabela 5.8 - Orçamento público da saúde, Bom Despacho - MG, anos 2006/2009
Indicadores/Anos 2006 2009
Despesa com saúde, por habitante (R$) 146,1 240,1
Despesa, recursos próprios, por habitante (R$) 102,3 157,0
Transferências SUS, por habitante (R$) 41,2 68,5
Transferências SUS/despesa total, saúde (%) 28,2 28,5
Despesa total, saúde (milhões) 6.334,0 10.628,0
Despesa, recursos próprios (milhões) 4.436,0 6.950,0
Transferências SUS (milhões) 1.788,0 3.030,0
Despesa com pessoal (milhões) 4.102,0 6.882,0
Fonte: SIOPS, 2010
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6. INFRAESTRUTURA URBANA

Em  2010  Bom  Despacho  registrava  14.536  domicílios  permanentes.  Destes,  mais  de

13.000 tinha rede geral de água tratada, coleta de lixo e energia elétrica. Tais informações estão

expostas na Tabela 6.1.

Além disso, constata-se que a maioria dos imóveis residenciais são casas, que representam

90% dos domicílios. Os apartamentos representam 5,6% do total. Vila, condomínio e cortiços

representam juntos, 4,4% dos imóveis residenciais. 

Tabela 6.1 - Saneamento, coleta de lixo, energia, distribuição de água, Bom Despacho - MG, 
Ano 2010
Domicílios permanentes 14.536
Domicílios com rede geral de água 13.476
Domicílios com lixo coletado 13.588
Domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza 13.195
Domicílios com energia elétrica 14.518
Número de casas 13.669
Número de apartamentos 827
Número de casas de vila ou em condomínio 21
Número de cômodo, cortiço ou cabeça de porco 19
Fonte: IBGE, 2013

A Tabela 6.2 ilustra a proporção dos domicílios com coleta de lixo no município. Em

2010,  93% das  residências eram contempladas  pelo serviço.  A média do estado e  da região

Centro-Oeste foram 87,6% e 91,7%, respectivamente.

Tabela 6.2 - Domicílios atendidos pela coleta de lixo (%), Bom Despacho – MG
Anos 2000 2010
MG 77,3 87,6
Centro-Oeste - 91,7
Bom Despacho 87,5 93,4
Fonte: Estado em Rede, 2013.

As residências de Bom Despacho têm ampla cobertura do serviço de abastecimento de

água. A Tabela 6.3 contabiliza os dados. No ano de 2010 a cobertura alcançou 98,6%.

Tabela 6.3 - Domicílios com abastecimento de água (%), Bom Despacho - MG
Anos 2000 2010
MG  81,7 94,6
Centro-Oeste  - 97,1
Bom Despacho 90,3 98,6
Fonte: Estado em Rede, 2013.
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A amplitude do serviço de energia elétrica em Bom Despacho, Minas Gerais e o Centro-

Oeste são parecidos. Os dados estão na Tabela 6.5 referem-se a 2010.

Tabela 6.5 - Domicílios que possuem energia elétrica (%), Bom Despacho – MG
Ano 2010
MG 98,2
Centro-Oeste 99,2
Bom Despacho 98,2
Fonte: Estado em Rede, 2013.

O esgotamento sanitário no município alcançou 92,1% dos domicílios em 2010. O estado e

a região Centro-Oeste estão em pior situação. As informações aparecem na Tabela 6.6.

Tabela 6.6 - Domicílios com esgotamento sanitário adequado (%), Bom Despacho - MG
Ano 2010
MG 78,6
Centro-Oeste 87,0
Bom Despacho 92,1
Fonte: Estado em Rede, 2013.

Entre 1991 e 2012, a frota de veículos de Bom Despacho cresceu cerca de 200%. O fato se

deve ao aumento da renda, à maior disponibilidade de crédito, à isenção de IPI e o alongamento

dos financiamentos. Isto pode ser visto ao se comparar o crescimento de 54,4% nos 15 anos 1991

e 2006, com o crescimento de 102,3% nos 6 anos que separam 2006 de 2012. O primeiro período

apresentou crescimento anual médio de 2,94% enquanto que no segundo período o crescimento

anual médio foi de 12,45% ao ano.

A elevação do número de ônibus (650%), motocicletas (630%) e carros (180%) são os

mais notados. Do ponto de vista urbanístico a trajetória é insustentável. Pois, os investimentos na

manutenção e construção de vias urbanas não acompanham no mesmo ritmo a elevação da frota

de veículos.

Tabela 6.7 - Frota de veículos em Bom Despacho - MG, anos de 1991, 2006 e 2012
Veículo/Anos 1991 2006 2012
Automóvel 4.470 7.182 12.557
Caminhão 574 837 966
Caminhão trator  - 191 240
Caminhonete 1.086 706 2.057
Camioneta  -  - 433
Micro-ônibus  - 30 76
Motocicleta 564 1.721 4.122
Motoneta  - 66 331
Ônibus 51 175 384
Outros 318  - 849
Trator de rodas  - 1 1
Utilitário - - 48
TOTAL  7.063 10.908 22.064
Fonte: IBGE, 2013
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A Figura 7 destaca que 32,8% das residências de Bom Despacho têm Internet. Destas,

17,4% são com banda larga7. O gráfico mostra que Minas Gerais e o Centro-Oeste têm cesso

mais restrito. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Estado em Rede, 2012.

Figura 7 – Domicílios com acesso à Internet e Banda larga (%), ano 2010,

Bom Despacho – MG

7 O indicador relaciona o produto entre o número de domicílios com acesso à internet em banda larga e o número
médio de pessoas por domicílio dividido pela população total. O indicador é multiplicado por 100, sendo que quanto
maior, melhor.
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7. POBREZA E DESIGUALDADE DE RENDA

Em 1991, 35,0% da população bom-despachense sobreviviam com menos de ¼ do salário

mínimo. Em 2010 o número caiu para 3,5%. Ao elevar o parâmetro para 1/2 salário mínimo, os

resultados são, na devida ordem, 70% e 19%. A Tabela 7.1 mostra os dados.

Tabela 7.1 - População com renda menor que 1/4 e 1/2 salário mínimo, Bom Despacho – MG
Anos 1991 2000 2010
Pessoas ¼ 12.376 4.701 1.611
População ¼ (%) 35,9 % 11,8 % 3,5 %
Pessoas ½ 24.107 15.579 8.655
População ½ (%) 70 % 39,3 % 19 %
Fonte: DATASUS, 2013

 Bom Despacho reduziu sua pobreza  entre  1991 e 2010.  No primeiro  ano 27,3% da

população caracterizavam-se como pobres. Já em 2010 o percentual é de apenas 2,9%. A extrema

pobreza seguiu a mesma trajetória. O fato é ilustrado na Tabela 7.2.

Tabela 7.2 – Pobreza e extrema pobreza em Bom Despacho – MG, %, 1991 a 2010
Anos 1991 2000 2010
Extremamente pobres 4,4 2,3 0,6
Pobres 27,3 13,2 2,9
Fonte: Atlas, 2013

A melhora no cenário econômico do país nas últimas décadas contribuiu para o avanço

socioeconômico. A estabilização da moeda após 1994 colaborou para diminuição da pobreza,

uma vez  que  a  inflação,  ao  deteriorar  o  valor  do  dinheiro,  aumenta  a  pobreza.  Ademais,  o

crescimento real do salário mínimo e as políticas de transferência de renda adotadas com mais

vigor durante o Governo Lula (2003-2010) também cooperaram para reduzir a pobreza.

Além de diminuir a pobreza, Bom Despacho reduziu a desigualdade de renda. O Índice de

Gini da renda domiciliar per capita8 comprova o fato. Entre 1991 e 2000, houve aumento na

desigualdade. No período o índice passou de 0,53 para 0,56. Contudo, em 2010 evidencia-se

recuperação.  O  índice  caiu  para  0,49.  Este  resultado  é  derivado,  em  parte,  das  políticas

redistributivas, entre as quais se destaca o Programa Bolsa Família (PBF). A Tabela 7.3 mostra os

dados mencionados neste parágrafo.

Tabela 7.3 - Índice de Gini, renda domiciliar per capita, Bom Despacho - MG

8 Mede o grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de um determinado local. O índice
varia de 0 a 1. Quando o valor é igual a 1, existe perfeita desigualdade, isto é, a renda domiciliar per capita é
totalmente apropriada por um único indivíduo. Entretanto, quando o valor é igual a 0, tem-se perfeita igualdade, ou
seja, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os domicílios.
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Anos 1991 2000 2010
Bom Despacho 0,53 0,56 0,49
MG 0,61 0,61 0,56
Fonte: DATASUS, 2013

No ano de 1991 a renda dos 20% mais ricos era 13,3 vezes maior que a renda dos 20%

mais pobres em Bom Despacho. No ano 2000 esse valor aumentou para 17,1. Ou seja, nesses

nove anos a desigualdade de renda cresceu. A causa deste aumento é derivada, sobretudo, da

estagnação econômica vivenciada nos anos 90. Todavia, as políticas sociais praticadas a partir de

2003 refletiram positivamente na Razão da Renda, pois em 2010 o indicador havia diminuído

para 11,8.

Tabela 7.4 - Razão da Renda, anos de 1991/2000 e 2010, Bom Despacho - MG
Anos 1991 2000 2010
Bom Despacho 13,3 17,1 11,8
MG 27,2 30 20,6
Fonte: DATASUS, 2013

A tabela 7.5 aponta a distribuição da renda entre os estratos sociais de Bom Despacho. A

porcentagem da renda apropriada pelo 1º quintil elevou-se de 4,4% para 4,9% entre 1991 e 2010.

Enquanto isso, o quintil mais rico perdeu espaço na renda total, passando de 58,8% para 55,1%.

Apesar da elevação da renda dos mais pobres e a diminuição da participação dos mais ricos, a

classe média foi a grande beneficiada, pois as maiores variações ocorreram no 2º, 3º e 4º quintis

da população.

Tabela 7.5 – Porcentagem da renda apropriada por estratos da população, Bom Despacho - MG 
Anos 1991 2000 2010
População, 20% mais pobres (1º quintil) 4,4 3,5 4,9
População, 40% mais pobres (2º quintil) 12,2 9,9 13,6
População, 60% mais pobres (3º quintil) 23,3 19,7 26,1
População, 80% mais pobres (4º quintil) 41,1 35,8 44,8
População, 20% mais ricos (quintil mais rico) 58,8 64,1 55,1
Fonte: Atlas, 2013

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) assume destaque neste capítulo por ser um

indicador adotado internacionalmente. A Tabela 7.6 mostra o IDH de Bom Despacho para 2000 e

2010.

47



Tabela 7.6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), Bom Despacho - MG
Anos 2000 2010
IDH-M 0,66 0,75
IDH-M-Educação 0,52 0,66
IDH-M-longevidade 0,78 0,86
IDH-M-Renda 0,7 0,74
Fonte: Atlas, 2013.

O IDH é composto por indicadores básicos agregados em três dimensões: longevidade,

educação e renda. Seus valores variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de

desenvolvimento humano. A escala abaixo traduz os números.

0 até 0,499 – Muito baixo 

Entre 0,500 e 0,599 – Baixo 

Entre 0,600 e 0,699 – Médio 

Entre 0,700 e 0,799 – Alto 

0,800 até 1 – Muito alto 

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano de Bom Despacho foi de 0,75. Portanto,

alto desenvolvimento humano. Este índice coloca Bom Despacho como o 551º município entre

os 5.565 municípios brasileiros. Entre os 853 municípios mineiros, Bom Despacho ocupa a 41ª

posição. 

A Tabela 7.8 mostra o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS)9 e o Índice de

Desproteção Social (IDS)10 de Bom Despacho. Em 2008, o IMRS alcançou 0,65, contra 0,67 em

2006.  Como  o  número  maior  indica  melhora,  percebe-se  que  houve  uma  piora  no  IMRS

(Datagerais, 2013). 

Ao  contrário  do  IMRS,  o  IDS  indica  melhora  quando  diminui.  (Secretaria  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais,  2012).  O  IDS  de  0,27  verificado  em  Bom

Despacho no ano 2010 é próximo de zero e, por isso, a cidade oferece proteção social aceitável.

Entretanto, não há registro anterior que indique melhora ou piora.

9Média  ponderada  dos  subíndices  referentes  a  sete  dimensões  (os  respectivos  pesos  estão  entre  parêntesis):
Educação (20%); Saúde (20%); Renda e emprego (15%); Segurança Pública (10%); Meio ambiente e habitação
(10%); Cultura, esporte e lazer (10%) e Finanças Municipais (15%). Este índice, assim como seus subíndices, foi
calculado apenas para os anos de 2000, 2002, 2004 e 2006. O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto maior, melhor.

10Indicador  construído  com base  na  população  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  (CadÚnico).  Inclui
dimensões como educação, saúde, habitação e saneamento, relacionados aos direitos incondicionais da cidadania
social, infraestrutura, assistência social e combate à fome, emprego e renda. O indicador varia de 0 (total proteção) a
1 (total desproteção). Quanto maior, pior.
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Tabela 7.8 - IMRS - IDS, anos de 2006/2008 e 2010, Bom Despacho – MG
Anos 2006 2008 2010
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) 0,67 0,65 - 
Índice de Desproteção Social (IDS) - - 0,27
Fonte: FJP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE/MG), 2012

De modo geral, o grau da desigualdade e pobreza em Bom Despacho reduziu entre os anos

90 e 2010. Fator preponderante para esta evolução foram os reflexos do crescimento econômico

do país concomitantemente com o aumento das políticas redistributivas. À vista disso, as Figuras

8 e 9 mostram um importante exemplo deste tipo de política, o Programa Bolsa Família (PBF).

Desde sua criação o PBF aumentou a atuação em Bom Despacho, com sucessivo aumento no

número de famílias atendidas. Entre 2004 e 2011 o aumento foi de 63%. 

Fonte: Ipeadata, 2012

Figura 8 – Número de pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF), Bom

Despacho – MG

Concomitantemente, evidenciou-se elevação dos recursos financeiros destinados ao PBF

de Bom Despacho. A figura 9 ilustra o fato. Entre 2004/2011 houve aumento de 189%. Esta

evolução deriva do aumento da cobertura e do reajuste monetário sofrido pelos repasses, já que o

valor per capita obteve acréscimo de 77% (Ipeadata, 2013).
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Fonte: Ipeadata, 2012

Figura 9 – Valor dos benefícios, Programa Bolsa Família (PBF), Bom Despacho – MG
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8. EMPREGO

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) registra os empregos formais de Bom

Despacho. A tendência foi crescente no período 2007-2013. Os fatos estão na Tabela 8.1.

Tabela 8.1 - Criação de empregos em Bom Despacho - MG, 2007 a 2013
Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Até maio/2013
Empregos formais criados 4.180 4.539 4.617 5.725 5.556 5.788 2.787
Desligamentos 4.109 4.408 4.281 5.362 5.434 5.417 2.298
Variação absoluta 71 131 336 363 122 371 489
Fonte: Rais, 2013

Em 2013, até maio, o saldo é de 489 empregos, indicando que este já é o melhor ano da

série. Esse ganho deve se acentuar, já que, no segundo semestre, geralmente há maior geração de

empregos. 

As Figuras 10 e 11 ilustram o número de empregos formais de cada setor da economia em

Bom Despacho. A primeira figura refere-se ao ano 2000 e a segunda a 2010. 

São,  no  total,  5.931  empregos  em 2000.  A maior  parcela  concentrava-se  no  setor  de

serviços e comércio, 1.967 e 1.466 empregos, respectivamente. Em seguida, aparece à indústria

com 1.380. A agricultura gerou 899 e a construção civil, 219 empregos. Em todos esses casos,

trata-se de emprego formal, com registro em carteira.

Já  em  2010  os  empregos  formais  praticamente  dobraram,  indicando  elevação  da

formalidade e crescimento econômico. Neste ano existiam 9.917 empregos. O comércio (2.812

empregos) e o setor de serviços (2.291 empregos) foram os maiores empregadores. Depois veio a

indústria (1.795 empregos), a agropecuária (1.315 empregos), a administração pública11 (1.098

empregos) e a construção civil (602 empregos). O setor que gerou menos emprego foi à extração

mineral (4 empregos). 

As maiores elevações, no período, ocorreram na construção civil (174%) e no comércio

(91%). O aumento dos empregos na construção civil reflete o dinamismo vivenciado por este

setor na cidade. A agropecuária obteve variação de 46% e a indústria 30%. Por outro lado, o

segmento serviços cresceu menos, 16%.

11Não há dados para o ano 2000.
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Fonte: Rais/MTE, 2012

Figura 10 – Número de empregos formais, por setor da economia, Bom Despacho – MG, ano 2000

A figura 11 mostra, ainda, que o setor econômico com melhor remuneração em 2010 foi à

administração pública. O salário médio chegou a R$1.114,22. O trabalho de extração mineral e

agropecuário são os que pagam menos, R$ 643,80 e R$ 753,39, respectivamente. 

Fonte: Rais/MTE, 2012

Figura 11 – Número de empregos formais e remuneração média, por setor da economia,

Bom Despacho – MG, ano 2010

 Em 2010, das pessoas com 18 anos ou mais de idade e que estavam ocupadas, 41,5%

trabalhavam  no  setor  de  serviços  e  18,3%  no  comércio.  Outros  14%  na  indústria  de

transformação, na agropecuária são 12,5% do total e no setor de construção, 8,2% (Atlas, 2013). 

Entre 2007 e 2011 a taxa de crescimento anual dos empregos formais no município foi de

3,2%. A Tabela 8.2 mostra que Minas e o Centro-Oeste mineiro obtiveram taxas melhores. Isso

significa que Bom Despacho não tem tirado proveito integral do desenvolvimento regional e

estadual.
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Tabela 8.2 - Taxa de crescimento anual dos empregos formais (%), Bom Despacho - MG, 
Período 2007-2011
MG 4,7
Centro-Oeste 4,5
Bom Despacho 3,2
Fonte: Rais/MTE, 2013

A Tabela 8.3 mostra o percentual de empregos informais em Bom Despacho. No ano 2000,

24,7% dos empregados trabalhavam sem carteira assinada. Em 2010 a informalidade caiu para

17%, porcentagem melhor do que o mineiro e o brasileiro, 19%. 

Tabela 8.3 - Empregados sem carteira de trabalho assinada (%), Bom Despacho - MG
Anos 2000 2010
Brasil 22,4 19,3
MG 24 19,5
Bom Despacho 24,7 17,3
Fonte: Atlas, 2013

Houve evolução significativa na taxa de desemprego da cidade. Esta passou de 9,9% em

2000 para 5,5% em 2010. Mesmo com o aumento da população o número de desempregados

diminuiu no período. Isto pode ser visto na Tabela 8.4.

Tabela 8.4 – Desemprego, PEA e desocupados em Bom Despacho - MG, anos 2000 e 2010
Anos 2000 2010
Taxa de desemprego (%) 9,9 5,5
População Economicamente Ativa (PEA) 18.556 23.653
População desocupada 1.845 1.781
Fonte: Datasus, 2013

Em  2010  foram  contabilizadas  1.401  pessoas  que  residiam  em  Bom  Despacho,  mas

trabalhavam em outra cidade. Isso significa 6% da PEA municipal. Ao mesmo tempo, 21.599

pessoas  estavam  exercendo  suas  atividades  profissionais  em Bom Despacho.  Destas,  4.535

trabalhavam no comércio, 3.094 na indústria, 2.834 na zona rural, 1.878 no serviço doméstico,

1.703 na construção civil e 1.272 na educação, sem contar as 5.000 pessoas que trabalham em

outras atividades (Tabela 8.5).
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Tabela 8.5 – Trabalho principal, Bom Despacho – MG, ano de 2010
No município de residência 21.599
Atividades mal especificadas 925
Na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2.834
No comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 4.535
No setor de construção 1.703
No setor de educação 1.272
Na indústria de transformação 3.094
No serviço doméstico 1.878
Na administração pública, defesa e seguridade social 983
Outras atividades 4.375
Em outro município 1.401
Fonte: IBGE, 2013

É importante salientar que a Tabela 8.5 contabiliza os empregos formais e informais. Ao

comparar essa tabela com a Figura 11 (empregos formais em 2010) verifica-se elevado grau de

informalidade  na  agropecuária,  indústria  e  construção  civil.  Por  exemplo,  de  acordo  com a

Figura 11 o setor de construção civil emprega 602 pessoas e na Tabela 8.5 são contabilizados

1.703 trabalhadores neste setor. A diferença encontrada, de 1.101 empregos, são os trabalhadores

informais. Assim acontece com os demais setores citados: 1.519 empregos informais na zona

rural e 1.299 na indústria. 

A despeito, entre 2000 e 2010, ter havido um crescimento de 300% no número de pessoas

com curso superior na cidade (A Tabela 4.5 – Capítulo referente à Educação), este número não se

reflete de forma visível no volume de empregados com curso superior. A Tabela 8.6 mostra uma

estagnação na porcentagem de empregados com alta escolaridade na cidade. Quando se avalia a

região Centro-Oeste observa-se elevação dos empregados com nível superior.  Isso aponta no

sentido que os novos graduados bom-despachenses estarem trabalhando nas cidades da região.

Outra possibilidade é que os graduados estejam abrindo novos mercados, trabalhando por conta

própria, especialmente os profissionais liberais.

A terceira  possibilidade  é  que,  embora  graduados  em cursos  superiores,  muitos  bom-

despachenses  estejam  trabalhando  fora  de  suas  áreas.  Por  isso  seu  trabalho  não  seria

contabilizado como trabalho de nível superior.

Tabela 8.6 - Empregados com alta escolaridade12 no setor formal (%), Bom Despacho - MG 
Anos 2003 2011
MG 13 15,2
Centro-Oeste 7 9,5
Bom Despacho 9,7 9,9
Fonte: Estado em Rede, 2013.

12Razão entre o total de empregados com graduação, mestrado e doutorado e o total de empregados no setor formal.
O indicador é multiplicado por 100, sendo que quanto maior, melhor.
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 A porcentagem do pessoal ocupado13 com nível superior completo, em 2000, era 6,7% e

em 2010 o valor cresceu para 13,5%. Como o número de empregados formados não elevou

durante  2003-2011  (Tabela  8.6)  é  plausível  afirmar  que  os  ocupados  graduados  em  Bom

Despacho estão atuando como empregadores ou por conta própria (Atlas, 2013).

No que tange à escolaridade básica, o patamar melhorou entre 2000 e 2010. A porcentagem

dos ocupados com ensino fundamental passou de 43% para 57,3% no período. O ensino médio

seguiu mesma tendência, subindo de 29% para 40%. 

A escassez de empregos com remuneração elevada em Bom Despacho é constatada pelos

dados da Tabela 8.7. Dos ocupados, apenas 9% tinham remuneração acima de cinco salários

mínimos (SM) no ano 2000. A situação se agrava em 2010. Neste ano somente 7,3% ganhavam

mais de 5 SM. 

Neste período há redução da desigualdade entre os salários. Isso é atestado pela relação

entre o número de ocupados que recebem até 1 SM e os que auferem acima de 5 SM. No ano

2000, para cada trabalhador que ganhava 5 salários mínimos ou mais, havia 4,9 ganhando 1

salário mínimo ou menos. Em 2010 esta relação diminui para 1,5. 

O  Índice  de  Theil-L14 confirma  a  diminuição  da  desigualdade  salarial  entre  os

trabalhadores. Em 2000 este índice era 0,53 e no ano de 2010 o número caiu para 0,34%. Quanto

menor é o valor do índice melhor a distribuição das remunerações.

Por fim, a Tabela 8.7 resume temas importantes deste capítulo. A formalização do emprego

entre 2000/2010 aumentou em Bom Despacho. No ano de 2010 quase 69% dos empregos eram

formais. Ademais, a taxa de desocupação neste mesmo ano ficou em 5,3%. Valor que realça a

tendência de baixo desemprego no município.

13Ocupados são os  indivíduos de 18 anos ou mais  que estão empregados ou trabalham por  conta  própria,  são
empregadores ou aquelas pessoas que exercem função sem remuneração. 
14Mede a desigualdade na distribuição de indivíduos de 18 anos ou mais de idade ocupados, segundo o rendimento
de todos os trabalhos, excluídos aqueles sem rendimento do trabalho. O Índice de Theil-L está entre 0 e 1 e quanto
maior este valor, pior a distribuição dos salários. 
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Tabela 8.7 – Pessoas ocupadas com 18 anos ou mais, Bom Despacho – MG
Anos 2000 2010
Taxa de atividade (%) 67,2 71
Taxa de desocupação (%) 9,2 5,3
Grau de formalização dos ocupados (%) 57,4 68,6
Ocupados com fundamental completo (%) 43,3 57,3
Ocupados com ensino médio completo (%) 29,2 40
Ocupados com nível superior completo (%) 6,7 13,5
Ocupados rendimento de até 1 s.m. (%) 44,5 11,3
Ocupados rendimento de 1 a 2 s.m. (%) 32,7 55,4
Ocupados rendimento de 2 a 3 s.m. (%) 6,9 17,5
Ocupados rendimento de 3 a 5 s.m. (%) 6.8 8,2
Ocupados rendimento acima de 5 s.m. (%) 8,9 7,3
Índice de Theil-L dos rendimentos do trabalho – 18 anos ou mais 0,53 0,34
Fonte: Atlas, 2013
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9. RENDA

A elevação da renda indica aumento da riqueza, crescimento econômico e diminuição da

pobreza. Este capítulo trata da evolução da renda para Bom Despacho.

Em valor nominal, a renda per capita cresceu 113% nos últimos 20 anos. Isto significa,

para Bom Despacho, um ganho médio de 3,85% ao ano contra 2,90% para o Brasil e 3,54% para

Minas Gerais. Estas informações estão na Tabela 9.1.

Tabela 9.1 – Renda per capita (R$), Bom Despacho – MG, anos 1991/2000 e 2010
Anos 1991 2000 2010
Brasil 447,6 592,46 793,87
Minas Gerais 373,9 548,87 749,69
Bom Despacho 380,1 647,07 809.90
Fonte: Atlas, 2013

A renda dos domicílios bom-despachenses aumentou entre 1991 e 2010 (Tabela 9.2). O

valor do rendimento domiciliar per capita alcançou R$ 795,37 em 2010. Acréscimo de 173% em

relação a 2000.

9.2 - Renda média domiciliar per capita, Bom Despacho - MG
Anos 1991 2000 2010
Valor real (R$) 294,32 603,6 795,37
Fonte: Datasus, 2013

O aumento do salário mínimo contribuiu para a evolução da renda. Como se constata na

Tabela 9.3, em 2010 mais de 70% da renda derivava do trabalho assalariado. Por isso, ganhos no

salário mínimo têm impacto positivo na renda dos indivíduos e das famílias.

Tabela 9.3 – % da renda proveniente do trabalho principal e outros, Bom Despacho – MG
Anos 1991 2000 2010
Brasil 84,2 76,5 74,3
Minas Gerais 83,6 75,2 73,1
Bom Despacho 85,2 68 71,7
Fonte: Atlas, 2013

 

A  Figura  12  ilustra  o  rendimento  médio  dos  ocupados  de  Bom  Despacho.  Como

visualizado, os rendimentos no município têm média abaixo daquela verificada em Minas Gerais

e  no  Brasil.  O efeito  disso  poderá  ser  a  fuga  de  trabalhadores  da  cidade  para  regiões  que

oferecem melhor remuneração. 
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Fonte: Elabora pelo autor com base nos dados do Atlas 2013

Figura 12 – Rendimento médio (R$) dos ocupados, ano 2010, Bom Despacho – MG

Nas últimas décadas muitas pessoas ultrapassaram a linha da extrema pobreza em Bom

Despacho. Mas, os que continuam nesta posição pioraram sua situação em termos de renda. Em

1991 a renda per capita deste estrato era de R$ 50,64, portanto superior ao do ano de 2010, que é

de R$ 41,63. Ou seja, quem continuou extremamente pobre ficou mais pobre. Este fato não é

exclusivo de Bom Despacho.  O Brasil  seguiu o mesmo trajeto.  A Tabela 9.4 mostra isso.  É

verdade que as políticas de transferências de renda aumentaram no período. Talvez, a falta de

informação por  parte  dos extremamente pobres  a respeito  dos  programas que os  beneficiam

(Bolsa Família) seja a explicação do fato. 

Entre  1991 e 2010 o maior  incremento  na  renda ocorreu  no 3º  quinto  mais  pobre  da

população. O acréscimo atingiu 141% (R$ 210,00 para R$ 508,11). Estes representam a classe

média da estratificação social.

Tabela 9.4 – Renda per capita média (R$) dos estratos da população, Bom Despacho - MG
Anos 1991 2000 2010
Extremamente pobres/Brasil 40,91 35,64 31,66
Extremamente pobres 50,64 50,49 41,63
Pobres 97,06 94,87 100,87
Primeiro quinto mais pobre da população 84,99 113,79 201,62
Segundo quinto mais pobre da população 147,78 208,61 349,29
Terceiro quinto mais pobre da população 210,04 317,79 508,11
Quarto quinto mais pobre da população 338,65 520,92 756,94
Quinto mais rico da população 1.118,91 2.074,10 2.224,40
Fonte: Atlas, 2013 – Dados reais, agosto de 2010.

Dos  14.546 domicílios  permanentes  em Bom Despacho,  5.972 sobrevivem com 2 a  5

salários mínimos. Os domicílios com renda de 1 a 2 salários mínimos são no total 3.026. Além
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disso, 409 residências recebem mais de 20 salários mínimos. Aquelas que não declararam ou não

possuem renda registrada totalizaram 265. As informações estão na Tabela 9.5.

 

Tabela 9.5 – Número de domicílios de acordo com a renda, Bom Despacho – MG, ano 2010
Anos 2010
Domicílios particulares permanentes 14.546
Domicílios sem rendimento nominal mensal 265
Até 1/2 salário mínimo 74
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 1.153
Mais de 1 a 2 salários mínimos 3.026
Mais de 2 a 5 salários mínimos 5.972
Mais de 5 a 10 salários mínimos 2.664
Mais de 10 a 20 salários mínimos 983
Mais de 20 salários mínimos 409
Fonte: IBGE, 2012
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10. AGROPECUÁRIA E OUTRAS ATIVIDADES RURAIS

A  localização  privilegiada  de  Bom  Despacho  (158  km  de  Belo  Horizonte,  80  de

Divinópolis, além de rodovias importantes do Estado que cruzam a região), o clima e a extensão

das  áreas  rurais  são  fatores  relevantes  que  impulsionam  as  atividades  agropecuárias  no

município. Entre as culturas agrícolas temporárias, destaca-se o plantio de abacaxi, arroz, cana

de açúcar, feijão, mandioca, melancia, milho, soja, sorgo e moranga. Na lavoura permanente:

Banana cacho,  laranja,  maracujá,  uva,  eucalipto,  pastagem e tangerina (Emater,  2013).  Além

disso, a pecuária leiteira também é destaque.

As Tabelas 10.1 e 10.2 mostram a produção agrícola em 2002 e 2011, respectivamente. No

primeiro ano o milho é o produto que ocupou o maior espaço territorial. São 3.200 hectares e

uma produção em torno das 12.800 toneladas. O segundo produto é o feijão, 479 hectares e 975

toneladas produzidas. A cana de açúcar ocupa o menor espaço, a área colhida foi de 50 hectares e

a produção de 2.500 toneladas.

Tabela 10.1 – Produção agrícola, Bom Despacho – MG, ano de 2002
Produto Área colhida (ha) Produção (t) Rendimento médio (kg/ha)
Milho 3.200 12.800 4.000
Feijão 479 975 2.035
Soja 450 1.080 2.400
Mandioca 130 1.560 12.000
Arroz em casca 70 105 1.500
Cana de açúcar 50 2.500 50.000
Fonte: IBGE, 2002

Em 2011 o milho ainda ocupa o maior espaço territorial. Mas, em relação ao ano de 2002

houve redução de 31%. Isso se deve à expansão acentuada da cana de açúcar. Em 2011 a área

colhida deste produto chegou aos 2.014 hectares. Crescimento por volta dos 4.000%. Ademais,

destacam-se  os  200  hectares  de  área  colhida  de  melancia,  cuja  produção  alcançou  6.000

toneladas. 

Tabela 10.2 - Principais produtos agrícolas, Bom Despacho – MG, ano de 2011
Produto Área colhida (ha) Produção (t) Rendimento médio (kg/ha)
Milho 2.200 9.100 7.700
Cana de açúcar 2.014 181.484 90.111
Feijão 400 850 2.250
Soja 150 420 2.800
Mandioca 70 1.260 18.000
Arroz em casca 45 66 1.466
Fonte: IBGE, 2011
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A Tabela 10.3 resume a atividade da pecuária no município e indica outras culturas que

vêm crescendo nos últimos anos. 

Em  2011,  a  produção  de  leite  chegou  à  casa  dos  75.000  litros  por  dia.  Isso  faz  da

microrregião  de  Bom  Despacho  uma  das  maiores  bacias  leiteiras  do  Brasil  (Coperbom  –

SEBRAE, 2013).  Boa parte  desta  produção destina-se a indústrias  da região.  A Embaré e  a

Itambé são as maiores. 

Também é notória a criação de aves na cidade. Foram 755 mil cabeças em 2011. Aumento

de 90% em relação a 1996. A produção de ovos segue mesma tendência. O crescimento girou em

torno de 74%. Entre as granjas situadas na cidade destacam-se a Granja Raposo, Ana Rosa, e

Salomé. 

A novidade na tabela é o mel de abelha. A produção de mel chegou a 12 mil quilos em

2011. 

Tabela 10.3 – Produção da pecuária e outras culturas, Bom Despacho, anos 1996 e 2011
Especificação/Anos 1996 2011
Bovinos/cabeças 66.626 82.857
Caprinos/cabeças - 130
Equinos/cabeças 2.078 2.030
Aves/cabeças 396.522 755.700
Ovinos/cabeças  - 130
Suínos/cabeças 4.396 32.400
Muares/cabeças 119 86
Leite de vaca/mil litros dia 45.000 75.000
Ovos de galinha/ mil dúzias ano 2.624 4.565
Mel de abelha/Kg - 12.300
Fonte: IBGE, 2013

Por último, destaca-se que a agropecuária não é a principal atividade econômica de Bom

Despacho. No PIB de 2010, este setor respondeu por apenas 13% (IBGE, 2013). A produção de

leite é importante na cidade. Além do mais, o plantio de milho e da cana de açúcar são os que

ocupam maior espaço territorial. Contudo, chama-se a atenção para os efeitos negativos que a

expansão do cultivo da cana poderá trazer para a cidade e sua economia.

75



11. ECONOMIA

Serviços, indústria e a agropecuária são as atividades que compõem a economia de uma

cidade. A rigor, os agregados macroeconômicos usados para medir a dinâmica dessas atividades

podem ser o Produto Interno Bruto (PIB), o consumo de energia elétrica e a situação do mercado

de trabalho. Este último foi tratado no capítulo 9 e por isso esta seção focará na análise do PIB e

no consumo de energia elétrica em Bom Despacho. 

A Figura 13 mostra o PIB total do período 2000/2010, isto é, 11 anos. A soma desses anos

resultou num PIB de R$4,1 bilhões. O setor terciário15 foi  o de maior peso, 58,4% do total.

Portanto, 3/5 da economia municipal advém deste segmento. A indústria contribuiu com 17,9%

do PIB e a agricultura 13,9%. Os 9,6% restantes são referentes à parcela dos impostos. 

Fonte: IBGE, 2013

Figura 13 – Produto Interno Bruto (PIB) por setor da economia (milhões), preços correntes, 

Bom Despacho – MG, 2000 a 2010

A Tabela 11.1 mostra o PIB bom-despachense a preços correntes (nominal)16 para todos

os anos da década 2000/2010. Neste período o valor do PIB triplicou. Passou de R$ 188 milhões

em 2000, para R$ 604 milhões no ano de 2010. O setor serviços obteve evolução de 238%, a

agropecuária cresceu 215%. Com 181%, a indústria foi o setor que menos cresceu menos. 

15 O setor terciário,  também conhecido como serviços,  no contexto da economia, envolve a comercialização de
produtos em geral, e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários, a terceiros.
16 PIB nominal: não desconta as perdas decorrentes da inflação.
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Tabela 11.1 - Produto Interno Bruto (PIB) nominal, Bom Despacho - 
MG
Anos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB nominal 198,4 237 293,6 356,5 401,9 414,5 442,

2
514,

4
502,

5
604,

0Impostos 19,6 23,1 28,8 35,8 43,7 42 43,3 50,8 42,2 54,6
Agropecuária 27,9 31,3 51,8 49,7 51,3 52,3 58,9 73,5 71,3 84
Indústria 31,8 41,7 52 80,5 82,7 78 66,3 86,8 78,1 107,

2Serviços 119 140,8 160,8 190,4 224 242 273,
6

303,
2

309,
6

358
Fonte: Ipeadata, 2013
*Milhões

O PIB deflacionado17 do período está presente na Tabela 11.2. Percebe-se que entre 2000 e

2010 houve um incremento de 43% no PIB real18 de Bom Despacho. Dos setores da economia a

atividade  serviços  obteve  o  maior  crescimento,  51,7%.  A agropecuária  cresceu  40,6% e  os

impostos 37,2%. A indústria evoluiu menos, 25,4%. Enquanto o crescimento médio anual dos

serviços alcançou 5,1% e o agropecuário 4%, o industrial foi de apenas 2,5%. 

Tabela 11.2 – Produto Interno Bruto (PIB) *real, Bom Despacho - MG
Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB real 188,2 182,1 196,8 214,3 240,8 253,2 246,1 248,0 266,2 242,6 269,5
Variação (%) - (-3,2) 8 8,8 12,3 5,1 (-2,8) 0,7 7,3 (-8,8) 11
Impostos 17,7 18 19,1 21 24,1 27,5 24,9 24,2 26,3 20,9 24,3
Agropecuária 26,6 25,6 26 37,8 33,6 32,3 31 33 38 34,4 37,4
Indústria 38,1 29,1 34,6 37,9 54,4 52,1 46,3 37,2 44,9 37,7 47,8
Serviços 105,7 109,2 116,9 117,4 128,6 141,1 143,6 153,4 156,9 149,5 159,7
Fonte: Ipeadata, 2013. Deflator implícito do PIB em todos os anos.

*Milhões 

No ano 2000 o setor de serviços representava 56,1% da economia municipal, a indústria

20%, a agropecuária 14,1% e os impostos 9,4%. Em 2010 ocorreram mudanças. Os serviços

aumentaram sua parcela para 59,2%, enquanto as demais áreas sofreram redução. A queda mais

acentuada aconteceu no setor  industrial,  cujo valor passou a representar  17,7% da economia

total. A agropecuária agora contribui em 13,8% e os impostos obtiveram leve redução ao passar

para 9,1% do PIB.

17 Todos os valores do PIB estão expressos em moeda de 2000. Ou seja, estão deflacionados. A deflação baseada no
deflator do Ipeadata.

18PIB real: preços constantes, descontada a inflação do período.
79



Ainda na Tabela 11.2 nota-se variação negativa do PIB em 2001,  2006 e 2009. Neste

último  ano o  impacto  foi  maior.  A economia  de  Bom Despacho  desacelerou  8,8%.  A crise

americana em 2008 pode explicar esta queda. 

Mas, em 2010 o município apresentou sinais de melhora, uma vez que o crescimento real

do PIB foi de 11%. Contudo, o substancial crescimento da economia aferido naquele ano, em

parte, foi por causa do fraco desempenho da economia em 2009, pois o PIB de um ano é sempre

medido através da comparação com o PIB do ano anterior. Neste caso, o crescimento de 2010

(11%)  teve  como  comparação  o  encolhimento  da  economia  em 2009  (-8,86%).  Ou  seja,  o

número indica que houve mera recuperação das perdas do ano anterior.

No tocante ao crescimento econômico real de Minas Gerais entre 2000 e 2010, é observada

variação positiva de 55,8%. Bom Despacho cresceu menos que o Estado em termos percentuais,

haja vista o crescimento municipal de 43,19% no mesmo período (Ipeadata, 2013). 

A Tabela 11.3 mostra o PIB per capita de Bom Despacho, Minas Gerais e o Centro-Oeste

mineiro. Entre as três regiões, o PIB per capita estadual é o maior. Em relação ao Centro-Oeste,

Bom Despacho alcançou melhor desempenho. 

Tabela 11.3 – PIB per capita de Bom Despacho (R$), anos 2000 e 2010
Região/Anos 2010
MG 17.932,89
Centro-Oeste - MG 11.293,20
Bom Despacho 13.238,87
Fonte: FJP/ IBGE, 2013.

A participação de Bom Despacho no PIB estadual e regional está exposta na Tabela 11.4.

No ano de 2010 essa cidade contribuiu para o PIB mineiro e  do Centro-Oeste  em 0,17% e

4,64%, respectivamente. A participação de Bom Despacho no crescimento econômico do Estado

diminuiu, já que em 2000 este município contribuía com 0,18%.

Tabela 11.4 – Participação de Bom Despacho no PIB Estadual e Regional (%)

Região/Ano 2000 2005 2010
Minas Gerais 0,18 0,20 0,17
Centro-Oeste de MG - - 4,64
Fonte: Fundação João Pinheiro/ Estado em Rede, 2013.

A Tabela 11.5 apresenta o PIB real das cidades adjacentes a Bom Despacho. O objetivo é

confrontar o crescimento econômico dos municípios vizinhos com o de Bom Despacho. 
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Tabela 11.5 – Crescimento do PIB real (milhões). Bom Despacho e cidades vizinhas
Cidade/Ano 2000 2010 Crescimento (%)

Nova Serrana 172,4 375,4 117,7
Lagoa da Prata 187,6 367,2 95,7
Pompéu 105,9 193,4 82,6
Pará de Minas 410,9 737,0 79,3
Martinho Campos 46,8 81,5 74,0
Arcos 179,8 283,2 57,5
Araújos 21,2 31,6 48,8
Divinópolis 1.025,40 1.505,7 46,8
Bom Despacho 188,2 269,5 43,2
Luz 90,6 125,0 37,9
Abaeté 84,4 116,1 37,5
Leandro Ferreira 10,9 13,7 26,1
Moema 19,6 23,1 17,9
Santo Antônio do Monte 100,4 117,0 16,5
Fonte: Ipeadata, 2013

Em 2000, Bom Despacho era a 3ª força econômica entre as cidades mencionadas na Tabela

11.5. Somente Divinópolis e Pará de Minas tinham PIB superior. Em 2010 Bom Despacho caiu

para sexto lugar, perdendo para Nova Serrana, Lagoa da Prata e Arcos.

O cálculo da evolução do PIB no período mostra por que isso aconteceu: entre as mesmas

cidades listadas na Tabela 11.5, Bom Despacho ficou em 9ª posição quando o assunto é a taxa de

crescimento. Ou seja, não são apenas as seis maiores economias da região que cresceram mais do

que Bom Despacho. Também cresceram mais as economias de Pompeu, Martinho Campos e

Araújos.

Os números indicam que houve estagnação econômica na última década.

Com ressalvas, a Tabela 11.6 expõe alguns indicadores econômicos para Bom Despacho.

Nela está o resumo da movimentação bancária do município entre 2006 e 2012. 

De  início,  é  realçado  o  aumento  dos  depósitos,  principalmente  os  derivados  do  setor

privado. O fato indica maior movimentação de recursos na cidade. 

Na mesma direção está a poupança, que obteve acréscimo de 140% no período. A maior

procura por este item é explicada, em grande medida, pelo ambiente pessimista na conjuntura

econômica mundial, já que a poupança é um investimento conservador e fácil de usar. Ademais,

no período, a taxa de retorno desse investimento foi razoável. 

A tabela mostra, ainda, o crescimento das operações de crédito entre 2006 e 2012. Há, no

Brasil,  maiores  recursos  do  Governo  destinados  a  financiar  compras  e  investimentos.

Analogamente,  Bom Despacho  segue  mesma trajetória  do  país  e  apresenta  crescimento  das

operações de crédito em torno dos 212%. 
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Tabela 11.6 – Valor das Operações Bancárias (em milhões), Bom Despacho - MG
Anos 2006 2010 2012
Depósitos a prazo 16,1 33,0 54,9
Depósitos à vista - governo 1,7 1,2 1,1
Depósitos à vista - privado 11,5 29,0 31,4
Poupança 48,7 93,4 116,9
Operações de Crédito 81,2 195,3 254,0
Fonte: IBGE, 2012 (valores nominais).

A Tabela  11.7  exibe  o  número  de  empreendedores  individuais  em Bom Despacho.  O

empreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que fatura no máximo R$

60.000,00  por  ano.  Ele  não  participa  de  outra  empresa  como  sócio  ou  titular.  A  Lei

Complementar  n°  128,  de  19/12/2008,  criou  condições  especiais  para  que  o  trabalhador

conhecido como informal  possa se tornar  um empreendedor individual  legalizado (Portal  do

Empreendedor, 2013). Até o primeiro semestre de 2013, tinham 518 empreendedores individuais

em Bom Despacho.

No total, o município conta com 2.167 instituições comerciais em suas várias formas.

Tabela 11. 7 – Números de empreendedores individuais, Bom Despacho – MG, ano de 2013
Ano 2013
Empresário 627
Sociedade Empresária 1.010
Sociedade Anônima 3
Cooperativa 4
 Eireli19 5
Microempreendedor individual 518
TOTAL 2.167
Fonte: JUCEMG, 2013.

A Figura 14 mostra o crescimento do consumo de energia entre 2008 e 2012 em Bom

Despacho. Com o devido cuidado, a análise deste  aumento retrata  o crescimento econômico

local. 

19A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) é aquela constituída por uma única pessoa titular da
totalidade do capital  social,  devidamente integralizado, que não poderá ser  inferior  a 100 (cem) vezes  o maior
salário-mínimo vigente no País. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa.
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   Fonte: CEMIG, 2013

Figura 14 – Consumo de energia elétrica (milhões de KWH) - Indústria, Bom Despacho – MG,

2008 a 2012

Houve  aumento  no  consumo  de  energia  elétrica  em todos  os  anos  da  série.  A maior

elevação ocorreu entre 2008 e 2009, totalizando 23%. Após 2009 as taxas de crescimento foram

modestas. A menor variação registrada foi em 2011/2012, com meros 1,25% de crescimento. 

Quanto  à  indústria,  a  média  de  consumo  é  de  17  milhões  de  KWH  ao  ano.  O  pior

desempenho foi em 2009, com 14 milhões de KWH. Esta queda é atribuída, novamente, aos

impactos da crise mundial de 2008/2009 nos EUA. Não obstante, conforme revelam os dados

deste capítulo, a importância da indústria na economia bom-despachense vem perdendo status

durante toda a primeira década do novo milênio. 
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III – CENÁRIO MACROECONÔMICO
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No final de 2008 e durante o ano de 2009 a economia mundial atravessou uma crise que

levou o sistema financeiro internacional à beira do colapso. A globalização dos mercados e a

velocidade das informações contribuíram para que os impactos desta crise, desencadeada nos

Estados Unidos da América (EUA), chegassem a quase todos os países. Os maiores reflexos são

observados na Europa.  Entretanto, por meio de ações fiscais e financeiras coordenadas pelas

principais economias mundiais, a crise vem sendo atenuada. Com isso, em 2013 já se observa

certa reversão das expectativas quanto aos resultados da economia.

A melhoria do cenário econômico mundial permanece em 2013, embora com revisão para

baixo  nas  taxas  de  variação  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  global.  Entre  as  economias

emergentes, houve retificação generalizada, para baixo, nas previsões de crescimento. 

No Brasil,  a expectativa de menor crescimento é real. Em 2012 o PIB do país cresceu

somente 0,87% (Ipeadata, 2013) e a tendência é de ligeiro acréscimo em 2013. A diminuição do

consumo das famílias e o estreitamento da demanda externa influenciaram na diminuição do

ritmo da economia nacional. 

Os  sinais  emitidos  pelo  Federal  Reserve  (Fed),  Banco  Central  Americano,  de  que  os

estímulos monetários serão retirados num futuro breve, provavelmente em 2014, influenciou o

resultado da balança de pagamentos brasileira. Contribuiu, ainda, para a desvalorização do real

frente ao dólar. Em julho e agosto de 2013, a média do câmbio foi R$ 2,30.

Ao  mesmo  tempo,  a  inflação  brasileira  segue  trajetória  ascendente.  A desvalorização

cambial dificulta ainda mais a convergência da inflação para o centro da meta que é 4,5% ao ano.

Com isso, o Banco Central brasileiro deverá adotar a política de elevação da taxa de juros, a

Selic. Esta, por sua vez, é parâmetro para as demais taxas de juros do mercado.

No  que  diz  respeito  à  economia  de  Minas  Gerais,  a  mudança  no  palco  econômico

internacional concomitante à conjunção de fatores peculiares, levou à retração do PIB estadual

em -1,2% no primeiro trimestre de 2013. No segundo trimestre, a atividade econômica do estado

retraiu 0,1% em relação ao trimestre anterior. No acumulado dos seis primeiros meses de 2013 o

PIB de Minas Gerais obteve crescimento de 0,8%, quando comparado ao mesmo período de

2012 (FJP, 2013).

No tocante  a  Bom Despacho,  salienta-se a  perda  de espaço desta  cidade  na economia

regional. Entre 2000 e 2010 a taxa de participação do município no PIB de Minas Gerais e do

Centro-Oeste mineiro diminuiu. 

Neste mesmo período, a indústria estagnou em Bom Despacho. A evolução do setor de

serviços compensou, em parte,  a  perda da indústria.  A agropecuária  cresceu pouco e perdeu

espaço no PIB municipal. 
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Além  do  cenário  anterior,  ao  elaborar  o  Planejamento  Plurianual  2014-2017  de  Bom

Despacho levou-se em consideração estimativas de variáveis macroeconômicas importantes para

o planejamento. A Tabela 1 resume a expectativa de tais variáveis para os próximos quatro anos. 

Tabela 1 - Hipótese Macroeconômica para o PPA 2014 – 2017, Bom Despacho - MG
Anos 2014 2015 2016 2017
Inflação - IPCA acumulado (%) 5,9 5,5 5,2 5,2
Inflação - IGP-M acumulado (%) 5,7 5,2 5,1 5,0
Taxa de câmbio (R$) 2,4 2,3 2,3 2,3
Taxa de juros Selic % - dezembro 9,7 9,9 9,4 9,0
Crescimento do PIB - Brasil (%) 2,3 2,7 3,1 3,2
Salário mínimo (R$) 722,9 766,2 816,1 869,1
Variação do salário mínimo (%) 6,6 5,9 6,5 6,4
Taxa de Desemprego - Bom Despacho (%) 5,5 5,5 5,5 5,5
PIB - Bom Despacho (em milhões de R$) 740,1 780,1 822,2 866,5
Crescimento do PIB – Bom Despacho (%) 5,4 5,4 5,4 5,4
Fonte: BACEN – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2013.

O crescimento médio previsto para o PIB brasileiro entre 2014-2017 é de 2,84% ao ano.

Este crescimento moderado é, em parte, devido à crise da Zona do Euro e a diminuição do ritmo

da economia chinesa. 

A taxa de câmbio tende a oscilar na casa dos R$ 2,30 e a inflação a se estacionar acima do

centro da meta estimada pelo BACEN (4,5%). Com isso, as projeções para a taxa de juros Selic

são maiores que as taxas observadas durante os anos de 2012 e 2013, as quais flutuaram entre

7% e 9% ao ano. Quanto ao salário mínimo a tendência não muda. Seus reajustes devem ficar

acima da inflação anual. 

Finanças Municipais

A Figura 1 apresenta uma síntese da receita total e tributária de Bom Despacho entre 2003

e 2012. No período, a variação da receita total foi em torno de 300%. A receita tributária cresceu

260%. Vale ressaltar que esses valores são nominais. Com efeito, mesmo descontado a inflação,

que no período foi por volta de 60%, verifica-se crescimento monetário das receitas. 

A  receita  tributária,  cuja  arrecadação  é  de  competência  municipal,  tem  significado

importante no orçamento público. Com o controle destas receitas a prefeitura poderá projetar sua

capacidade de fazer investimentos autônomos na cidade, isto é, sem depender dos recursos das

demais esferas governamentais. Entretanto, da receita total de Bom Despacho em 2012 (R$68,6

milhões) somente 13% originava-se da arrecadação tributária. Portanto, o município depende em

grande escala dos repasses financeiros estaduais e federais (Transferências Correntes) para quitar

seus débitos e atender às demandas locais.
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   Fonte: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Bom Despacho, 2013.

Figura 1 – Receitas orçamentárias (milhões de R$), Bom Despacho – MG, 2000 a 2012

A porcentagem do  Fundo  de  Participação  Municipal  (FPM)  resume,  sinteticamente,  a

parcela dos recursos transferidos da União para o município. O critério usado pela União para os

repasses é a faixa populacional da cidade. O FPM é composto por parte da arrecadação nacional

do  Imposto  de  Renda  (IR)  e  do  Imposto  Sobre  Produtos  Industrializados  (IPI).  A Figura  2

demonstra os valores da fonte na receita orçamentária de Bom Despacho entre os anos de 2010 e

2014.
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   *A partir do ano de 2013 os valores são previsões. 

Figura 2 – FPM de Bom Despacho – MG (em milhões de R$), 2010 a 2014

Conforme observado na figura, existem alterações nos valores do FPM. A justificativa para

as modificações podem ser muitas, entre elas a queda na arrecadação do IPI. Entre 2010 e 2012 o
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FPM significou 30%, em média, da receita orçamentária anual da prefeitura. A previsão é de

redução no ano de 2013 e um leve aumento em 2014 (AMM, 2013).

A Tabela 2 salienta a arrecadação do Imposto sobre as operações relativas à Circulação de

Mercadorias  e  Serviços  (ICMS).  Grande parte  desse  imposto  é  devido ao  Valor  Adicionado

Fiscal (VAF) do município. As regiões que possuem elevado dinamismo econômico ou fabricam

produtos  com alto  valor  agregado são as  mais  beneficiadas  pelo ICMS. A respeito  de Bom

Despacho,  houve  crescimento  nominal  no  período  2000/2011  de  300%,  ressaltando  que  o

resultado encontrando é, na sua grande parte, em função da inflação. A elevação do PIB e a

atração de indústrias são ferramentas para aumentar  a arrecadação de impostos,  entre  eles  o

ICMS. 

Tabela 2 – Arrecadação ICMS (em milhões), Bom Despacho – MG, anos 2000 a 2011

Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ICMS 2,2 2,7 2,9 3,4 3,9 5,0 6,1 7,4 8,7 7,0 8,3 8,9
FONTE: FJP, 2011 (Valores nominais).

 O  objetivo  da  Constituição  de  1988  em  ampliar  a  base  das  receitas  dos  governos

municipais e assim contribuir para a elevação da autonomia das prefeituras não foi plenamente

conquistado. Houve, na verdade, aumento nas atribuições da administração municipal e, com

isso, estreitamento entre as receitas e despesas. A Tabela 3 apresenta a despesa orçamentária de

Bom Despacho entre 2003 e 2012. 

Em 2003, a despesa líquida total girava em torno dos R$17,4 milhões e em 2012, R$62,5

milhões, um incremento de 260%. As despesas correntes, ou seja, o custeio da máquina pública

cresceu 283%. As despesas de capital (investimentos) cresceram 86%. Assim, é visível que os

investimentos não acompanharam as despesas líquidas totais. Isso significa que o município não

está evoluindo na velocidade que precisava ou poderia. Basta ver que em 2003 as despesas de

capital representaram 12,6% da despesa total. Já em 2012, as despesas de capital representaram

6,56%. Portanto, uma redução à metade.

Essa incapacidade de investir degrada a qualidade de vida da população.

Tabela 3 – Despesas orçamentárias (milhões de R$), Bom Despacho - MG

Anos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Despesa Líquida Total 17,4 19,3 22,4 33,0 36,7 39,0 42,3 51,2 55,1 62,5
Despesas Correntes 15,2 16,4 20,9 26,9 30,2 34,5 38,3 44,4 50,2 58,3
Despesa de Capital 2,2 2,9 1,5 6,1 6,4 4,4 3,9 6,6 4,9 4,1
Fonte: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Bom Despacho, 2013.

99



Para efeito de comparação, a Figura 3 mostra o crescimento real das receitas e despesas

municipais. Houve déficit nos anos de 2003 e 2006. Nos demais anos, superávit. A partir de

2005,  as  receitas  orçamentárias  de  Bom Despacho são  constituídas,  também,  pelos  repasses

feitos  ao  Fundo  de  Previdência  dos  Servidores  Municipais  do  município,  o  BDPREV.  Tais

recursos  pouco  ajudam  ao  Município.  De  um  lado,  porque  não  podem  ser  usados  pela

Administração  Municipal.  De  outro  lado,  porque  as  exigências  conservadoras  para  o

investimento dos recursos dificultam ou impedem que o capital previdenciário seja investido a

favor da economia local. De qualquer forma, os repasses ao BDPREV significam, em média, 3%

das receitas anuais. Assim, a maior parte do superávit observado nas contas municipais é devido

à  contabilização  dos  recursos  transferidos  ao  BDPREV  na  receita  orçamentária  anual  do

município. 

Por  causa  das  fortes  restrições  impostas  pela  legislação  previdenciária,  o  fundo

administrado pelo BDPREV é um capital morto e improdutivo para a economia local. Primeiro,

porque não pode ser depositado nos bancos locais (CREDESP e CREDIBOM). Segundo, porque

não é possível ou quase impossível aplica-lo diretamente no mercado local.
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Fonte: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Bom Despacho, 2013.

Figura 3 – Evolução das Receitas e Despesas do Município de Bom Despacho (Valores reais –

em milhões de R$ -- inclui a receita do BDPREV)

O que esta análise mostra é um orçamento rígido e limitado, sem folga para investimentos.

Enfim,  mesmo  com  uma  gestão  eficiente,  a  prefeitura  de  Bom  Despacho  ainda  dependerá

fortemente dos governos federais e estaduais. Esta é uma das consequências da má distribuição

de receitas entre os diversos entes federativos. Por exemplo, no ano de 2011, de toda arrecadação

efetuada no Brasil, somente 5% chegaram aos municípios. 25% ficaram com os Estados e 70%

com a União Federal (Receita Federal, 2011).
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O PPA que propomos contém a estratégia 2014-2017, mediante a definição de 12 Áreas de

Resultados. Cada Área de Resultado agrega os principais desafios e metas para a Administração

Pública  Municipal,  bem  como  iniciativas  essenciais  para  transformação  da  estratégia  em

resultados efetivos.

Para  atingir  os  melhores  resultados  para  a  população  de  Bom Despacho  o  Governo

Municipal  vem  trabalhando  na  modernização  da  gestão  com  os  ajustes  financeiros  e

administrativos na estrutura governamental e pelo planejamento com os programas e os projetos

de desenvolvimento para o município.

Os Secretários Municipais serão os responsáveis por atingir as metas definidas para as

Áreas de Resultado nas quais atuarão suas respectivas secretarias.

O Prefeito, juntamente com a Secretaria de Planejamento, responsável pela coordenação

geral,  acompanhará  a  implementação  das  iniciativas  constantes  nestas  Áreas  de  Resultados

através de reuniões frequentes,  nas quais serão examinadas as situações de cada iniciativa e

definidas as intervenções que se fizerem necessárias.

Para cada Área de Resultados foram detalhados um objetivo estratégico, os resultados

esperados, as diretrizes estratégicas e os indicadores.

São as seguintes as Áreas de Resultados:

I - Educação de Qualidade

Objetivo Estratégico- Promover um salto de Qualidade no Ensino 

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

População com 
amplo acesso à 
Educação de 
Qualidade

Implantar creches e pré-escolas para ampliação de
oferta de educação infantil, sobretudo nos bairros 
de maior déficit de atendimento;

Melhorar o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) nas escolas municipais;

Melhorar os indicadores de eficiência do ensino 
fundamental, ampliando a taxa de conclusão e 
reduzindo as taxas de repetência e evasão;

Tornar as escolas municipais melhor preparadas e 
atraentes para atender às necessidades educativas 
das crianças e jovens;

Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da 
ampliação do tempo diário de permanência na 
escola;

Elevar a qualificação e o desempenho profissional

-IDEB da 4ª série e 5º ano- 
5,9 - (2011) Rede de Ensino 
Municipal

-Taxa de analfabetismo da 
população de 15 anos ou 
mais - 5,8% -(2010)

Matrículas realizadas:

- Pré-Escolar 1.008 -2009

-Ensino fundamental- 2.131 
(2009)

-% população de 5 a 6 anos 
que frequentam a escola- 
100% - (2010)

-% população de 11 a 13 
anos que frequentam os anos
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dos professores da educação;

Melhorar o desempenho das escolas por meio da 
definição e implantação de padrões básicos 
relacionados à gestão escolar, à rede física e aos 
recursos didático-pedagógicos, orientados para o 
aprendizado do aluno e a eficiência operacional;

Dar melhor qualidade para a alimentação escolar;

Incentivar o retorno de jovens e adultos à escola 
articulando a educação de jovens e adultos e a 
educação profissional e tecnológica para atender 
às demandas do mercado de trabalho;

Construir, reformar e ampliar as escolas 
municipais.

finais do ensino 
fundamental- 87,2% - (2010)

- % da população de 15 a 17 
anos com ensino 
fundamental completo- 
64,1%

-Abandono – Ensino 
Fundamental – 2,45% (2010)

II - Cidade Saudável

Objetivo Estratégico- Viver mais e com mais Saúde

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

População com 
mais qualidade e
expectativa de 
vida

Melhorar e ampliar a qualidade dos serviços de 
atenção primária à saúde, com ênfase em ações de 
promoção, prevenção e assistência à saúde da 
família;

Investir nos Pronto-Atendimentos para aumentar 
seu alcance populacional;

Diminuir, prevenir e controlar os dados 
epidemiológicos com a diminuição da incidência 
de doenças;

Aumentar o acesso da população de baixa renda à 
assistência farmacêutica;

Diminuir a taxa de mortalidade infantil e a 
esperança de vida ao nascer;

Aumentar os cuidados com a mulher em todos os 
ciclos de vida, e a atenção integral à criança;

Atenção integral à pessoa idosa por meio do 
estímulo ao envelhecimento ativo;

Promover a vigilância em saúde, com destaque 
para o controle da dengue;

Ampliar e incentivar ações de saneamento básico e
de saúde ambiental, executadas de forma 
sustentável, como estratégia suplementar de 
promoção da saúde e de redução das 
desigualdades sociais. 

-Esperança de vida ao nascer
76,7 –(2010)

-Taxa de mortalidade infantil
(até um ano de idade) 12,9-
(2010)

-Taxa de mortalidade infantil
(até 5 anos de idade) 15,0-
(2010)

-Taxa de fecundidade -2,2 
(2010)

- Médicos por mil habitantes
1,77- (2010)

- Número de leitos -2 para 
cada mil hab. e para o SUS 
1,3(2010)

-Cobertura do PSF- 73,6% 
(2011)

-Despesa com saúde por 
hab. 240,00, sendo 157,00 
com recursos próprios- 
(2010) 

III - Redução da Pobreza e Inclusão Social
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Objetivo Estratégico – Romper o ciclo da pobreza e reduzir a Desigualdade Social

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Bom Despacho 
sem pobreza e 
com baixa 
desigualdade 
social

Desenvolvimento de ações de assistência social 
com vistas ao atendimento da população em 
situação de vulnerabilidade;

Garantir mecanismos para que o município 
promova o acesso da população em situação de 
risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção 
social;

Reduzir o déficit habitacional com ênfase na 
promoção do acesso a moradias seguras, dignas e 
regularizadas para famílias de baixa renda ou 
moradores em habitações precárias;

Contribuir para a geração de empregos através de 
iniciativas e do incentivo a atividades que incluam 
jovens, mulheres e o segmento populacional 
maduro no mercado de trabalho.

-Percentual de pessoas 
extremamente pobres – 0,66
% - (2010)

-Percentual de pobres – 
2,96% -(2010) 

- Índice de Gini da renda 
domiciliar – 0,49 (quanto 
menor melhor) – (2010)

- Índice de 
Desenvolvimento Humano- 
IDH - 0,75 (quanto maior 
melhor) – (2010)

- Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social- 
IMRS – 0,65 (quanto maior 
pior) - (2008)

- Índice de Desproteção 
Social –IDS – 0,27 (quanto 
menor melhor) – (2010)

-Número de benefícios do 
Programa Bolsa Família- 
1990 –(2011)

-Valor total dos benefícios 
bolsa família- 204.292,00 –
(2011)

-Valor per capita da bolsa 
família- 102,64 (2011)

IV - Investimento em Infraestrutura

Objetivo Estratégico – Infraestrutura adequada proporcionando mais competitividade e 
Qualidade de Vida

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Infraestrutura 
adequada 
proporcionando 
qualidade de 
vida

Viabilizar parceria entre a Prefeitura e o setor 
privado, dentre os quais a implementação de 
projetos de serviços públicos e de infraestrutura de 
impacto econômico e social no município;

Prover a infraestrutura requerida pelo município 
com ênfase na pavimentação, ampliação e 
recuperação das vias públicas e estradas vicinais.

-70,00 % das vias de Bom 
Despacho possuem 
calçamento- (2013)
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V - Cidade de Oportunidades

Objetivo Estratégico - Alcançar maior crescimento econômico com mais produção e 
qualidade na agricultura familiar e no agronegócio 

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Bom Despacho 
com uma 
economia 
dinâmica, mais 
diversificada, 
competitiva, com
crescimento 
sustentável e 
mais produção 
com qualidade 
na agricultura 
familiar e no 
agronegócio.

Fomentar o desenvolvimento econômico municipal, 
com ênfase no agronegócio, com mecanismos 
inovadores que não comprometam as finanças 
municipais;

Incentivar a consolidação do papel das microempresas 
como base de um desenvolvimento duradouro, 
sustentável e inclusivo, destacando o 
empreendedorismo, enquanto forma de melhoria das 
condições sócio econômicas dos indivíduos;

Fortalecer a Agricultura Familiar.

- Renda média domiciliar per 
capita - 795,37 (2010)

- Rendimento médio dos 
ocupados 18 anos ou mais de 
idade- 1149,37 (2010)

- % participação da 
agricultura no PIB 
Municipal- 13,9 –(2010)

VI - Cidade Criativa

Objetivo Estratégico – Fortalecer a identidade cultural de Bom Despacho e seus valores

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Cidade diversa e 
criativa na 
cultura e no 
turismo

Buscar o desenvolvimento de mecanismos para 
fortalecer a sustentabilidade de forma a promover o
turismo como uma estratégia de desenvolvimento 
do município;

Dotar o município de uma inovadora rede integrada
de produção e disseminação cultural e artística, 
com a revitalização de espaços culturais públicos 
preexistentes e a implantação de novos espaços 
culturais públicos;

Fortalecer os valores culturais da cidade.

- Empréstimos de livros na 
Biblioteca Municipal- 
12.339- (2013)

- Nº de pesquisa - 4.944 
(2013)

- Acervo literário -31000 
(2013)

-Nº de leitores inscritos-
7744 (2013)

-Eventos culturais 
realizados -57 /ano-(2013)

VII - Esporte Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo Estratégico - Aumentar a participação da população na prática de esporte e 
atividade física orientada para um estilo de vida saudável
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Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Cidade com 
qualidade de 
vida e com 
diversas práticas 
esportivas.

Educar pelo esporte, promover o desenvolvimento 
físico e beneficiar a saúde por meio da prática de 
atividades físicas;

Ampliar e qualificar a infraestrutura colocada à 
disposição das comunidades para atividades 
esportivas e de lazer.

- (Nº de eventos /população
total) x1000 – 2,98 (2013) -
quanto maior melhor 

VIII – Cidade Sustentável

Objetivo Estratégico - Melhorar a Qualidade de vida na cidade. Viabilizar o acesso da 
população a Serviços Públicos de Qualidade

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Cidade com mais
qualidade de 
vida e 
ordenamento 
territorial.

Avançar no marco regulatório da gestão territorial 
para melhorar a qualidade da cidade implantando 
políticas locais de planejamento urbano;

Tornar Bom Despacho uma cidade mais bonita

 - Densidade de espaços 
para caminhada (calçadas e
áreas pedestrizadas) - 
44.018 m

 - Extensão da rede de 
transporte coletivo - 88,44 
km

 - Quantidade de ciclovias 
em relação à área total: 0 
km

 - Praças: 67.000 m²

 - Parques: 380.000 m²

 - Número de ponto de 
ônibus: 535 pontos

 - Porcentagem de lotes 
sem uso: 39,90%

IX – Qualidade Ambiental

Objetivo Estratégico – Promover ações que visem à disposição final ambientalmente 
correta dos resíduos sólidos, implantar e melhorar os aspectos ambientais da cidade.

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Cidade Intensificar a atuação da administração na gestão do-Quantidade de resíduos 
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Ambientalmente 
Correta

meio ambiente, transformando-a em oportunidade 
para o desenvolvimento sustentável do município.

sólidos recebidos por dia 
(35tonelada por dia)

-Requerimento de 
supressão de árvores - 691 
árvores, autorização -144 
árvores

X – Cidade Eficiente

Objetivo Estratégico – Eficiência e transparência na gestão dos Recursos Públicos

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Gestão 
financeira 
moderna e 
eficiente.

Estabelecer um novo modo de operação do 
município, saneando as finanças públicas e 
buscando a eficácia da máquina pública;

Manter o compromisso com o equilíbrio das contas 
públicas, aprimorando a prevenção e a mitigação de
riscos fiscais por meio de uma gestão moderna e 
eficiente para subsidiar a elevação da capacidade de
investimentos. Aprimorar os mecanismos de 
cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal;

- Inadimplência de 
contribuintes do IPTU 
2013- 57,5%

- Inadimplência monetária 
do IPTU 2013-45,8%

XI – Qualidade e Inovação na Gestão Pública

Objetivo Estratégico- Modernizar o Serviço Público Municipal

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Gestão Pública 
efetiva e 
próxima do 
cidadão.

Profissionalizar a gestão pública por meio da 
seleção, formação e desenvolvimento de gestores 
públicos buscando a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados à população, com a criatividade 
necessária para encontrar meios para responder as 
demandas atuais e futuras;

Criar uma política de recursos humanos pautada 
pela democratização das relações de trabalho, pela 
profissionalização do serviço público e pela 
valorização do funcionalismo, compreendendo 
como principal ativo da função pública. Qualificar 
o servidor significa qualificar a ação pública;

Centralizar os órgãos da Administração Direta 
tendo em vista a crescente integração dos entes 
governamentais, aumento da eficiência dos serviços
públicos e redução dos custos administrativos.

-Servidores treinados/total 
de servidores – 0,46 (2013)

(Quanto maior melhor).
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XII – Governo Transparente

Objetivo Estratégico- Ampliar a transparência e o controle social das Ações de Governo

Resultado 
Esperado

Diretrizes Estratégicas Indicadores

Gestão pública 
transparente e 
com participação

Proporcionar a participação da sociedade civil 
organizada na priorização e acompanhamento da 
implementação dos Programas de Governo, com a 
criação do Portal da Transparência, Ouvidoria do 
Município e Participação nas Audiências Públicas 
junto com a Câmara Municipal.

-Número de acessos no 
Portal da Prefeitura – média
de 4.000 acesso/dia

-Portal da transparência – 
média de 2.989 acesso/mês

-Diário Oficial Municipal 
eletrônico média de 6.316 
acesso/mês 
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Figura 1 – Mapa Estratégico do PPA 2014-2017

Para  operacionalizar  o  Mapa  Estratégico  com  a  Visão  de  Futuro  de  “Tornar  Bom

Despacho  cada  dia  melhor” foram  definidos  as  12  Áreas  de  Resultados  e  os  resultados

esperados em cada uma delas.

Visando atingir os resultados esperados para a população, os programas criados no PPA

2014-2017 foram vinculados a cada Área de Resultado aglutinando todos os esforços para a

melhoria dos indicadores definidos em cada Área.

Foram  também  definidos  os  principais  indicadores  a  serem  atingidos  por  Área  de

Resultado.
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Figura 2 – Mapa Estratégico
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4.1 - OS PROJETOS ESTRUTURANTES

Os projetos estruturantes não correspondem a tudo o que a Administração Municipal fará,

mas deverá imprimir a marca das realizações pretendidas. A carteira dos projetos estruturantes

deve ter “poder de arraste” de outras iniciativas públicas e privadas, capazes de multiplicar seus

efeitos, bem como de mobilizar a sociedade para a construção compartilhada do futuro desejado.

 O número de projetos estruturantes deve ser limitado para não diluir a atenção gerencial

requerida para sua implantação. Não se deve esperar que os projetos estruturantes atendam todas

as  prioridades  do  governo.  Eles  devem ser  capazes  de  imprimir  a  marca  da  Administração

Municipal para os próximos quatro anos.

O caráter estratégico dos projetos estruturantes irá demandar a cooperação de todas as

secretarias e estará sujeitos a cobrança mais intensa por resultados. Por essas razões a carteira de

Projetos Estruturantes será realizada em ambiente de gerenciamento intensivo.
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4.2 - CARTEIRA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

PROJETO 1 – Acesso à Educação e Qualidade do Ensino – Educação Infantil

Área de Resultado – Educação de Qualidade

Objetivo: Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais da educação infantil

(Pré-escola, crianças de 03 a 05 anos), por meio do provimento adequado de infraestrutura física

e operacional (pessoal, obras, mobiliário, equipamentos, material de ensino, operacionalização).

Ações:

 Fornecimento de material didático, uniformes e material escolar - Educação Infantil

Finalidade: Disponibilizar aos alunos da educação infantil material didático, escolar e uniformes

a fim de atender as necessidades individuais do educando durante o processo de aprendizagem.

 Gestão da infraestrutura do Sistema Municipal de Educação – Educação Infantil 

Finalidade: Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais da educação infantil,

por  meio  do  provimento  adequado  de  infraestrutura  física,  operacional,  de  segurança  e

acessibilidade (obras, mobiliário, equipamentos).

 Operação e Manutenção de Centros Municipais de Educação Infantil 

Finalidade: Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais da educação infantil,

por meio da manutenção da infraestrutura física e abastecimento de material de consumo, tais

como material de limpeza, higiene e expediente, a fim de manter a continuidade das atividades.

PROJETO 2 – Acesso à Educação e Qualidade do Ensino – Ensino Fundamental

Área de Resultado – Educação de Qualidade

Objetivo: Garantir  o  funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  Ensino

Fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional (pessoal,

obras, mobiliário, equipamentos, material de ensino, operacionalização).

Ações:

 Fornecimento  de  material  didático,  uniformes  e  material  escolar  -  Ensino

Fundamental 

Finalidade: Disponibilizar aos alunos do ensino médio material didático, escolar e uniformes a

fim de atender as necessidades individuais do educando durante o processo de aprendizagem.

 Gestão da infraestrutura do Sistema Municipal de Educação - Ensino Fundamental 
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Finalidade:  Garantir  o  funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino

fundamental,  por  meio  do  provimento  adequado  de  infraestrutura  física,  operacional,  de

segurança e acessibilidade (obras, mobiliário, equipamentos).

 Operação e Manutenção das Escolas Municipais da Educação Infantil 

Finalidade: Garantir  o  funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino

fundamental, por meio da manutenção da infraestrutura física e abastecimento de material de

consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, a fim de manter a continuidade das

atividades.

PROJETO 3 – Merenda Saudável

Área de Resultado – Educação de Qualidade

Objetivo: Oferecer  aos  alunos  uma merenda escolar  de  qualidade,  suprindo  as  necessidades

nutricionais diárias, assegurando a melhoria nas condições de saúde, bem como do processo de

ensino e aprendizagem.

Ação:

 Gestão da Alimentação Escolar 

Finalidade: Garantir alimentação de qualidade dos alunos, suprindo as necessidades nutricionais

diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimoramento da aprendizagem.

PROJETO 4 – Transporte Escolar

Área de Resultado – Educação de Qualidade

Objetivo:  Garantir  o  acesso  e  a  permanência  nos  estabelecimentos  escolares  dos  alunos  da

educação básica que residem em área rural e necessitem do transporte escolar.

Ação:

 Gestão do Transporte Escolar 

Finalidade: Garantir a manutenção do serviço de transporte escolar visando à continuidade do

transporte e frequência dos estudantes às aulas.

Benefícios gerados:

População com amplo acesso à Educação de Qualidade.
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Responsável:

Secretaria Municipal de Educação

Gerente Executivo: Simone Márcia dos Santos Mamede

PROJETO 5 – Nossa Cultura

Área de Resultado: Cidade Criativa

Objetivo: Promover  o  desenvolvimento  cultural,  revitalizar  e  manter  o  patrimônio  cultural

(artístico, histórico e arqueológico) e apoiar a cultura popular e imaterial.

Ações:

 Apoio à Cultura Popular e Imaterial 

Finalidade: Apoiar a cultura popular do município, seus saberes, formas de expressão, festas,

danças e costumes. 

 Apoio aos Artistas Locais 

Finalidade: Apoiar e estimular os artistas do município nas suas atividades culturais.

 Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural 

Finalidade: Modernizar,  gerenciar  e  otimizar  espaços  culturais  municipais  proporcionando

condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades específicas com eficiência e

eficácia buscando a sustentabilidade de seus equipamentos culturais. Melhorar e o fortalecer a

infraestrutura  cultural,  com  a  ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas

necessidades dos cidadãos.

 Apoio à Implementação de Circuitos Culturais 

Finalidade: Fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição e disseminação cultural e artística, além de promover a proteção do patrimônio cultural

do município.

 Conservação,  restauração,  preservação  e  organização  dos  acervos  arquivísticos,

bibliográficos e museológicos. 

Finalidade: Garantir  à sociedade o exercício do direito à identidade cultural,  promovendo a

preservação de  bens  de  natureza  material  e  imaterial  (acervos  arquivísticos,  bibliográficos  e

museológicos) e a efetiva implantação de uma política de preservação de bens de valor histórico,

artístico,  cultural  e  arquitetônico,  representativos  da  cultura  municipal  em  suas  diversas

manifestações, contextos e épocas.
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 Disseminação da Política Cultural e dos mecanismos de produção 

Finalidade: Difundir  a  política  cultural  e  seus  mecanismos  de  produção  para  proteção  e

desenvolvimento da cultura municipal.

 Estimulo à Produção Cultural 

Finalidade: Apoiar eventos culturais  promovidos por terceiros visando à difusão cultural  do

município.

 Estruturação da Biblioteca Pública Municipal 

Finalidade: Estruturar a biblioteca municipal de forma adequada, zelando pelas instalações e

equipamentos com recursos materiais que contribuam para seu crescimento.

 Formação, Capacitação e Profissionalização artístico-cultural 

Finalidade: Realização  de  ações  de  formação,  desenvolvimento,  capacitação  e

profissionalização do mercado de produção cultural e artística municipal.

 Promoção de Eventos Culturais 

Finalidade: Promover  eventos  e  premiações visando estimular  a  criatividade e  expressões

populares e artísticas.

Benefícios gerados:

Cidade Diversa e Criativa na Cultura e no Turismo

Responsável:

Secretaria Municipal de Cultura 

Gerente Executivo: Priscila Cristiano Costa

PROJETO 6 – Gestão de Resíduos Sólidos

Área de Resultado: Qualidade Ambiental

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações

relativas a resíduos sólidos, destinar devidamente os resíduos sólidos produzidos no município;

implantar o sistema de coleta seletiva,  incentivar a reciclagem, construir e controlar o aterro

sanitário municipal, desenvolver campanhas educativas, fiscalizar e punir os responsáveis pela

infração às normas de destinação de resíduos.

Ações:

 Coleta dos resíduos sólidos urbanos 

Finalidade: Executar  o  recolhimento  e  dar  destinação  aos  resíduos  sólidos  urbanos  a  fim

garantir o transporte dos resíduos até o local apropriado.
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 Implantação do Aterro Sanitário e Reciclagem 

Finalidade: Dar destinação adequada aos resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis a fim de

promover  o reaproveitamento dos  resíduos recicláveis  e  acomodar  no  solo  resíduos  não

recicláveis  no  menor  espaço  prático,  causando  o  menor  dano  possível  ao  meio

ambiente e na saúde pública.

 Manutenção do Aterro Sanitário 

Finalidade: Garantir a continuidade da destinação adequada aos resíduos sólidos não recicláveis

a fim de acomodar no solo resíduos no menor espaço prático, causando o menor dano

possível ao meio ambiente ou à saúde pública.

Benefícios gerados:

Cidade Ambientalmente Correta

Responsável:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Gerente Executivo: Juliano Milan Toscano Barreto

PROJETO 7 – Caminhos do Esporte e Lazer

Área de Resultado: Esporte Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo: Democratizar  o  acesso  à  prática  e  à  cultura  do  esporte  de  forma  a  promover  o

desenvolvimento  integral  de  crianças,  adolescentes  e  jovens,  como  fator  de  formação  da

cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Ações:

 Apoio a Eventos Esportivos 

Finalidade:  Apoiar eventos esportivos a fim de incentivar a prática do esporte e de atividades

físicas, contribuindo para a formação física e a adoção de hábitos saudáveis por parte do cidadão.

 Bolsa Atleta 

Finalidade:  Garantir  a  manutenção  pessoal  mínima  a  atletas  de  alto  rendimento  que  não

possuem patrocinadores para que possam se dedicar ao treinamento e participar de competições

esportivas. 

 Construção, Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos 
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Finalidade: Apoiar financeiramente a reforma e construção de instalações esportivas de lazer e

aquisição de toda a infraestrutura necessária para a modernização de espaços esportivos, com o

objetivo de estimular a prática de atividade física e de esportes.

 Geração Esporte – iniciação esportiva no contraturno escolar 

Finalidade: Educar  pelo  esporte,  promovendo  o  aumento  da  cultura  esportiva,  da  atividade

física e do lazer para alcançar o desenvolvimento das habilidades motoras e formação integral de

estudantes  de  07  a  13  anos,  prioritariamente  pertencentes  a  famílias  de  baixa  renda  e

vulnerabilidade social. 

 Geração Saúde 

Finalidade: Promover  atividades  físicas,  esporte  e  lazer,  orientadas  por  profissionais  de

educação física. Promover o acompanhamento médico, nutricional e psicológico contribuindo

para melhoria da saúde.

 Incentivo a participação de atletas em eventos esportivos 

Finalidade: Pagar inscrições de atletas do município de Bom Despacho que se classificarem

para competições com destaque regional/nacional.

 Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos 

Finalidade: Manter a conservação de espaços esportivos para melhor realização de atividades

físicas e de lazer pela população.

 Incentivo a Projetos Esportivos 

Finalidade: Incentivar  projetos  esportivos  para  melhor  desenvolvimento  da  prática,

implementação e ensino do esporte no município.

 Promoção do Esporte de Rendimento 

Finalidade:  Promover a prática de esporte segundo regras nacionais e internacionais,  com a

finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades.

Benefícios gerados:

Cidade com Qualidade de Vida e com Diversas Práticas Esportivas.

Responsável:

Secretaria Municipal de Esporte

Gerente Executivo: Roberta Fabiana Neves

PROJETO 8 – Modernização da Gestão Fiscal

Área de Resultado: Cidade Eficiente
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Objetivo: Manter o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, por meio de uma gestão

moderna e eficiente para subsidiar a elevação da capacidade de investimentos. Aprimorar os

mecanismos de cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal.

Ações: 

 Gestão Contábil e Financeira 

Finalidade: Garantir  a  perfeita  execução  orçamentária,  financeira  e  contábil,  bem  como  o

melhor  controle  das  prestações  de contas  dos  recursos  da Administração Pública Municipal,

garantindo o funcionamento adequado das Secretarias Municipais.

 Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária Municipal 

Finalidade: Aperfeiçoar os processos de arrecadação e cobrança administrativa de tributos, com

a modernização do processo Fazendário Municipal.

Benefícios gerados:

Gestão financeira Moderna e Eficiente

Responsável:

Secretaria Municipal da Fazenda

Gerente Executivo: André Campos Martins

PROJETO 9 – Desenvolvimento Local Sustentável e da Agricultura Familiar

Área de Resultado: Cidade de Oportunidades

Objetivo: formular, implementar e coordenar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento

da agricultura familiar, das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais por

meio  de  apoio  a  ações  que  viabilizem  a  organização  e  a  estruturação  da  produção  e  da

comercialização.

Ações:

 Apoio à produção e comercialização da Agricultura Familiar 

Finalidade: Apoiar o beneficiamento e a comercialização dos produtos da Agricultura Familiar,

para gerar ocupação e renda no campo.

 Apoio à produção e comercialização das MPE e MEI 

Finalidade: Apoiar as micro e pequenas empresas (MPE) e os microempreendedores individuais

(MEI) para a promoção da inclusão social, geração de empregos e aumento da arrecadação. 

135



 Apoio ao Agronegócio

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento do agronegócio através de programas de capacitação e

treinamentos,  estimulo  à  produção,  apoio  ao beneficiamento e  comercialização dos  produtos

agrícolas  de  Bom  Despacho  e  região,  bem  como  promover  parcerias  intermunicipais

regionalizando a cadeia produtiva junto ao desenvolvimento sustentável e solidário.

Benefícios gerados:

Economia Dinâmica Diversificada com Crescimento Sustentável

Responsável:

Secretaria Municipal da Agricultura

Gerente Executivo: Flávio Lúcio de Assis

PROJETO 10 – Governo Eficiente

Área de Resultado: Qualidade e Inovação na Gestão Pública

Objetivo: Desenvolver projetos inovadores na no âmbito da administração pública municipal, na

área de tecnologia da informação, garantindo que os avanços na gestão cheguem aos usuários

finais e gerem mais e melhores resultados para a população.

Ações:

 Prefeitura de Bom Despacho Informatizada

Finalidade: Implantar  ferramentas  de  tecnologia  da  informação  da  administração  pública

municipal  para  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  prestados,  simplificando  processos  para

atender melhor a população.

Benefícios gerados:

Gestão Pública Efetiva e Próxima do Cidadão.

Responsável:

Assessoria de Inovação Tecnológica

Gerente: Wallace Campos Rodrigues

PROJETO 11 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS

Área de Resultado: Redução da pobreza e inclusão social
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Objetivo: Garantir  mecanismos  que  promovam  o  acesso  ao  sistema  de  proteção  social  à

população em situação de risco.

Ações:

 Campanhas educativas e informativas da gestão do SUAS

 Finalidade: Fazer campanhas que informem e eduquem a população sobre a gestão do SUAS.

 Ação Social Itinerante

Finalidade: Levar todos os serviços oferecidos pela assistência social às famílias carentes e de

extrema pobreza, sendo centradas suas atividades nas áreas de maior vulnerabilidade social.

 Manutenção das atividades de aprimoramento do SUAS

Finalidade: Manter as atividades de aprimoramento da gestão e dos serviços do SUAS através

de estratégias centrais de planejamento e apoio na área.

  Operacionalização do Conselho de Assistência Social

Finalidade:  Viabilizar  a  manutenção  do  Conselho  de  Assistência  Social,  por  meio  do

provimento adequado de infraestrutura física, operacional e de segurança. 

Benefícios gerados:

Bom Despacho sem pobreza e com baixa desigualdade social

Responsável:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Gerente: Rosimaire Cássia dos Santos

PROJETO 12 – Bolsa Família

Área de Resultado: Redução da pobreza e inclusão social

Objetivo: Combater a fone, promover a segurança alimentar e nutricional, reduzir a pobreza e a

extrema pobreza. Estimular a emancipação sustentável das famílias que vivem em situação de

pobreza.

Ações:

 Qualificação profissional e emprego para beneficiário do Bolsa Família 
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Finalidade:  Proporcionar  o acesso dos beneficiários do bolsa família e  pessoas inseridas  no

CAD-ÚNICO às ações de qualificação profissional promovendo a inclusão social, a erradicação

da pobreza e a redução das desigualdades sociais.

  Realização do pré-cadastro de famílias para habitação de interesse social

Finalidade: Realizar o pré-cadastro do programa habitação de interesse social, por meio da ação

de apoio do poder público para construção habitacional para famílias de baixa renda, objetiva

viabilizar o acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de renda familiar mensal de

até 3 salários mínimos em localidades urbanas e rurais.

  Recadastramento dos beneficiários do Programa Bolsa Família

Finalidade: Garantir  o benefício oferecido pelo Governo Federal às famílias de baixa renda

através do recadastramento.

Benefícios gerados:

Bom Despacho sem pobreza e com baixa desigualdade social

Responsável:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Gerente: Rosimaire Cássia dos Santos

PROJETO 13 – Plano de Desenvolvimento Integrado Sustentável

Área de Resultado: Qualidade e Inovação na Gestão Pública

Objetivo: Elaborar  um  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  Sustentável  para  orientar  o

crescimento municipal em bases sustentáveis dos pontos de vista econômico, ambiental, social e

institucional, para um horizonte de 20 anos.

Ações:

 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado Sustentável

Finalidade: Elaborar o Plano de Desenvolvimento Municipal Sustentável para os próximos 20

anos.

Benefícios gerados:

Gestão Pública Efetiva e Próxima do Cidadão. 
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Responsável:

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão.

Gerente: Maria de Fátima Rodrigues

PROJETO 14 – Qualificação e Valorização dos Servidores

Área de Resultado: Qualidade e Inovação na Gestão Pública

Objetivo: Promover a capacitação permanente como requisito de valorização; contribuir para o

desenvolvimento do pensamento crítico acerca do papel da Instituição, de seu papel enquanto

profissional e cidadão; subsidiar a superação do processo de alienação do trabalho; permitir o

desenvolvimento e aquisição de novas competências; elevar os níveis de qualidade otimizando a

eficiência e eficácia buscando a efetividade dos serviços prestados à comunidade; permitir  a

iniciação profissional no serviço público através de estágios e outros.

Ações:

 Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: Qualificar  o  servidor  por  meio  de  cursos  para  a  melhoria  da  qualidade  e  da

eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

 Implantação Plano de Carreiras

Finalidade: Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público e oferecer

perspectivas de aumento gradativo da remuneração, proporcionalmente à elevação do grau de

complexidade de suas atribuições, visando estabelecer critérios de evolução na carreira, pautados

no  mérito  e  na  profissionalização,  contribuindo  para  aumentar  a  eficiência  e  a  eficácia  da

prestação dos serviços públicos.

  Iniciação Profissional

Finalidade:  Oferecer aos estudantes a oportunidade de complementarem a formação escolar,

proporcionando-lhes a experiência prática, aperfeiçoamento técnico e cultural,  científico e de

relacionamentos.

  Provisão de Recursos Humanos

Finalidade:  Prover  a  administração  de  mão  de  obra  suficiente  em  termos  quantitativos  e

qualitativos para atender à demanda da sociedade bom-despachense por serviços públicos.

 Avaliação de Desempenho
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Finalidade: Implementar uma estratégia planejada de intervenção no comportamento manifesto

do avaliado,  visando a melhor  o seu desempenho,  reduzindo a defasagem existente  entre  as

expectativa desejadas e os resultados reais. 

Benefícios gerados:

Gestão Pública Efetiva e Próxima do Cidadão

Responsável:

Secretaria Municipal de Administração

Gerente: Dênis Carvalho

PROJETO 15 – Gestão da Atenção Primária

Área de Resultado: Cidade Saudável

Objetivo: Promover,  desenvolver  e  efetivar  ações  de  assistência  à  saúde  a  toda  população,

conforme os  princípios  do  Sistema Único  de  Saúde (SUS)  de  universalidade  de  acesso  aos

serviços de saúde, a integralidade da assistência e ao tratamento igualitário dos usuários visando

à melhoria das condições de saúde da população. 

Ações:

 Atenção à Saúde Bucal Primária 

Finalidade:  Proporcionar à população de Bom Despacho acesso ao tratamento odontológico

primário, garantindo a promoção e a prevenção da saúde bucal do usuário do SUS.

 Atenção à Saúde da Família 

Finalidade:  Realizar  ações  de  promoção  da  saúde,  prevenção,  reabilitação,  diagnóstico,

assistência  e  tratamento  proporcionando  um  atendimento  integral,  humanizado  e  de  forma

holística ao usuário do SUS, reduzindo os custos com tratamento especializado.

PROJETO 16 – Investimento em Saúde

Área de Resultado: Cidade Saudável

Objetivo: Fortalecer a capacidade de investimentos no âmbito da saúde, otimizando e ampliando

a estrutura física e tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e

participativa com órgãos afins e organismos de controle social.
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Ações:

 Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 

Finalidade: Investir na rede de atenção básica no município de Bom Despacho, por meio de

construção e ampliação da estrutura física para o exercício da atividade, visando a melhoria do

acesso e uma melhor prestação de serviço à população.

 Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Especializada

Finalidade: Investir na a rede de atenção especializada no município de Bom Despacho, por

meio de construção/ampliação da estrutura física juntamente com os equipamentos necessários à

atividade, visando à melhoria do acesso e a uma melhor prestação de serviço à população de

Bom Despacho e microrregião de saúde.

 Implantação da Farmácia de Minas 

Finalidade: Estruturar  a  rede  de  assistência  farmacêutica  no  município  de  Bom Despacho

visando à  melhoria  do acesso,  uso racional  de  medicamentos  e  a  uma melhor  prestação de

serviço à população.

 Melhoria da Atenção Básica 

Finalidade:  Investir na rede de atenção básica no município de Bom Despacho, por meio da

aquisição de material permanente em geral e veículos para o exercício da atividade, visando a

melhoria do acesso e uma melhor prestação de serviço à população.

 Melhoria da Atenção Especializada 

Finalidade:  Investir na a rede de atenção especializada no município de Bom Despacho, por

meio  da  aquisição  de material  permanente  e  veículos,  visando à  melhoria  do acesso e  uma

melhor prestação de serviço à população de Bom Despacho e microrregião de saúde.

 Melhoria da Gestão do SUS 

Finalidade: Investir na gestão do SUS do município de Bom Despacho, por meio da aquisição

de material permanente em geral e veículos para o exercício da atividade, visando à melhoria do

acesso e a uma melhor prestação de serviço à população.

 Melhoria da Vigilância Epidemiológica

Finalidade: Investir na vigilância epidemiológica do município de Bom Despacho, por meio da

aquisição de material permanente em geral e veículos para o exercício da atividade, visando à

melhoria do acesso e a uma melhor prestação de serviço à população.

 Melhoria da Vigilância Sanitária 

Finalidade:  Investir  na  vigilância  sanitária  do  município  de  Bom  Despacho,  por  meio  da

aquisição de material permanente em geral e veículos para o exercício da atividade, visando à

melhoria do acesso e a uma melhor prestação de serviço à população.
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PROJETO 17 – Vigilância em Saúde

Área de Resultado: Cidade Saudável

Objetivo: Desenvolver a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se

em um conjunto de ações que visam ao controle dos riscos e danos à saúde.

Ações:

 Controle de Zoonoses 

Finalidade: Executar ações voltadas ao controle de doenças transmitidas por animais, incluindo

sinantrópicos e peçonhentos.

 Educação em Saúde e Mobilização Social 

Finalidade: Executar ações de mobilização social e educação em saúde individual e coletiva,

visando à proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.

 Gestão da Vigilância Sanitária 

Finalidade: Fomentar no município de Bom Despacho a consciência sanitária da população e o

desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da

prestação de serviços do interesse da saúde.

 Saúde do Trabalhador 

Finalidade: Desenvolver, no âmbito municipal, fomento à integração de ações que intervenham

nos  agravos  decorrentes  das  atividades  laborais  visando  prevenir  acidentes  e  doenças

ocupacionais e promover a saúde da população trabalhadora.

 Vigilância Alimentar e Nutricional 

Finalidade: Promover  a  vigilância  alimentar  e  nutricional  dos  diversos  grupos etários,  com

ênfase na criança menor de um ano, gestantes e idosos a fim de prevenir doenças oriundas de

carências nutricionais.

 Vigilância Ambiental e Controle de Endemias 

Finalidade: Conhecer  os  fatores  determinantes  e  condicionantes  de  agravos  e  doenças

endêmicas que, para seus controles, dependem de manejo ambiental  visando à aplicação das

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais que possam promover risco à

saúde individual e coletiva.

 Vigilância e Promoção da Saúde 
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Finalidade: Executar ações de promoção da saúde da população, com ênfase na atividade física,

visando prevenir doenças, dentre as quais as cardiorrespiratórias.

Benefícios gerados:

População com mais Qualidade e Expectativa de vida

Responsável:

Secretaria Municipal de Saúde

Gerente Executivo: Neide Aparecida Braga Lopes

PROJETO 18 – Nossa Cidade, Nossa Casa

Área de Resultado: Cidade Sustentável

Objetivo: Assegurar uma adequada conservação, renovação e utilização/reutilização dos espaços

públicos.

Ações:

 Aprimoramento da Mobilidade Urbana 

Finalidade: Melhorar a mobilidade urbana em seus diversos modais, proporcionando harmonia

entre eles e garantido a liberdade de locomoção da população.

 Gestão da Iluminação de Espaços e Vias Pública 

Finalidade:  Garantir  a  iluminação  de  vias  públicas  e  espaços  públicos  a  fim  de  propiciar

segurança e o uso dos mesmos no período noturno.

 Gestão de Espaços e Monumentos Públicos

Finalidade: Implantar  ou  revitalizar  espaços  e  monumentos  públicos  a  fim  de  propiciar  à

população  espaços  públicos  adequados  ao  lazer,  entretenimento,  realização  de  eventos

socioculturais, convívio social, qualidade de vida, com paisagismo e preservação ambiental.

 Implantação da Praça do Skate 

Finalidade: Construir a praça do skate com estrutura para prática do skatismo a fim de estimular

o esporte e a promoção social de adolescentes e jovens.

Benefícios gerados:

Cidade com mais qualidade de vida e ordenamento territorial 

Responsável:
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Gerente Executivo: Marilena Mesquita de Oliveira Rocha

PROJETO 19 – Urbanização do Bairro Rosário II

Área de Resultado: Investimento em Infraestrutura 

Objetivo: Urbanizar  o  bairro  Rosário  II,  o  qual  está  parcialmente  ocupado,  a  fim implantar

infraestrutura física necessária à melhor qualidade de vida dos moradores do local.

Ações:

 Construção Centro Municipal de Educação Infantil 

Finalidade: Construir  centro  municipal  de  educação infantil  no  Bairro  Rosário  II  a  fim de

proporcionar à educação infantil creche e pré-escola às crianças do bairro.

 Construção de Praça Pública 

Finalidade:  Construir uma praça pública visando promover a convivência social,  fomentar a

prática de esporte,  melhoria da qualidade de vida,  proporcionar um ambiente para o lazer e

difusão cultural.

 Pavimentação das Vias do Bairro Rosário II 

Finalidade: Pavimentar  as  vias  do  Bairro  Rosário  II  a  fim de  aprimorar  a  mobilidade  dos

moradores e acabar com a poeira, melhorando a qualidade de vida.

Benefícios gerados:

Infraestrutura Adequada Proporcionando Qualidade de Vida

Responsável:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Gerente Executivo: Juliano Milan Toscano Barreto

PROJETO 20 – Gestão do Trânsito e Transporte Público

Área de Resultado: Cidade Sustentável

Objetivo: Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de trânsito nos termos da

legislação em vigor, melhorar o trânsito municipal através de intervenções pontuais na malha

urbana proporcionando eficiência no fluxo de veículos e pedestres, manutenção de sinalização,
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implantação de estacionamento rotativo, fiscalização dos autorizados a prestar o de transporte

público urbano, conscientizar condutores e pedestres por meio de campanhas educativas.

Ações:

 Apoio à Fiscalização do Trânsito 

Finalidade: Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e

garantir a segurança dos condutores e pedestres.

 Educação para o Trânsito 

Finalidade: Estimular atitudes responsáveis e posturas dos cidadãos no trânsito, conscientizando

os profissionais que atuam ou pretendam atuar na área de trânsito, bem como o público em geral,

da importância do papel de cada um, difundindo a educação com o fim de reduzir o número e a

gravidade dos acidentes de trânsito.

 Sinalização e Segurança do Trânsito 

Finalidade: Projetar, implantar/conservar a sinalização de trânsito nas vias municipais a fim de

orientar, advertir,  informar, regular e controlar a adequada circulação de pedestres e veículos

pelas vias urbanas com vista à segurança no trânsito.

 Implantação de Ciclovia 

Finalidade:  Assegurar a segurança dos ciclistas em vias de grande fluxo e altas velocidades a

fim de evitar acidentes, melhorar o fluxo de veículos, estimular o uso de veículo não poluente e

promover a atividade física.

 Manutenção do Estacionamento Rotativo 

Finalidade: Manter o estacionamento rotativo no município a fim de propiciar maior mobilidade

e rotatividade no uso das vagas de estacionamento na área central da cidade.

Benefícios gerados:

Cidade com mais qualidade de vida e ordenamento territorial 

Responsável:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Gerente Executivo: Marilena Mesquita de Oliveira Rocha

PROJETO 21 – Pavimentação e Melhoria de Vias

Área de Resultado: Investimento em Infraestrutura

Objetivo: Pavimentar vias municipais, inclusive com a implantação ou manutenção de calçadas e

meios-fios, deixando-as em condições de receber as cargas impostas pelo tráfego de veículos e
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proporcionar condições satisfatórias de velocidade, segurança, conforto e economia no transporte

de pessoas e mercadorias e também no trânsito de pedestres.

Ações:

 Conservação de Vias Pavimentadas 

Finalidade:  Conservar as vias que possuem pavimentação a fim garantir  a continuidade das

condições de trafegabilidade, segurança e conforto dos usuários.

 Implantação de Pavimentação 

Finalidade: Implantar estrutura de pavimento a fim de melhorar as condições de trafegabilidade,

segurança e conforto dos usuários.

 Implantação e Conservação de Calçadas 

Finalidade: Implantar  e  conservar  as  calçadas  a  fim  garantir  a  segurança  e  conforto  dos

pedestres.

Benefícios gerados:

Infraestrutura

 Adequada proporcionando Qualidade de Vida

Responsável:

Secretaria Municipal de Obras

Gerente: Juliano Milan Toscano Barreto
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V– O PLANO PLURIANUAL 2014- 201
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Os  instrumentos  legais  do  planejamento  municipal:  Plano  Plurianual  (PPA),  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias e (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA), estão integrados e isto só

foi possível graças à implantação do Sistema “e-Cidades”.

Os programas  que compõem o PPA são as  suas  unidades  básicas  e  funcionam como

elementos  integradores  do  planejamento,  orçamento  e  gestão.  O  programa  constitui  o

instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de um problema

ou a busca de uma oportunidade. Articula um conjunto de ações necessárias e suficientes para

enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas.

A lógica  de  sua  criação  inicia-se  no  reconhecimento  de  uma  carência/demanda  da

sociedade ou um pleito administrativo, social ou econômico. 

 A figura 3 - Lógica de construção de um programa para o PPA:
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As Ações

São operações das quais resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade que

contribui para atender aos objetivos dos programas.

A ação é o módulo do planejamento governamental a partir do qual são detalhadas as

despesas orçamentárias, sendo igualmente a unidade básica de gestão, eis que é por meio dela

que se articulam diferentes  recursos tendo em vista a consecução de um produto.  A ação é,

portanto, muito mais do que um instrumento de execução da despesa orçamentária ou uma forma

de classificação do gasto público,  mas o elemento integrador  da gestão,  do orçamento e  do

planejamento, sendo a unidade básica de definição de metas no plano.

Figura 4 - Ciclo produtivo das ações que compõem os Programas do 

O
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monitoramento,  a  avaliação  e  a  revisão  do  plano  são  etapas  fundamentais  para  garantir  o

planejamento realizado e serão implantados pela Prefeitura Municipal de Bom Despacho.

Figura 5 - Estrutura dos Programas

A figura 6 –O ciclo é definido de acordo com a figura 5.
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ANEXO I
(OBJETIVO, DIRETRIZES E METAS)
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ANEXO II 

(OBJETIVO, DIRETRIZES E METAS) 
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