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APRESENTAÇÃO
Este documento consiste no Diagnóstico Situacional do Plano Diretor de Pedro
Leopoldo, formado por um volume relativo às dimensões socioeconômico e produtiva e
por um segundo volume relativo à dimensão urbanística e geoambiental, além de um
documento institucional de suporte à análise da dimensão administrativa e gerencial da
prefeitura.
Este Diagnóstico Situacional contém as análises técnicas elaboradas pela equipe do
Instituto de Estudos Pró-Cidadania – PRÓ-CITTÀ, a partir do levantamento,
sistematização e análise de dados secundários, da realização de entrevistas e de visitas e
atividades de campo. Em consonância com a metodologia de elaboração de Planos
Diretores, trata-se da visão técnica do município, debatida com a comunidade de Pedro
Leopoldo no Seminário do Plano Diretor, realizado no dia 26 de agosto de 2014, e será
utilizado como insumo para as Oficinas de Planejamento Participativo, que acontecerão ao
longo das primeiras semanas do mês de setembro.
O Plano Diretor de Pedro Leopoldo obedece aos dispositivos da legislação federal,
especialmente o Estatuto das Cidades, Lei Federal nº. 10.257/2001, bem como as
resoluções do Conselho Nacional das Cidades.
A promoção do desenvolvimento em bases sustentáveis através do planejamento,
necessariamente processual e participativo, configura um processo contínuo e permanente
que demanda a observação da solidariedade entre as gerações atual e futuras, adotando
uma compreensão sistêmica e interdependente da realidade social, através do estudo de
elementos temáticos que abarcam um conjunto de aspectos da vida social: as dimensões.
O planejamento do processo de desenvolvimento, segundo essa abordagem,
considera que o conjunto da realidade social pode ser compreendido, para fins de análise
e/ou intervenção, como composto por dimensões interdependentes.
No caso do Plano Diretor de Pedro Leopoldo, considerando as características e o
perfil da realidade municipal, foram utilizadas quatro dimensões de sustentabilidade: (1)
socioeconômica, (2) produtiva, (3) urbanística e geoambiental e (4) político-institucional,
respondendo cada dimensão por um conjunto de aspectos da dinâmica social local, os
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quais se refletem e interagem com elementos, forças e atores da realidade metropolitana,
estadual, nacional e global.
No processo de elaboração do Plano Diretor, conforme informado anteriormente,
serão realizadas Oficinas de Planejamento Participativo, nas quais deverão ser produzidos
diagnósticos comunitários da realidade local, em conformidade com a

metodologia

proposta pelo PRÓ-CITTÀ e aprovada pela prefeitura. Serão realizadas Oficinas de
Planejamento Participativo nos diversos distritos de Pedro Leopoldo, buscando abranger
toda a diversidade social, econômica e ambiental das diferentes porções do território
municipal.
A equipe do PRÓ-CITTÀ espera contar com a interlocução técnica com a
prefeitura e com o envolvimento da sociedade local para que este Diagnóstico subsidie, da
melhor forma possível, o processo de revisão do Plano Diretor do Município de Pedro
Leopoldo.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO
LEOPOLDO E SUA INSERÇÃO METROPOLITANA
O Município de Pedro Leopoldo, segundo a regionalização do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Belo
Horizonte, na Microrregião de Belo Horizonte, integrando a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). Apresenta uma divisão territorial constituída de 5 distritos: sede,
Doutor Lund, Fidalgo, Lagoa de Santo Antônio e Vera Cruz de Minas. O Mapa 1.1 ilustra
a inserção regional de Pedro Leopoldo, situado no Vetor Norte da RMBH.

Mapa 1.1 – Inserção regional do Município de Pedro Leopoldo

O município ocupa uma área de 292,947km², fazendo limites com os municípios de
Matozinhos, São José da Lapa, Confins, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Esmeraldas e
Jaboticatubas. O Mapa 1.2, na página seguinte, situa os distritos de Pedro Leopoldo no
município.
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Mapa 1.2 – Distritos do Município de Pedro Leopoldo
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O Município de Pedro Leopoldo possui uma localização espacial economicamente
estratégica no Vetor Norte da RMBH. Distante 46 km da capital, tem acesso através das
rodovias MG-010 e MG-424, e está a 15 minutos do Aeroporto de Internacional Tancredo
Neves, no município vizinho de Confins, por meio de estrada duplicada.
Todo este setor da região metropolitana vem sofrendo o impacto de grandes obras
do governo estadual aí implantadas, como o Centro Administrativo, obras viárias de
interligação metropolitana como a Linha Verde, o programado Rodoanel de Contorno
Metropolitano Norte, distrito industrial do aeroporto metropolitano, dentre outras.
Em 2007, o governo estadual instituiu o Plano de Governança Ambiental
Metropolitano, o qual previa priorizar o Vetor Norte e a área de influência do Anel de
Contorno Norte da RMBH. Foi então criado o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte
da RMBH (SAP Vetor Norte). Este sistema consiste em uma rede de áreas protegidas e
seus corredores ecológicos, idealizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, que visa garantir a conservação do patrimônio natural,
histórico e cultural da região.
A implementação do SAP Vetor Norte constitui uma das condicionantes das obras
públicas do governo do estado. O Município de Pedro Leopoldo, assim como todos os
municípios que integram a sub-bacia do ribeirão da Mata e a APA Carste de Lagoa Santa,
estão inseridos na área territorial do Vetor Norte da RMBH.
1.1. CARACTERÍSTICAS DO MEIO NATURAL DE PEDRO LEOPOLDO
Geologicamente, o Município de Pedro Leopoldo é compartimentado por dois
domínios: um associado ao complexo gnáissico do embasamento cristalino, que abrange a
área central e sul do município, domínio da bacia do ribeirão da Mata; outro, a LesteNordeste, integra o domínio da Área Cárstica de Lagoa Santa. Esta área é constituída de
rochas calcárias, pertencentes ao grupo Bambuí, componente da Formação Sete Lagoas,
que afloram nesta região, correspondendo ao extremo Sudeste da extensa bacia sedimentar
do rio São Francisco.
O efeito corrosivo da água sobre as rochas calcárias propiciou o aparecimento do
relevo cárstico nesta região, com suas características físicas peculiares, constituindo uma
das principais áreas desse tipo de relevo no Brasil. Diversos tipos de formações são
encontradas, sendo umas subterrâneas, formando o endocarte, cujas principais feições são
16

as cavernas. Outras são visíveis em superfície, constituindo o que é chamado de exocarte,
sendo comuns as seguintes formações:


Lapiás – sulcos formados na superfície das rochas calcárias, pela ação corrosiva das
águas. Esses sulcos funcionam como fonte de abastecimento do aquífero cárstico,
pois a água das chuvas que neles penetra chega até as águas subterrâneas;



Dolinas – depressões de formato elíptico ou circular, formadas em terrenos
calcários pela ação solvente da água sobre a rocha ou pelo desmoronamento do teto
de cavidades. Geralmente, ocorrem em pontos onde a rocha apresenta uma junção
de fraturas. As dolinas podem formar lagoas temporárias;



Uvalas – depressões constituídas pela junção de duas ou mais dolinas;



Poliés – depressões de grande extensão, caracterizadas por fundo plano,
atravessadas, geralmente, por um fluxo contínuo de água e rodeadas por paredões
rochosos. Alguns poliés também podem se transformar em lagoas temporárias;



Vales Cegos – são vales onde a água subterrânea aparece na superfície por uma
surgência e termina de forma repentina em um sumidouro;



Maciços – grandes planaltos cársticos, limitados por paredões rochosos escarpados
com lapiás, que alojam vales cegos, sumidouros, cavernas e ressurgências.
No Carste, essas formações possuem um sistema de circulação e transmissão das

águas subterrâneas que possibilitam uma maior influência dos fatores externos, pois há
comunicação entre os aquíferos e a superfície, tornando-os mais frágeis às várias fontes de
poluição.
Os solos do município são, de modo geral, no compartimento de rochas do
cristalino, argissolo vermelho-amarelo distrófico e, no compartimento de rochas calcárias,
o argissolo vermelho autrófico.
A vegetação do Município de Pedro Leopoldo se insere na área de contato entre os
biomas do cerrado, com suas diversas fisionomias, e da Mata Atlântica, representada pelas
florestas estacionais semideciduais. A vegetação original foi em grande parte substituída
por pastagens, ocupação urbana, exploração mineraria (calcário, argila e areia) e atividade
industrial. A vegetação predominante na área cárstica do município é o Cerrado. A Mata
Seca está presente sobre os maciços calcários, e nos locais mais úmidos, como nas dolinas
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e ao redor dos afloramentos calcários, onde desenvolve-se uma mata mais densa. Ao longo
dos cursos de água, a mata ciliar apresenta-se reduzida e inexistente em vários trechos.
O clima do município conforme a classificação de Köppen é tropical de altitude
Cwb, chuvas de verão e seca no inverno.
Os recursos hídricos do município estão inseridos na bacia hidrográfica do rio das
Velhas, bacia do rio São Francisco, através de seu afluente, o ribeirão da Mata. A sua bacia
hidrográfica abrange a área de dez municípios, sendo que 28% estão no Município de
Pedro Leopoldo, ocupando toda a sua porção central e Sudoeste. A Nordeste do município,
predomina o sistema hídrico do relevo cárstico, com drenagens com descarga final no
ribeirão da Mata a Sudoeste, ou diretamente no rio das Velhas, a Nordeste.
Considerando as características do meio físico do município e de sua inserção no
Vetor Norte da RMBH ele está inserido ambientalmente em uma rede de Unidades de
Conservação, que serão mencionadas por compartimento geológico em que estão situadas.
Unidades de Conservação do compartimento de rochas calcárias do relevo cárstico
do município:


Área de Proteção Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa: foi criada em
1990, pelo Decreto Federal nº 98.881, de janeiro de 1990, com o objetivo de
garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional,
proteger as cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueológicos e
paleontológicos, a vegetação e a fauna. A APA, que ocupa área de 39.000ha,
possui um Plano de Manejo aprovado em 1966 e abrange os municípios de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, Matozinhos, Funilândia, Vespasiano
e Prudente de Morais;



Parque Estadual do Sumidouro: foi criado em 1980, pelo Decreto Estadual nº
20.375, tendo como objetivo preservar o patrimônio cultural e natural
existente nessa região, como as grutas e as pinturas rupestres, a fauna e a
vegetação do Cerrado. Essa Unidade de Conservação (UC), localizada nos
municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, ocupa uma área de 2.003,57
hectares e nela está inserida, dentre outros tesouros arqueológicos e belezas
naturais, a Gruta da Lapinha. No total, o Parque abriga 52 cavernas e 174
sítios históricos e pré-históricos. Circunscrito pela APA Carste de Lagoa
Santa e integrante do SAP do Vetor Norte, o Parque Estadual do Sumidouro
tem a maior extensão de sua área considerada como sendo de muito alta
prioridade de conservação;



Área de Proteção Especial (APE) do Entorno do Aeroporto: foi criada em
1980, pelo Decreto Estadual nº 20.597, com o objetivo de preservar os
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mananciais, patrimônio cultural, histórico, e arqueológico paisagístico e para
evitar também a ocupação urbana descontrolada no entorno do aeroporto
metropolitano. A APE ocupa uma área de 37.631ha, abrangendo os
municípios de Lagoa Santa, Matozinhos, Confins, Funilândia e Prudente de
Morais;


Monumento Natural Lapa Vermelha: localizado na área da Mineração Lapa
Vermelha, no limite com o Município de Confins, consiste num maciço
calcário com quatro grutas, sendo que em uma delas foi encontrado o crânio
de “Luzia”, o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Vale
salientar que nessa região ainda estão previstas, em fase de estudos, mais
duas UCs, a Fazenda Samambaia e o Planalto das Dolinas, previstas pelo
SAP Vetor Norte;



Duas RPPNs estão localizadas nesta área cárstica; a Sol Nascente que está
situada ao lado da extração de calcário da Intercement, antiga Cauê, com
uma área de 60.28ha; e outra denominada Fazenda Campinho, localizada a
Sudoeste da Fazenda Samambaia, com uma área de 43ha.

No compartimento de rochas cristalinas, na bacia hidrográfica do ribeirão da Mata,
há ainda duas UCs:
1. Área de Proteção Especial do Ribeirão Urubu (APE Urubu): foi criada em
1981, abrangendo toda a bacia do ribeirão Urubu, um dos afluentes do
ribeirão da Mata, abrangendo os municípios de Pedro Leopoldo e
Esmeraldas. A APE visa a proteção das suas nascentes representadas pelo
ribeirão Vau do Palmital e córrego do Tijuco. A APE foi implementada após
2007, conforme previsto no SAP do Vetor Norte;
2. Refúgio da Vida Silvestre Serra das Aroeiras: criado em 2014, vinculado ao
SAP Vetor Norte, possui 93% de sua área no Município de Pedro Leopoldo,
e 7% no Município de São José da Lapa. A Serra das Aroeiras é o divisor de
águas das bacias do ribeirão das Neves e ribeirão Areias, no Sudeste do
Município de Pedro Leopoldo.
O Mapa 1.3 apresenta o conjunto de Unidades de Conservação do município.
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Mapa 1.3 – Unidades de Conservação no Município de Pedro Leopoldo

2. DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA
Este capítulo apresenta o diagnóstico do Plano Diretor para a dimensão
socioeconômica, abrangendo a questão da demografia, a infraestrutura social e as
condições de vida da população de Pedro Leopoldo.
2.1. DEMOGRAFIA
A população residente em domicílios particulares permanentes, em Pedro
Leopoldo, chegou, em 2010, a 58.740 pessoas, com uma densidade demográfica de 205
hab./km2.A Tabela 2.1.1, a seguir, apresenta os dados populacionais do município entre
1991 e 2010.
Tabela 2.1.1 – População por gênero e situação de domicílio –
Pedro Leopoldo – 1991/2010
População
População Total
População Residente
Masculina
População Residente
Feminina
População Urbana
População Rural
Taxa de Urbanização

1991
População ∆%
40.615
100

2000
Total
∆%
51.390
100

2010
Total
∆%
58.740
100

19.973

49,18

25.268

49,17

28.746

48,94

20.643
32.696
7.919
-

50,83
80,50
19,50
80,50

26,122
43.803
7.587
-

50,83
85,24
14,76
85,24

29.994
49.953
8.787
-

51,06
85,04
14,96
85,04

Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000, 2010, IBGE.

O grau de urbanização da população municipal está em 85,0%, indicando o
predomínio da população urbana no conjunto da população total. Na análise da evolução
dos dados populacionais, observa-se um aumento do grau de urbanização entre os Censos
1991 e 2000, mas se nota uma pequena retração deste indicador, entre 2000 e 2010
(passando de 85,3% para 85,0%), indicando uma contenção do avanço do grau de
urbanização que contrasta com a tendência observada nesse indicador na maioria dos
municípios brasileiros.
Essa pequena contenção no avanço do grau de urbanização indica o aumento de
assentamentos/ocupações em áreas não urbanizadas (e não dotadas de infraestrutura
urbana) características de municípios da periferia metropolitana que, de um lado,
justificam, mesmo que parcialmente, a piora de alguns indicadores de infraestrutura
domiciliar (como se verá adiante neste documento), e, de outro, alertam para a
possibilidade de aumento dessas ocupações, notadamente em porções do território
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municipal mais distantes da sede, próximas às fronteiras com municípios vizinhos já
fortemente marcados por esse padrão de ocupação.
A despeito dessas observações, no último período intercensitário, Pedro Leopoldo
apresentou uma taxa geométrica de crescimento populacional da ordem de 1,35% ao ano,
inferior àquela verificada na década precedente, quando a taxa de crescimento chegou a
2,65% ao ano.
De todo modo, a taxa de crescimento demográfico supera aquela observada para o
estado (0,91% aa) e para o país (1,17% aa).
Dada a dinâmica econômica presente no município, como se verá no capítulo 3
deste volume do Diagnóstico Situacional, e as ocupações irregulares encontradas no
território municipal (e que “seguraram” o grau de urbanização da população municipal),
sugere-se que seja feita um monitoramento permanente do processo de ocupação do
território municipal e dos indicadores demográficos, o que será facilitado com a realização
da Contagem Populacional, prevista para 2015/2016.
No que diz respeito à composição etária e de gênero, as figuras abaixo trazem as
pirâmides etárias para 1991, 2000 e 2010.
A exemplo do que ocorre no país, ao longo desses 19 anos, observou-se a
diminuição da base piramidal, com a redução da participação relativa das faixas etárias
mais jovens (de 0 a 14 anos de idade). Em Pedro Leopoldo, observa-se um predomínio das
faixas de 15 a 19 anos, em 2000, passando para um maior participação relativa das faixas
etárias posteriores, em 2010, com uma participação mais homogênea entre essas faixas
intermediárias, configurando o chamado bônus demográfico, onde há prevalência da
população em idade ativa na população em geral.
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A análise da composição etária e por gênero da população de Pedro Leopoldo
evidencia um ligeiro predomínio da população feminina, sobretudo nos grupos etários mais
avançados, enquanto a população masculina é proporcionalmente mais jovem. O
predomínio masculino na base da pirâmide etária estava presente já em 1991 e vem
levando esse efeito, ao longo do tempo ,para as outras faixas etárias.
A Razão de Dependência, em Pedro Leopoldo, chegou a 41,2%, em 2010, tendo se
retraído de 61,3%, em 1991, para 50,-%, em 2000. Esse indicador retrata as vantagens
relativas à transição do perfil demográfico do município, com a existência de mais pessoas
em idade ativa e de menos crianças e idosos em situação de (possível) dependência
econômica das pessoas em idade produtiva.
Há que se registrar, no entanto, que há um processo de envelhecimento relativo da
população. Em 1991, a Taxa de Envelhecimento era de apenas 4,8% da população, tendo
passado, em 2000, para 5,7%, chegando, em 2010, a 7,5% da população, numa tendência
que deve permanecer nas próximas décadas e que produz impactos no perfil da demanda
por serviços sociais no município.
2.1.1. Longevidade, mortalidade, fecundidade e estimativas e projeções populacionais
A Tabela 2.1.2 traz indicadores demográficos de longevidade, mortalidade e
fecundidade para o município, cobrindo os últimos levantamentos censitários.
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Tabela 2.1.2 – Longevidade, mortalidade e fecundidade – Pedro Leopoldo – 1991/2010
INDICADOR

Esperança de vida ao nascer (em
anos)
Mortalidade até um ano de idade
(por mil nascidos vivos)
Mortalidade até um 5 anos de idade
(por mil nascidos vivos)
Taxa de fecundidade total (filhos
por mulher)

1991

2000

2010

70,05

74,0

76,3

23,0

17,8

13,4

30,5

19,5

15,5

2,4

2,1

1,8

Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000, 2010, IBGE.

Esses indicadores fornecem um retrato das condições de sobrevivência da
população local e possuem relação direta com parte das estimativas e projeções
populacionais.
A esperança de vida ao nascer da população local vem se ampliando ao longo das
últimas décadas, chegando, em 2010, a 76,3 anos.
Em contrapartida ao aumento da esperança de vida ao nascer, a mortalidade vem se
reduzindo, seja a mortalidade infantil (menos de 1 ano), seja no grupo das crianças até 5
anos, sendo que a retração da mortalidade infantil e das crianças até 5 anos de idade se
mostrou mais intensa na década de 1991 do que na década de 2000.
Também a exemplo do que se observa no país, a Taxa de Fecundidade vem se
reduzindo de forma constante e estável ao longo das últimas décadas, chegando, em 2010,
a 1,8 filhos/mulher.
Esses indicadores reforçam as tendências de envelhecimento relativo da população
e apontam para a constituição de famílias (e domicílios) com menos pessoas, o que implica
numa relativa permanência da pressão da demanda sobre os serviços e sobre o espaço
urbano.
A análise das tendências demográficas baseia-se na análise do crescimento
vegetativo e dos movimentos migratórios. O crescimento vegetativo depende,
fundamentalmente, do comportamento dos indicadores de fecundidade e de mortalidade.
Nesse sentido, o que se observa, em Pedro Leopoldo, dada a taxa de crescimento
vegetativo observada, é que o município possui (e acumula) saldos migratórios líquidos,
recebendo contingentes populacionais que vêm de outros municípios.
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A partir das estimativas e projeções elaboradas pelo IBGE, a Tabela 2.1.3, a seguir,
apresenta a estimativa e projeção populacional para o Brasil, para Minas Gerais e para
Pedro Leopoldo, até 2020, horizonte temporal da revisão do Plano Diretor.
Tabela 2.1.3 – População recenseada, estimada e projetada –
Pedro Leopoldo, Minas Gerais e Brasil – 2000/2015
Situação
Unidade territorial
Brasil
Minas Gerais
Pedro Leopoldo

2000
Total
169.798.885
17.891.494
51.390

-

2010
Total
190.755.799
19.597.330

∆%
1,17
0,91

2013
Total
201.032.714
19.971.397

∆%
1,76
1,67

2020
Total
212.195.826
21.462.322

∆%
0,77
0,59

-

58.740

1,35

61.975

1,80

67.170

1,16

∆%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991-2010. Estimativas populacionais.
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
Obs.: Estimativas e projeções calculadas pelo IBGE até 2013 e para Minas Gerais e Brasil até 2020.

Nota-se, que o crescimento demográfico de Pedro Leopoldo já se mostra superior
ao crescimento demográfico do Brasil e de Minas Gerais, superando o crescimento
vegetativo e registrando acúmulo de saldos migratórios líquidos positivos, ou seja, Pedro
Leopoldo tem recebido uma população de migrantes.
O crescimento populacional de Pedro Leopoldo é superior àquele encontrado no
Estado e no país, mas não configura um crescimento explosivo.
Por outro lado, o crescimento econômico do município, sua localização estratégica
no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e eventuais investimentos, seja
produtivos, seja em infraestrutura viária, poderão, nesta década, traduzir-se numa
aceleração dos movimentos migratórios que se destinam ao município, o que configuraria
um cenário de crescimento mais acelerado.
Segundo as estimativas publicadas pelo IBGE, Pedro Leopoldo contaria, em
julho/2013, com uma população de 61.975 habitantes. Extrapolando o crescimento
observado na década de 2000 para a presente década, o que configura uma projeção
relativamente conservadora, mas que deixaria o crescimento populacional do município
ainda acima daquele projetado, pelo IBGE, para Minas Gerais e para o país, tem-se que a
população de Pedro Leopoldo chegará, em 2020, a 67.170 habitantes, apresentando uma
estrutura etária, como vimos, marcada por uma maior envelhecimento relativo da
população.
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2.2. SAÚDE
2.2.1. Morbidade e endemias
Em Pedro Leopoldo, a taxa bruta de mortalidade diminui paulatinamente nos
últimos anos, registrando 5,58/1000 hab. em 20131. A taxa de mortalidade infantil registra,
no período de 2002 a 20082, oscilação com picos mais altos (21,0% em 2003) ou menores
(3,7% em 2004). No período de 2010 a 2013, apesar da oscilação, verifica-se uma
tendência de redução, como se observa no Quadro 2.2.1. O quadro seguinte (2.2.2)
apresenta a redução comparando-a com a do Estado de Minas Gerais e em nível nacional.
Observa-se que a diminuição da taxa no município caminha mais lentamente.
Quadro 2.2.1 – Indicadores de mortalidade – Pedro Leopoldo – 2010-2013
Indicadores

2010

2011

2012

2013

Total de óbitos

353

347

375

346

Nº de óbitos por 1.000 habitantes

6,01

5,86

5,8

5,58

% de óbitos por causas mal definidas

0,1

0,1

0,1

0,1

Total de óbitos infantis

14

4

9

8

0

0

1

1

3,96

1,15

2,4

2,3

0

0

11,11

12,5

18,06

5,1

10,6

10,7

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas
% de óbitos infantis no total de óbitos*
% de óbitos infantis por causas mal definidas
Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos**

*Coeficiente de mortalidade infantil proporcional.
** Considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo.

Quadro 2.2.2 – Taxa de Mortalidade Infantil –Pedro Leopoldo – 2000/2010
Até 1 ano

Espacialidades

Até 5 anos

Brasil

2000
30,57

2010
16,7

2000
36,98

2010
18,83

Minas Gerais

27,75

15,08

30,37

17,3

Pedro Leopoldo

17,8

13,4

19,5

15,54

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para os municípios com população
inferior a 80.000 habitantes é utilizada para a sua mensuração o número absoluto de óbitos
de menores de um ano de idade, em determinado local e período. A diferenciação dos
1

Informação oriunda do Banco de Dados Municipal (SIM/PL). O Banco de Dados do Ministério da Saúde
ainda não foi fechado.
2
Fonte: DATASUS/MG, Pedro Leopoldo, Geral Datasus – Caderno de Informações de Saúde.
27

municípios foi adotada porque a taxa de mortalidade infantil tem uma grande oscilação em
populações pequenas, quando avaliado um período curto de tempo, como um ano. Nesses
casos, em que os óbitos infantis tendem a ser menos frequente, cada óbito a mais ou a
menos provoca grandes variações na taxa, sendo importante o uso de números absolutos.
Mas para garantir comparações entre municípios de porte diferente, faz-se necessário o uso
da taxa, justificando o uso desses dois indicadores para municípios com menos de 80 mil
habitantes.
Ao longo dos anos 2000, ao se observar alguns dos indicadores da Atenção Básica,
no Quadro 2.2.3, constata-se o considerável impacto das ações do Programa Saúde da
Família, das quais se destacam: a porcentagem de crianças com aleitamento materno
exclusivo, taxa de desnutrição, taxa de hospitalização por pneumonia e por desidratação.
Quadro 2.2.3 – Indicadores de Atenção Básica – Pedro Leopoldo – 2004/2008
Ano

% de crianças com
aleitamento materno
exclusivo

Taxa de
desnutrição

Taxa de hosp. p/ Taxa de hosp. p/
pneumo
desidratação

2004

68,8

13,9

41

10,8

2008

77,3

4,2

21,9

4,9

*em menores de 2 anos, por 100.
** em menores de 5 anos por 1000; menores de 5 anos na situação do final do ano.
Fonte: DATASUS,MG_PedroLeopoldo_Geraldatasus – Programa Saúde da Família.

A redução apontada anteriormente, sem dúvida, espelha a progressiva redução da
mortalidade infantil, creditada à melhoria da cobertura vacinal (Quadro 2.2.4) e também do
atendimento familiar, às mães e crianças, em razão da rede de serviços e programas de
atendimento que, atualmente fazem a cobertura de 80% do município, segundo
informações da Secretaria Municipal de Saúde.Os 20% restantes referem-se à área central
da cidade o que expressa um desenho de implantação do sistema de saúde da periferia para
o centro. Dentre os programas, destacam-se as ações decorrentes do Programa de
Humanização no Pré-natal e Nascimento3 e Projetos Inovadores como: a Escola da

3

Ações inseridas no Programa de Saúde da Família - atualmente Estratégia de Saúde da Família (ESF). No
município não existe exclusivamente o PACS. Os agentes comunitários de saúde fazem parte da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) que é composta por equipe multiprofissional dentro da modalidade proposta pelo
Ministério da Saúde. A equipe de Saúde da Família é composta pelo médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem e os agentes comunitários de saúde, segundo informou a secretaria municipal.
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Gestante, Primeiro Banho do Pequeno Cidadão, Projeto de Atenção à Primeira Infância –
Semana do Bebe4em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Quadro 2.2.4 – Cobertura vacinal – Pedro Leopoldo – 2010-2014
Vacina

Cobertura Vacinal (%)

Metas
2010

BCG

Hepatite

Poliomielite

Pentavalente /
Tetravalente
Influenza
HPV

90% em
menores de 1
ano
90% em
menores de 1
ano
95% em
menores de 1
ano
95% em
menores de 1
ano
80% população
alvo
80% população
11 a 13 anos

2011

2012

2013

2014(*)

103,2

106,8

110,3

104,1

93

90,1

93,8

70,1

130,1

83

97,7

108,2

107,8

123,4

78

97,7

108,2

99,9

129,6

83

88,3

86,3

89,4

92,4

85

-

-

-

-

93

(*) Dados parciais até junho/2014.
Observações:
1. 2010 a 06/2013 – dados extraídos do APIDOS.
2. A partir de 07/2013 – dados extraídos do APIWEB.
3. A partir de 2012: Hepatites B + Tetravalente foram substituídas pela Pentavalente.
4. Vacina HPV – Campanha realizada em março/2014 para adolescentes de 11 a 13 anos, contra o vírus do HPV
(papiloma vírus humano), fará parte do calendário vacinal.
5. Campanha de vacinação contra hepatite A: a partir de julho/2014 também fará parte do calendário vacinal.
6. Público-alvo: Crianças de um ano a menores de 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) – dose única.
Fonte: PNI/Secretaria Municipal de Pedro Leopoldo.

A Secretaria informou que não há equipe nos bairros Campinho, Maria de Lourdes,
Maria Cândida, Agenor Teixeira, Centro. A população dessas regiões é atendida no
Centro de Especialidades Médicas e além do Pronto Atendimento Municipal e PA da
Lagoa.
A zona rural tem cobertura suficiente pelas equipes já implantadas, contando com
unidades de apoio em Ferreiras, Tapera, Quinta das Palmeiras, Quinta do Sumidouro. Uma
das grandes dificuldades é a atenção ao Bairro Manoel Brandão, próximo ao Distrito de
4

A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social, sistematizada pelo Unicef, com o objetivo de tornar o
direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças até 6 anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros.
A proposta baseia-se na união de esforços entre a sociedade e o poder público para a promoção e a garantia dos
direitos de gestantes, mães e crianças durante a primeira infância. Em Pedro Leopoldo, tal ação teve início em 2013,
com o apoio do Instituto Camargo, da prefeitura municipal, UNICEF , entre outros.
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Vera Cruz, onde há problemas de ocupação, acesso e infraestrutura necessária. Atualmente
os moradores são atendidos na Unidade Básica de Saúde de Vera Cruz. O bairro é mais
próximo do Município de Ribeirão das Neves e o acesso a esse município é melhor. Há aí
um grande problema que envolve não somente a Saúde, mas também outras secretarias.
De acordo com o Quadro 2.2.5, que apresenta os dados de mortalidade por faixa
etária e grupo de causas de 2008, 80% da mortalidade infantil menor de 1 ano decorre de
algumas afecções originadas no período perinatal. De 5 a 49 anos a prevalência é de causas
externas de morbidade e mortalidade. De 50 a 64 anos a causa que se destaca é a taxa de
neoplasias (tumores), causa também verificada na faixa etária de 20 a 49 anos e acima dos
60 anos. Nesta faixa, são as doenças do aparelho circulatório são as responsáveis pelas
maiores taxas..

As doenças do aparelho circulatório, do aparelho circulatório e as

neoplasias são as maiores responsáveis pela mortalidade em Pedro Leopoldo, mas também
se destacam as causas externas de morbidade e mortalidade.
Quadro 2.2.5 – Mortalidade proporcional (%) por faixa etária segundo grupo de causas –
Pedro Leopoldo – 2008
Grupo de Causas
I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório
XVI. Algumas afec.
originadas no período
perinatal
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
Demais causas definidas
Total

>de
1

1a4 5a9

10 a
14

15 a
19

20 a
49

50 a 65 e 60 e
Total
64 mais mais

-

-

-

-

-

8,8

6,1

6,4

7,2

6,6

-

-

-

-

-

14

44,9

15,9

18,8

20,1

-

-

-

-

-

15,8

16,3

46,5

42,5

32,8

-

-

-

-

-

7

6,1

10,2

10,5

8,4

80

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

100

-

100

33,3

4,1

1,3

2,2

10,6

20

-

-

-

-

21,1

22,4

19,7

18,8

20,1

100

-

100

-

100

100

100

100

100 100

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Em relação aos óbitos infantis, verifica-se que a faixa etária mais acometida é a
menor de 7 dias (óbito neonatal precoce), conforme Quadro 2.2.6. Quanto às causas de
óbito, em todas as faixas etárias dos anos estudados, o maior problema apresentado são as
afecções originadas no período perinatal, seguido de malformações congênitas.
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Quadro 2.2.6 - Frequência de óbitos infantis – Pedro Leopoldo – 2008-2012
Faixa Etária

2008

2009

2010

2011

2012

<7d

5

13

8

2

5

jul/27

1

1

1

0

3

28d-<1

0

2

5

2

1

Total

6

16

14

4

9

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade –SIM/Secretaria Municipal de Pedro Leopoldo.

Gráfico 2.2.1 – Causas de óbitos – Pedro Leopoldo – 2012

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

No quadro a seguir, pode-se notar que há uma média de 348 óbitos por ano no
município. A principal causa são as doenças do aparelho circulatório que representam em
média 28% do total de óbitos. A segunda e terceira causa de óbitos são as neoplasias, com
18,8% e as doenças do aparelho respiratório e com 11,03% do total de óbitos,
respectivamente. Contudo o número de óbitos por causas externas permanece chamativo. É
necessário, portanto, um reforço ainda maior na Atenção Básica e no trabalho preventivo
uma vez que tais doenças ou causas, se detectadas no seu início, têm chances de cura ou
de outros encaminhamentos possíveis.
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Quadro 2.2.7 – Morbidade por causas detectadas – Pedro Leopoldo – 2008-2012
2008

2009

Causa (CID10 CAP)
18
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
55
II. Neoplasias (tumores)
4
III. Doenças sangue órgãos hemat e transtimunitário
19
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
4
V. Transtornos mentais e comportamentais
4
VI. Doenças do sistema nervoso
90
IX. Doenças do aparelho circulatório
23
X. Doenças do aparelho respiratório
19
XI. Doenças do aparelho digestivo
1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
0
XIII.Doençassist osteomuscular e tec conjuntivo
2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
0
XV. Gravidez parto e puerpério
16
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
3
XVII.Malfcongdeformid e anomalias cromossômicas
20
XVIII.Sint sinais e achadanormexclín e laborat
29
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
Total
307
Fonte: Sistema Municipal de Mortalidade - Secretaria Municipal de Saúde.

2010

2011

2012

Total

18
72
0
21
3
3
91
39
19
1
1
10
1
20
2
21
36

11
61
1
22
6
10
99
44
8
1
4
9
0
16
7
23
31

8
62
0
19
3
7
106
44
14
1
1
7
1
13
6
23
32

10
77
2
18
3
11
102
42
15
3
2
6
0
15
4
32
33

65
327
7
99
19
35
488
192
75
7
8
34
2
80
22
119
161

358

353

347

375

1740

No que diz respeito aos nascimentos, o Quadro 2.2.8 mostra que tem havido uma
pequena oscilação nos números comum aumento na proporção de mães adolescentes e de
crianças com baixo peso ao nascer, implicando na necessidade de medidas mais efetivas na
área da saúde da mulher e reforço dos programas de saúde da família. Outro dado que
chama a atenção refere-se aos partos cesáreos que o Gráfico 2.2.2 demonstra. Há
necessidade de uma gama de esforços para que se alcance a meta do Ministério da Saúde,
que propõe como patamar máximo 30% de partos cesáreos.
Quadro 2.2.8 – Informações sobre nascimento – Pedro Leopoldo – 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014 (*)

Número de nascidos vivos

775

783

849

746

368

% com prematuridade

5,5

6,9

10,8

8,6

6,5

% de partos cesáreos

62,7

66,5

71,6

74,8

70,9

% de mães de 10-19 anos

13,4

12,5

13,9

13,3

17,9

% de mães de 10-14 anos

0,6

0,3

0,3

0,4

0,5

% com baixo peso ao nascer

8,8

10,5

10,0

8,8

9,5

Condições

Fonte: Sinasc/Secretaria Municipal de Pedro Leopoldo.
(*) Dados parciais até junho/2014.
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Gráfico 2.2.2 – Série histórica de partos cesáreos e vaginais –
Pedro Leopoldo – 2008-2012

Fonte: Sinasc – Secretaria Municipal de Pedro Leopoldo.

As endemias incidentes no Município, especialmente aquelas de notificação
compulsória, são controladas pelo Departamento de Vigilância à Saúde. A detecção e o
diagnóstico das endemias são feitos de forma descentralizada, a partir da rede de atenção
básica de saúde, porém as notificações não são feitas devidamente, gerando dúvidas. Além
disso, não há um sistema de informação em rede o que implica que o monitoramento
(produção e simulação necessárias) é feito manualmente.Está prevista a implantação de um
sistema de informação, mas apenas para as vacinações de campanha e de rotina.
A regularização dos procedimentos e a garantia da qualidade das informações e,
portanto, do conhecimento da realidade municipal é um ponto importante de priorização do
setor de Vigilância Epidemiológica.
No Quadro 2.2.9, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, observa-se a
consolidação dos agravos notificados e confirmados para os últimos quatro anos no qual se
sobressai, com maior ocorrência, a epidemia de Dengue em 2013. Outro ponto importante
é o atendimento anti-rábico. Tuberculose e Varicela também se sobressaem. Contudo, é
importante destacar que a violência doméstica também teria o caráter de notificação
compulsória mas o que se verifica é a extrema dificuldade tanto dos profissionais quanto
das vítimas de apoiarem a efetivação dos registros.
A Secretaria esclareceu que o alto número de atendimentos antirrábicos se dá
principalmente, devido a profilaxia pré-exposição indicada para pessoas com risco de
exposição permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais, como:
vacinadores da campanha antirrábica canina, veterinários, estudantes de Veterinária. A
população canina, em 2013, era de 6.230.
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Quadro 2.2.9 - Estabelecimentos inspecionados pela Vigilância Sanitária – jan.-jun./2014
Estabelecimento

Jan

Fev

Mar

Comércio de alimentos
Drogarias/Farmácias
Consultórios odontológicos
Creches
Instituições de Longa Permanência para idosos
Academia de ginástica
Clínica de estética que não realiza procedimentos sob responsabilidade médica
Comércio varejista de produtos de higiene, perfumes e cosméticos
Consultório médico
Consultório dos demais profissionais de saúde
Distribuidora de cosméticos
Distribuidora de saneantes e domissanitários (sem fracionamento)

5

11

27
13

Estabelecimentos de ensino
Hotel
Ótica
Posto de coleta de amostras clínicas
Salão de beleza
Serviço de fisioterapia

3

Jun

Total

11

13

67
13
7
1
1
4
3
1
15
2
1
1

4
1

1

3
1

1

7

1
4
2

1
1
3
1

1

4

4

1
1

Farmácia

Maio

1

3

Serviço de piercing, tatuagem e acupuntura
Serviço médico-veterinário
Serviço de diagnóstico por imagem e gráficos
Indústria de alimentos

Abril

1
1

1
1
1
2
3
2
1

2

2

2

3
1

2
2
1
1

3

Laboratório de ensaios clínicos

5
1
4
3
1
3

1

1

Fonte: VISA/Secretaria Municipal de Pedro Leopoldo.

A Unidade de Controle de Zoonoses ainda não existe no município. Há o projeto de
implantação com planta aprovada pela Secretaria do Estado de Saúde em julho de 2013. O
objetivo é construir o módulo canil e um bloco cirúrgico onde serão realizadas as
castrações , única maneira de diminuir a população canina existente.
Não existe um Matadouro Municipal e este não seria de responsabilidade da
Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde por meio da Vigilância Sanitária é responsável
em garantir a qualidade dos alimentos oferecidos à população oriundos desses
estabelecimentos, tendo como critérios o que determina a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
A Vigilância Sanitária do Município de Pedro Leopoldo trabalha com inspeções
em estabelecimentos que comercializam e produzem alimentos, estabelecimentos de saúde
e outros estabelecimentos de interesse à saúde como: escolas, asilos, salões de beleza,
escolas, creches, serviços médicos veterinários, academias, etc. Realiza atividades
educativas: prevenção de riscos por produtos de interesse à saúde e/ou serviços de saúde.
Por não haver Código Sanitário aprovado, é utilizado o do estado.
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Em relação à epidemia de dengue verificada em 2013, foram realizados mutirões de
limpeza em parceria com a Secretaria de Obras. A escolha das áreas obedeceu à situação
da dengue (mapa de risco, concentração de casos recentes em uma determinada área,
aumento de índice de infestação etc.) nos meses de fevereiro e março. As ações foram
realizadas nos bairros: Centro, Felipe Cláudio de Sales, Santo Antônio da Barra
(localidades que apresentaram maior número de casos de dengue). Houve retirada de
aproximadamente 54 toneladas de materiais inservíveis.
Nos meses de julho e agosto, as ações ocorreram nos bairros : Centro, São José,
Santa Rita, Dr. Lund, Santo Antônio, Santo Antônio da Barra, Lagoa Santo Antônio,
Morada dos Angicos, Adélia Issa, Felipe Cláudio I e II, Dom Camilo I e II, Santa Tereza,
São Geraldo, Romero de Carvalho, Joana D’Arc, Sônia Romanelli, Donato e Triângulo.
Houve retirada de aproximadamente 80 toneladas de materiais inservíveis.
Quanto à comunicação e mobilização, a Secretaria Municipal de Saúde realiza
ações de conscientização de locais de grande fluxo e aglomeração de pessoas, com o
objetivo de atingir o maior número de cidadãos. Realizou no ano de 2013:








Força Tarefa no período de 18 a 27/03/2013;
Dengômetro e Dengue Móvel nos dias 22 e 23/03 – Troca de materiais inservíveis
por material escolar;
No mês de março, contou-se com a presença de membros da Secretaria do Estado
de Saúde para distribuição de água sanitária como método de prevenção no controle
da dengue;
Dia 7 de Setembro – Pelotão Contra Dengue - Ação de mobilização social
realizada pelo Comitê de Controle da Dengue, com a participação dos membros do
comitê e servidores da Saúde;
13/11: ação de mobilização no entorno da Lagoa de Santo Antônio e retirada dos
materiais inservíveis – participação Holcim;
Reuniões mensais do Comitê de Mobilização da Dengue;
Palestras nas escolas, empresas e associações.
Em relação às ações de controle e prevenção é feito bloqueio de transmissão nos

quarteirões onde existe caso suspeito de dengue: borrifação com máquina costal portátil;
controle mecânico (retirada de criadouros do mosquito); tratamento dos depósitos que não
podem ser eliminados; orientação das pessoas sobre os perigos da doença; notificação dos
proprietários dos lotes vagos pela Vigilância Sanitária.
Ainda houve outras ações como:


Contratação emergencial de agentes de endemias – março/2013
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Atualização do Plano de Contingência da Dengue para execução em 2014 e
apresentação ao Conselho Municipal de Saúde.

Quadro 2.2.10 – Agravos notificados e confirmados – Pedro Leopoldo – 2010-2013
Principais
agravos de
notificação

2010
Notificados

2011

Confirmados

Notificados

2012

Confirmados

Notificados

2013

Confirmados

Notificados

Confirmados

Leve 7
Leve 8
Ac. Animais

9

peçonhentos

Leve 5

Moderado

9

1
Grave 0

Moderado

Moderado

13

2

Leve 9

2

11

Grave 3

Grave 2

Não

Moderado
1
Grave 1

class.: 1
Aids*

5

5

7

7

2

2

5

5

266

0

298

0

381

0

318

0

Caxumba

3

3

0

0

2

2

1

1

Coqueluche

0

0

0

0

0

0

2

1

210

125

133

92

43

03

2108

1816

2

0

0

0

2

0

2

0

Hanseníase

5

5

7

7

3

3

2

2

Hepatite viral

0

0

10

6

2

2

5

3

3

3

4

4

2

2

1

1

4

1

6

1

1

0

5

0

Atendimento
anti-rábico*

Dengue
Doenças
exantemáticas

Leishmaniose
tegumentar
Leishmaniose
visceral
Meningite

2

2

4

4

4

4

4

4

Sífilis adulto

0

0

0

0

0

0

4

4

Tuberculose

14

14

10

10

4

4

15

15

Varicela

117

117

246

246

34

34

77

77

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Pedro Leopoldo.

Sobre o índice de Tuberculose, a Secretaria informou que realiza busca ativa de
sintomáticos respiratórios, realização do exame de baciloscopia de escarro a todas as
pessoas que se queixem de tosse há mais de duas semanas ou apresentem sintomas
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sugestivos da doença e oferta de tratamento supervisionado os pacientes. Outro aspecto
relevante é que o tempo necessário para o tratamento da tuberculose é, em geral, seis
meses. Alguns pacientes desistem do tratamento achando que já estão curados e através da
busca ativa, são resgatados e tendo que reiniciar o tratamento. Quanto à Varicela – O SUS
incluiu em seu calendário vacinal a vacina contra varicela (tetraviral - sarampo, caxumba,
rubéola e catapora) no ano de 2013 sendo administrada em crianças de 01 a 4 anos. Antes
dessa data, a vacina era disponibilizada por unidades particulares e de alto custo motivo
pelo qual a incidência da doença é alta. A tendência atualmente é diminuir.
2.2.2. Características e produtividade da rede de saúde local
A saúde no Município de Pedro Leopoldo encontra-se municipalizada e estruturada
numa rede hierarquizada e descentralizada, regida pela Secretaria Municipal de Saúde e
pelo Conselho Municipal de Saúde – CMS e com classificação no SUS, de Gestão Plena
de Atenção Básica. Tal condição foi alcançada a partir de um longo trabalho nos anos de
1997, 1998. Com esta forma de gestão, o repasse vai direto do Governo Federal para o
Fundo de Saúde Municipal o que exige da Secretaria uma contabilidade própria. Este
fluxo permite uma flexibilidade maior na administração e tem como contrapartida um
maior controle financeiro da gestão.
O quadro a seguir traz os dados consolidados da assistência ambulatorial do SUS,
para 2013, onde se pode perceber a preponderância das ações básicas em odontologia,
responsável por 47,58% dos procedimentos de atenção básica e, nos procedimentos
especializados, dos exames de menor complexidade, principalmente radiodiagnóstico,
fisioterapia e diagnóstico em laboratório clínico.
Quadro 2.2.11 – Assistência ambulatorial e procedimentos aprovados –
Pedro Leopoldo – 2013
(continua)
ATENÇÃO BÁSICA
Ações médicas básicas

69.935

Ações básicas em odontologia

139.371

Ações executadas por outros prof. Nível superior

43.391

Ações executadas por outros prof. Nível Médio

40.282

Total Atenção Básica

292.979

37

Quadro 2.2.11 – Assistência ambulatorial e procedimentos aprovados –
Pedro Leopoldo – 2013
(continuação)

Vigilância em Saúde
Procedimentos em vigilância sanitária

2.754

Total Vigilância em Saúde

2.754

Procedimentos especializados
Profissionais médicos/Outros de nível sup. e médio
Cirurgias ambulatoriais especializadas

392.819
7.093

Procedimentos traumato-ortopédicos
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

10.983

Tratamentos clínicos (outras especialidades)

7

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa

7

Cirurgia do sistema osteomuscular

2.049

Total Procedimentos traumato-ortopédicos

13.046

Ações especializadas em odontologia
Coleta de material

17

Tratamentos odontológicos

6.770

Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço

67

Bucomaxilofacial

2.271

Total Ações especializadas em odontologia

9.125

Anatomia Patológica e Citopatologia
Anatomia Patológica

4

Citopatologia

3.769

Total Anatomia Patológica e Citopatologia

3.773

Radiodiagnóstico
Radiodiagnóstico odontologia

349

Radiodiagnóstico mamografia

2.040

Radiodiagnóstico

29.511

Total Radiodiagnóstico

31.900
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Quadro 2.2.11 – Assistência ambulatorial e procedimentos aprovados –
Pedro Leopoldo – 2013
(continuação)

Outros Procedimentos

Nº

Exames Ultra-sonográficos

649

Diagnose
Fisioterapia (por sessão)

57.289

Terapias especializadas (por terapia)
Ações coletivas/individuais em saúde

7.108

Coleta de material

38

Diagnóstico em laboratório clínico

98.502

Métodos diagnósticos em especialidades

5.504

Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
Diagnóstico por teste rápido

162
45

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

158.452

Tratamentos clínicos (outras especialidades)

10

Hemoterapia

123

Fonte: SIA/SUS – Secretaria Municipal de Saúde.

A rede pública municipal de atendimento de Pedro Leopoldo é composta por
quatorze unidades de atendimento ligadas ao Programa Saúde da Família, das quais há oito
a serem ampliadas e/ou reformadas (observa-se que a acessibilidade ainda não está
assegurada nessa rede), conforme o Quadro 2.2.12. Dentre as quatorze unidades, duas
possuem equipe de Saúde Bucal além de dois consultórios, duas clínica odontológicos e
um centro de especialidades odontológicas distribuídos em algumas regiões da cidade.
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Quadro 2.2.12 – Unidades de Saúde a serem ampliadas/reformadas – Pedro Leopoldo –
2014
UNIDADE

Tipo de Recurso

A construir

ESF LUA I

Programa/M.Saúde

recepção; consultório; copa/cozinha; banheiro para público
adaptado para deficientes físicos; sala de nebulização

ESF ROMERO DE
CARVALHO

Programa/M.Saúde

banheiro de consultório; sala para ACS; recepção; banheiro
público adaptado para deficientes físicos; consultório

ESF SANTO
ANTONIO DA
BARRA

Programa/M.Saúde consultório; sala para ACS

ESF VERA CRUZ

Programa/M.Saúde

ESF DR. LUND

sala para ACS; sala de curativos; banheiro para funcionários;
Programa/M.Saúde sala de utilidades; banheiro público adaptado para deficientes
físicos; copa/cozinha

ESF FIDALGO

Programa/M.Saúde copa/cozinha; consultório; sala de reuniões; sala para ACS

ESF LAGOA DE
SANTO ANTÔNIO

Programa/M.Saúde

consultório odontológico; banheiro público adaptado para
deficientes físicos; sala para ACS

ESF ADÉLIA ISSA

Programa/M.Saúde

banheiro de consultório; sala para ACS; recepção; banheiro
público adaptado para deficientes físicos; consultório

sala para ACS; banheiro público adaptado para deficientes
físicos

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

O Centro de Especialidades Odontológicas, como o próprio nome indica, é um
centro de especialidades e é referência para a atenção primária em saúde bucal. Nele são
atendidos pacientes referenciados que necessitam de procedimentos mais complexos. Em
Pedro Leopoldo são oferecidas as clínicas de endodontia, cirurgia-geral, periodontia e
atendimento a pacientes com necessidades especiais. Somente um CEO é suficiente para o
Município (de acordo com a população atual).
Segundo a Secretaria, em relação à equipes de saúde bucal, o ideal é que se tenha
uma equipe para cada equipe de saúde da família. Pedro Leopoldo tem o teto de 25 equipes
de saúde da família fixado pelo Ministério da Saúde. Calcula-se que uma equipe deve ter
em média 3000 pessoas ( a nova proposta do Ministério é de 2500) dividindo a população,
seriam necessárias 20 equipes. Essa população é variável, podendo ter equipes com um
número menor. O objetivo é 100% de cobertura.
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Dentre os Programas de Saúde Bucal5, há uma atenção especial para a faixa etária
de 06 a 14 anos (prioridade dada também pelo Sistema Único de Saúde), através de
procedimentos preventivos coletivos com aplicação tópica de flúor e escovação
supervisionada com distribuição de escovas dentais, realizados trimestralmente, além de
procedimentos curativos. Já na faixa etária dos 15 aos 19 anos, há promoção de saúde
bucal e prevenção, realizados em escolas, mas ainda é necessária maior atenção. O
Programa de Saúde Bucal do Município atende também à população adulta por meio da
demanda espontânea e desenvolve o Programa de Câncer Bucal, com prevenção e
diagnóstico precoce.
O serviço de oftalmologia do Município é contratado por meio de licitação. Hoje há
uma clinica que presta atendimento com eficiência e qualidade, oferecendo consultas
básicas. O atendimento de maior complexidade como exames e cirurgias é realizado por
meio de pactuações realizadas com o Município de Belo Horizonte.
Além das ações mencionadas anteriormente na área da prevenção, promoção e
recuperação da saúde, há ações de promoção de saúde com a realização, entre outras, de
grupos operativos de diabéticos, hipertensos e obesos.
O município, na área da Saúde Mental conta com uma unidade da ESF com
psicólogo e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Livremente), responsável pela
maioria dos atendimentos, incluindo a população infanto juvenil e usuários de drogas e
álcool. No diagnóstico anterior já se apontava a intenção de especializar serviços voltados
para ambas as demandas e nas entrevistas realizadas para a revisão do Plano Diretor, foi
reafirmada a intenção de abrir um CAPS Infantil, mas não há previsão para a implantação.
A equipe de Saúde Mental se reúne

com as equipe da ESF para discutir casos e

encaminhamentos.
A APAE de Pedro Leopoldo é uma entidade privada, credenciada ao SUS, com
profissionais contratados pela entidade. Com bastante reconhecimento, tem seu trabalho
valorizado numa importante parceria tanto com a Secretaria Municipal de Saúde quanto
com a de Educação e Desenvolvimento Social.

5

O Programa Odontomóvel não está em funcionamento no momento. A proposta de sua atuação é o
atendimento a áreas que não possuem nenhum atendimento em saúde bucal e não exclusivamente nas
escolas.
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Há dois Centros de Especialidades Médicas, no bairro Centro e outro, na Lagoa de
Santo Antônio. O primeiro, Centro de Especialidades Médicas Dr. Ibrahim Hissa, é um
centro de referências para todo o município nas especialidades: cirurgia geral,
dermatologia,

nutrição,

cardiologia,urologia,

otorrinolaringologia,

neurologia,

endocrinologista, pneumologia, angiologia, podologia, além de clínica médica e de outros
profissionais com 16 mil atendimentos/consultas.
O segundo, CEM Lagoa, no mesmo período apresentou cerca de 11 mil
atendimentos/consultas com um corpo de três médicos, além da equipe de enfermagem e
um socorrista. É popularmente chamado de PA da Lagoa, mas realiza atendimentos de
demanda espontânea de clínica e pediatria (12 horas, de segunda a sexta-feira), além de
atendimentos de clínicas especializadas como ortopedia e cardiologia para pacientes
referenciados.
Há uma Clinica da Saúde da Mulher e da Criança que oferece tratamento em
ginecologia, obstetrícia, mastologia, pediatria e pneumologia, um Centro Municipal de
Fisioterapia no qual há fonoaudiólogo.
É realizada a coleta para exames de análises clínicas em todas as unidades básicas
de saúde. Há uma Farmácia Básica e o Laboratório Municipal, inserido no CNES no
Hospital Municipal, mas com funcionamento ao lado do Centro de Especialidades Médicas
do Centro. Espera-se que, em breve, esse laboratório seja transferido para a área física do
Hospital Municipal, ainda em fase de conclusão da obra (paralisada no momento devido a
uma ação judicial). O Centro de Estudos de Imagem (CEI) conta com a presença de um
mastologista.
Quanto ao Serviço Social, há uma assistente social no Hospital Municipal e outra
integrando a equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).
Há Pronto Atendimentos - PAM no Centro. O município ainda conta com dois
hospitais

para

atendimentos

de

media

complexidade:

Instituto

Nacional

de

Desenvolvimento Social e Humano (Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho), de
caráter filantrópico e o Hospital Municipal Francisco Gonçalves, que atende a população
da região central em razão de não haver Unidades da ESF além de no hospital funcionar
um dos Pronto Atendimento. Nesse hospital há também um serviço de radiologia.
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Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, haveria um projeto para
que o hospital municipal atendesse alta complexidade e para isso a previsão de uma CTI
que, até o momento, não foi implantada. Seu custo é alto e o município avalia não ter
condições de arcar com seu custeio e , em especial, com a manutenção do corpo clínico
necessário. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, dados fornecidos
pela Secretaria Municipal de Saúde, tem assim distribuídos seus leitos:
Quadro 2.2.13 – Leitos existentes – Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano – Pedro Leopoldo – 2014
Leitos cirúrgicos

Leitos existentes

Leitos do SUS

Ginecologia

4

3

Cirurgia Geral

8

7

Ortopedia/Traumatologia

3

2

Plástica

2

1

Clinica Geral

4

1

Neonatologia

4

4

3

2

10

8

Pediatria Cirúrgica

3

2

Pediatria Clinica

4

2

45

32

Leitos clínicos

Leitos Obstétricos
Obstetrícia clinica
Obstetrícia cirúrgica
Leitos Pediátricos

TOTAL
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

O quadro abaixo apresenta a distribuição dos leitos no Hospital Municipal:
Quadro 2.2.14 - Leitos existentes – Hospital Municipal –
Pedro Leopoldo – 2014
Leitos

Leitos existentes

Leitos SUS

Clínicos

17

17

Psiquiátrico
TOTAL

1
18

1
18

Fonte: secretaria Municipal de Saúde.

Em relação à causa das internações, a Secretaria Municipal informou que 24%
referem-se à gravidez, parto e puerpério, 11,5% das internações, a doenças do aparelho
geniturinário, seguido das internações referentes à doenças do aparelho circulatório com
10,28% do total e do aparelho digestivo, com 9,5% das internações.
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A maior parte, num total de 63 leitos, disponibilizada para o SUS. Tendo em vista o
número total de leitos e a população estimada para 2013, Pedro Leopoldo apresenta um
indicador de 984 habitantes/leito.
O Quadro 2.2.15 abaixo apresenta os principais equipamentos municipais de saúde
de Pedro Leopoldo informando localização, número de médicos e outros profissionais para
assistência.
Quadro 2.2.15 – Equipamentos de saúde, localização, número
de médicos e outros profissionais – Pedro Leopoldo – 2014

(continua)

Profissionais
Equipamento de
saúde

Administração

Localização

PSF CAETANO
AZEVEDO
CARVALHO STO
ANTO DA BARRA

Municipal

Rua Suzana Passos s/n – Santo
Antônio da Barra

1

9

Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF DOM CAMILO
E ESF SANTA
TEREZA

Municipal

Rua Chiquita Alves, 190 – Bairro
Santa Tereza

2

18

2

18

1

9

1

9

1

9

1

9

Médicos

Outros

Rua Cristovão de Assis s/n
Dr. Lund
Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF LUA I E ESF
LUA II

Municipal

Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF FIDALGO
Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF SANTO
ANTÔNIO
Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF SANTO
ANTÔNIO
Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF LAGOA
SANTO

Dr. Elias Marques, 50 – Bairro
Teotônio Batista de Freitas.

Municipal

Rua Tranqulino Bastos s/n –
Fidalgo

Municipal

Rua Raul Horiot, 223 – bairro
Santo Antônio

Municipal

Rua Raul Horiot, 223 – bairro
Santo Antônio

Municipal

Rua Joaquim Caetano, 270 –
Lagoa de Santo Antônio
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Quadro 2.2.15 – Equipamentos de saúde, localização, número
de médicos e outros profissionais – Pedro Leopoldo – 2014
(continuação)

Profissionais

Equipamento de
saúde

Administração

Localização

Unidade Básica de
Saúde da Família ESF MAGALHÃES

Municipal

Rua São Jorge, 29 – Magalhães

1

9

Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF VERA CRUZ

Municipal

Rua dos Coura s/n – Vera Cruz

1

9

Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF SÃO
GERALDO

Municipal

Rua Olivier Teixeira, 1027 – São
Geraldo

1

9

Unidade Básica de
Saúde da Família –
ESF ROMERO DE
CARVALHO

Municipal

Rua Luziana s/n – Joana Darc

1

9

Municipal

Rua Otoni Alves, 33 – Centro

14

3

Municipal

Rua Roberto Belizário, 236 Centro

4

15

Municipal

Rua Vinte e Sete de Setembro, 20

17

8

Municipal

Rua dos Couras, s/n – Vera Cruz

1 dentista

CLINICA DA
SAUDE DA
MULHER E DA
CRIANCA ENI
SANTOS COSTA
CENTRO DE
ATENCAO
PSICOSSOCIAL
CAPS
LIVREMENTE
CEM - CENTRO
DE
ESPECIALIDADES
MEDICAS DR
IBRAHIM HISSA
CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
JOSE SOARES
CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
DR OTAVIO
COSTA

Municipal

HOSPITAL
MUNICIPAL
FRANCISCO
GONCALVES

Municipal

Rua Progresso, 985

CLINICA
ODONTOLOGICA
DR JOSE VALE
MATOS

Municipal

Rua Presidente Kennedy, 180 Centro

Médicos

Rua Cristovão de Assis – Dr. Lund 2 dentistas

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.
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Outros

2
auxiliares
cons
dentário

50

91

5 dentistas

1 auxiliar

Quadro 2.2.15 – Equipamentos de saúde, localização, número
de médicos e outros profissionais – Pedro Leopoldo – 2014
(continuação)

Profissionais
Equipamento de
saúde

Administração

Localização

CEM CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MEDICAS LAGOA

Municipal

Rua Espírito Santo, 244 – Lagoa
de Santo Antônio

CENTRO
MUNICIPAL DE
FISIOTERAPIA DR
ROGER MODIANO

Municipal

Rua Dr. Herbster, 118

FARMACIA
MUNICIPAL DE
PEDRO
LEOPOLDO

Municipal

Rua Dr. Herbster, 118

Médicos

12

Outros

6
6
fisioterape
utas e 1
fonoaudió
loga
1farmaceu
tico e 1
atendente
de
farmácia

Centro de
Especialidades
Odontológicas –
CEO “São Geraldo”

Rua Hermínio Lopes, 106 – Bairro
Romero Carvalho

5
cirurgiões
dentistas

Clínica Odontológica
Teodoro Silva
Ramos

Avenida Juscelino Kubitscheck, 90
– Bairro Lagoa de Santo Antônio

2
cirurgiões
dentistas

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.

No Mapa 2.2.1 pode-se observar a distribuição no Município de Pedro Leopoldo,
dos equipamentos sinalizados no Quadro 2.2.15.
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Mapa 2.2.1
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

O município foi contemplado com 2 academias de saúde, ainda a serem
construídas, com previsão de instalação no distrito de Vera Cruz e outra no bairro de
Lagoa de Santo Antônio.
O Serviço de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio é gerenciado pela
Secretaria Municipal de Saúde e é realizado por 3 veículos contratados por meio de uma
cooperativa. Em geral os veículos são suficientes.
Os dados de atendimento médico, odontológico e outros dos equipamentos
municipais de saúde aparecem discriminados nos Quadro 2.2.16, a seguir.
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Quadro 2.2.16 – Equipamentos municipais de saúde, atendimento por unidade
especialidade médica – Pedro Leopoldo – 01/01/2014 a 30/05/2014
Unidade
CEM

Especialidades
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Médicos

(continua)
Atendimento/consultas

4

AUXILIAR DE AMBULATORIO
AUXILIAR D

3671

ENFERMEIRO

1

1040

MEDICO ANGIOLOGISTA

1

352

MEDICO CARDIOLOGISTA

2

1264

MEDICO CIRURGIAO GERAL

1

228

MEDICO CLINICO

4

4601

MEDICO DERMATOLOGISTA
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E
METABOLOGISTA

2

1269

MEDICO NEUROLOGISTA

1

301

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

1

542

MEDICO PNEUMOLOGISTA

1

472

MEDICO UROLOGISTA

2

1140

NUTRICIONISTA

1

589

TOTAL

22

16.261

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.
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1
792

Quadro 2.2.16 – Equipamentos municipais de saúde, atendimento por unidade
especialidade médica – Pedro Leopoldo – 01/01/2014 a 30/05/2014
(continuação)
Unidade

Especialidade

Unidade

Especialidade

ESF DR. LUND

ESF FIDALGO

Total

Médicos

Atendimento/consultas

Total

Total
897

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1237

TOTAL

3

4.645

ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1927

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1175

TOTAL

2

3.102

ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1653

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

2136

TOTAL

2

3.789

1

2602

1

2355

2

4.957

1

DE
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1425
1

2426

TOTAL
2
COM CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA 1
FAMILIA

3.851

ESF LUA II

ESF MAGALHÃES

ESF
ROMERO
CARVALHO

Total

1

TOTAL

ESF LUA I
SAÚDE BUCAL

Atendimento/consultas

ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

ESF SANTO ANTONIO ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
ESF
LAGOA
SANTO ANTONIO

Médicos

4497

ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1233

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1214

TOTAL
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

3
1

6.944
11928

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

1479

TOTAL
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

2
1

13.407
418

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1

951

2
1

1.369
1758

1

1888

2

3.646

TOTAL
DE ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TOTAL

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.
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Quadro 2.2.16 – Equipamentos municipais de saúde, atendimento por unidade
especialidade médica – Pedro Leopoldo – 01/01/2014 a 30/05/2014
(continuação)
Unidade

Especialidades

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TOTAL
ESF VERA CRUZ
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TOTAL
ESF
SANTA ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
TEREZA
FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TOTAL
ESF ADELIA ISSA
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA
FISIOTERAPEUTA GERAL
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
MEDICO PEDIATRA
NUTRICIONISTANUTRICIONISTA SAUDE PUBLICA
PSICOLOGO
CLINICOPSICOLOGO
ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA AS
TOTAL
ESF DOM CAMILO
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TOTAL
CAPS
- AUXILIAR DE ENFERMAGEMAUXILIAR DE
LIVREMENTE
AMBULATORIO AUXILIAR D
ENFERMEIRO
MEDICO PSIQUIATRA
PSICOLOGO
CLINICOPSICOLOGO
ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA AS
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TOTAL
HOSPITAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEMAUXILIAR DE
MUNICIPAL
AMBULATORIO AUXILIAR D
FRANCISCO
FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO
GONÇALVES
MEDICO CIRURGIAO GERAL
MEDICO CLINICO
MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR
IMAGEM
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
MEDICO PEDIATRA
TECNICO
DE
ENFERMAGEMTECNICO
DE
ENFERMAGEM SOCORRISTA TE
TOTAL

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.
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Médicos
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
2
2
4
6
1

Atendimento/
consultas
1452
3.527
1572
2300
3.872
726
1415
2.141
2597
2380
2351
360
944
660
217
9.509
467
767
1.234
183
343
719
1111
270
2.626
189
55926
2320
20851
10370
4648
6973
10013
111.290

Quadro 2.2.16 – Equipamentos municipais de saúde, atendimento por unidade
especialidade médica – Pedro Leopoldo – 01/01/2014 a 30/05/2014
(continuação)
Unidade

Especialidades

CLÍNICA
DE
SAÚDEDA MULHER AUXILIAR DE ENFERMAGEMAUXILIAR DE
E DA CRIANÇA
AMBULATORIO AUXILIAR D
ENFERMEIRO
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
MEDICO MASTOLOGISTA
MEDICO PEDIATRA
MEDICO PNEUMOLOGISTA
TOTAL
APAE
ASSISTENTE SOCIAL
FISIOTERAPEUTA GERAL
FONOAUDIOLOGO
MEDICO CLINICO
MEDICO NEUROLOGISTA
MEDICO PSIQUIATRA
PEDAGOGOPEDAGOGO
ESPECIALIZADO
EM
DEFICIENCIA MENTAL
PSICOLOGO
CLINICOPSICOLOGO
ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA
PSICOPEDAGOGOPEDAGOGO EM EDUCACAO
ESPECIAL DE CEGOS
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TOTAL
CENTRO
FISIOTERAPEUTA GERAL
MUNICIPAL
DE FONOAUDIOLOGO
FISIOTERAPIA
TOTAL
CONSULTÓRIO
CIRURGIAO DENTISTACLINICO GERAL DENTISTA
ODONTOLÓGICO
ODONTOLOGISTA
TEODORO RAMOS TOTAL
CONSULTÓRIO
CIRURGIAO DENTISTACLINICO GERAL DENTISTA
ODONTOLÓGICO
ODONTOLOGISTA
DR. OTÁVIO COSTA TOTAL
SECRETARIA
AGENTE DE SAUDE PUBLICAAGENTE DE
MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AGENTE SANIT
SAÚDE DE PEDRO TOTAL
LEOPOLDO
CENTRO
DE MEDICO MASTOLOGISTA
ESTUDOS
DE TOTAL
IMAGENS ( CEI )
Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.
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Médicos

Atendimento/
consultas

2
1
5
1
5
1

102
104
2501
488
1187
303
4.685
815
4128
3226
208
180
144
1383
3798
95
3624
17.601
23874
570
24.444
10679
10.679

2
2009
2.009
1696

1

1.696
648
648

Quadro 2.2.16 – Equipamentos municipais de saúde, atendimento por unidade
especialidade médica – Pedro Leopoldo – 01/01/2014 a 30/05/2014
Unidade
CLÍNICA
ODONTOLÍGICA
SÃO GERALDO
CEO

Especialidades

(continuação)
Atendimento/
Médicos
consultas

CIRURGIAO DENTISTACLINICO GERAL DENTISTA
ODONTOLOGISTA
- CIRURGIAO
DENTISTAENDODONTISTA
CANALISTA ENDODONTOLOGO

CIRURGIAO DENTISTAESTOMATOLOGISTA
CIRURGIAO
DENTISTAPERIODONTISTA
DENTISTA DE GENGIVAS P
CIRURGIAO
DENTISTATRAUMATOLOGISTA
BUCOMAXILOFACIAL CIRU
CIRURGIAO DENTISTA ODONTOLOGIA PARA
PACIENTES COM NECESSID
TOTAL
CONSULTÓRIO
CIRURGIAO DENTISTACLINICO GERAL DENTISTA
ODONTOLÓGICO
ODONTOLOGISTA
FIDALGO
TOTAL
CONSULTÓRIO
CIRURGIAO DENTISTACLINICO GERAL DENTISTA
ODNTOLÓGICO DR. ODONTOLOGISTA
JOSÉ
VALE
DE TOTAL
MATOS
LABORATÓRIO
MEDICO CITOPATOLOGISTA
DOM BOSCO
TOTAL
INSTITUTO
BIOMEDICO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO ENFERMEIRO
FONOAUDIOLOGO
SOCIAL E HUMANO

1596
412
372
773
600
724
4.477
1069
1.069
4467
4.467
1288
1.288
9
631
374

TOTAL

10.976

Fonte: CNES, julho/2014 – Secretaria Municipal de Saúde.

Importante destacar que foi realizado pela Secretaria um trabalho que culminou
com a diferenciação das jornadas dos médicos e enfermeiros que atuam no Programa
Saúde da Família, fixando-as em 40 horas semanais cada profissional – a carga horaria do
município é menor. De qualquer modo, a rotatividade dos profissionais médicos é bastante
alta o que , por vezes, propicia dificuldades na cobertura dos atendimentos necessários.
Há reuniões mensais com a coordenadora do Programa Saúde da Família com as
quais se busca a integração desejada entre as equipes. As diferentes unidades realizam
ações e atividades de promoção à saúde, tais como palestras, campanhas, com temas
relativos à drogas, bebidas alcóolicas, cigarros.
O município conta com cinco ambulâncias das quais quatro ficam à disposição do
Hospital Municipal e uma, localizada em Fidalgo – mas se houver necessidade, ela
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também será utilizada no transporte de pacientes. O município não possui Internação
Domiciliar, como preconiza a Política Nacional de Humanização (PNH) e sobre isso,
destaca-se que alguns servidores foram capacitados em 2007/2008, mas que não repercutiu
institucionalmente com sua implantação efetiva, a não ser em ações fragmentadas que não
foram explicitadas.
São realizadas conferências municipais de saúde a cada quatro anos, conferências e
plenárias a cada dois.
As ações intersetoriais que mais se verificam são nas campanhas mas com baixo
envolvimento dos servidores, além de Programas que obrigatoriamente envolvem outras
secretaria como a Saúde na Escola ou projetos como a Semana do Bebe.
2.2.3. Aspectos relativos à gestão do setor
O Sistema Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo é único e exercido pela
Secretaria Municipal de Saúde, havendo o

Conselho Municipal de Saúde6, com

participação ativa e, segundo dados da Secretaria, o Estado repassa subsidio para promover
sua capacitação, revitalizando-o como órgão gestor máximo e atuante, conforme a Lei
federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, promovendo sua capacitação, e também de
estimular a participação popular e o controle social.
A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo assume a direção do Sistema Único de
Saúde a nível municipal, bem como a execução de ações e serviços que lhe são repassados
pelos demais órgãos governamentais, buscando garantir o atendimento universal, a
integralidade das ações e a equidade na atenção à população.
A estrutura da saúde está sendo avaliada, mas no momento compõe-se de três
divisões:
a) Divisão de Atenção à Saúde que se divide em:
a.1) Gerência de Assistência Farmacêutica
a.2) Gerência de Controle, Avaliação e Auditoria
a.3) Gerência de Saúde Mental
a.4) Gerência da Unidade de Atendimento especializado (UAE)
a.5) Gerência de Laboratório
6

Além do Conselho Municipal de Saúde, há um projeto piloto de implantação, em andamento no ESF Vera
Cruz, de um conselho local. Será o primeiro dessa natureza no município. Outro conselho ligado à secretaria
é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas.
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a.6) Gerência de Pronto Atendimento da Lagoa
a.7) Gerência de Pronto Atendimento Central
a.8) Gerência de Odontologia
b) Divisão de Saúde Coletiva7:
b.1) Gerência de Vigilância Epidemiológica
b.2) Gerência de Vigilância Sanitária
c) Divisão Administrativa
d) Divisão de ESF
e) Divisão Hospitalar:
e.1) Gerência de Administração Hospital
Os equipamentos públicos e privados em Pedro Leopoldo são, conforme abaixo:
Quadro 2.2.17 – Equipamentos públicos e privados em saúde – Pedro Leopoldo – 2014
Descrição

Total

POSTO DE SAUDE

1

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

15

POLICLINICA

4

HOSPITAL GERAL

2

CONSULTORIO ISOLADO

85

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE

16

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)

9

FARMACIA PÚBLICA

1

COOPERATIVA

1

SECRETARIA DE SAUDE

1

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

1

TOTAL

136

Fonte: CNES – DATASUS – Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo – 2014.

7

Esta divisão, na realidade, é apresentada como Vigilância em Saúde que seria composta pela Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental (Zoonose) e Saúde do Trabalhador.
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Em 2014, os programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde são:
1) Atenção Básica à Saúde
1.1) Programa Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. São vários os
programas desenvolvidos: Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento,
Programa de Controle do Câncer de Colo de Útero e Mama, Controle da Asma,
Educação Afetivo Sexual, Controle de Hipertensão e Diabetes, Controle do Tabaco, e
outros.
1.2) Programa de Saúde Bucal
2) Vigilância em Saúde
2.1) Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Programa de Imunização, controle
de zoonoses, especialmente dengue e leishmaniose, controle da água, e outros)
2.2) Vigilância Sanitária
3) Assistência Farmacêutica
3.1) Farmácia Básica
4) Atenção de Média Ambulatorial e Hospitalar
4.1) Centro de Especialidades Médicas
4.2) Centro de Especialidades Odontológicas
4.3) Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Livremente
5) Projetos Inovadores
5.1) Escola da Gestante
5.2) Primeiro Banho do Pequeno Cidadão
5.3) Projeto de Atenção à Primeira Infância - Semana do Bebê
5.4) Clínica de Fisioterapia: implantação da técnica “LIAN GONG”
5.5) Programa de prevenção ao Câncer de boca
6) Atenção Hospitalar de Média Complexidade
6.1) Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (Maternidade Dr. Eugênio
Gomes de Carvalho)
7) Programa Saúde da Escola
Iniciado em 2014,visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos. Há o monitoramento da
criança e mãe, em razão do Bolsa Família pois as equipes da ESF precisam localizar essa
família. São feitas medições e pesagens regularmente por essas equipes com uma atuação
em conjunto com nutricionista para elaborar a merenda escolar.
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8) Programa “Mais Médicos”
Visa melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, promovido
pelo Ministério da Saúde. Pedro Leopoldo aderiu ao Programa e tem 01 médico
intercambista (cubano), atuando Unidade Básica de Saúde do Bairro Teotônio Batista de
Freitas.
Está em construção o novo Plano Municipal de Saúde já que último tinha vigência
até 2013. Sua elaboração se dá através das coordenações dos setores e serviços com
técnicos da secretaria.
O município não possui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde – CIAS: consórcio ainda novo, com
proposta de organizar o SAMU Macro Centro e o gerenciamento do Sistema Estadual de
Transporte Sanitário -SETS.
De acordo com informações do CIAS, o SETS pode ser descrito como uma
operação logística, considerando que atua a partir de um planejamento de integração dos
municípios, para que possa ser atendida a demanda de transporte para pacientes eletivos.
Tal configuração permite maior eficiência ao transporte em relação à rede assistencial. O
município também faz parte de um segundo consórcio, Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Região do Calcário – CISREC. Esse consórcio que se tornou público no ano de 2014
atualmente oferece exames e consultas especializadas, por meio de contrato de programa.
A integração entre as redes municipal, estadual se dá através de consultas
especializadas, leitos, cirurgias eletivas. Há também a Programação Pactuada Integrada
(PPI) que define um número de consultas no município maior, no caso, em Belo Horizonte.
A lógica é: o município que tem mais , vende o serviço para aquele que tem menos e,
mesmo assim, não tem sido suficiente. Por isso, a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização para fortalecer as designadas microrregiões, na média complexidade.
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2.3. EDUCAÇÃO
2.3.1. Características da educação no município: indicadores de desempenho
Em Pedro Leopoldo, o Ensino Fundamental8 encontra-se quase universalizado, com
uma taxa de crianças de 6 a 14 anos na escola, em 2010, de 98,34% (em 2000, 97,80%),
aliado a uma taxa de analfabetismo da população em queda progressiva nos últimos anos.
No período de 2000 a 2010, segundo o último Censo Demográfico, a taxa de
analfabetismo da população adulta – com 25 anos ou mais – reduziu de 9,15%, para
6,50%. Observa-se que tais índices são quase a metade do que se verifica no mesmo
período, tanto em Minas Gerais, quanto no Brasil, como demonstra o Quadro 2.3.1.
Quadro 2.3.1– Taxa de analfabetismo da população adulta (25 anos ou mais) – 2000/2010
Unidade Territorial

2000

2010

Brasil

16,75

11,82

Minas Gerais

15,31

10,36

9,15

6,50

Pedro Leopoldo

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

A ampliação de cobertura na área da educação se reflete no IDHM, que passou de
0,670, em 2000, para 0,757, em 2010 – uma taxa de crescimento de 12,99%. Entre 2000 e
2010, no que diz respeito ao IDHM, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi
a educação, com crescimento de 0,1579. O Quadro 2.3.2 apresenta os índices e subíndices
do IDHM de Pedro Leopoldo, demonstrando melhoria dos indicadores associada a uma
perda de posição relativa do município no Estado de Minas Gerais, salvo no caso da
educação, que melhorou a posição relativa, sobretudo devido à ampliação da cobertura do
Ensino Fundamental e a municipalização da Educação Infantil, efetivada a partir de 1999.

8

Os níveis de ensino englobam a educação básica e a superior. A educação básica é dividida em Educação Infantil
(creche e pré-escola), destinada as crianças de 0 a 6 anos; ensino fundamental (1ª a 8ª séries), para crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos; e ensino médio (1ª a 3ª séries), a partir dos 15 anos. As modalidades de ensino definidas
pela LDB são: educação de jovens e adultos; educação à distância e tecnologias educacionais; educação tecnológica e
formação profissional; Educação Especial e educação indígena.
9
Também de 1991 a 2000, foi a Educação a dimensão que mais cresceu em termos absolutos, com
crescimento de 0,217 - PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Quadro 2.3.2 – Evolução do IDHM por setor – Pedro Leopoldo – 2000/2010
2000
INDICADOR

Pedro
Leopoldo

2010
Posição em
MG

Pedro
Leopoldo

Posição em
MG

IDH Municipal

0,670

26ª

0,757

30ª

IDHM – Educação

0,543

33ª

0,700

23ª

IDHM– Longevidade

0,817

36ª

0,856

126ª

IDHM – Renda

0,679

74ª

0,723

79ª

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

O Mapa 2.3.1, a seguir, detalha, por UDH, a taxa de analfabetismo de 25 anos ou
mais e aponta na periferia do município os piores índices, com destaque para a área de
Manoel Brandão.

Mapa 2.3.1
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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No que diz respeito ao nível educacional da população jovem, observa-se um
crescimento,tanto no subíndice de frequência escolar, que passa de 0,61, em 2000, para
0,76, em 201010, como no subíndice de escolaridade, que evolui de 0,41, em 2000, para
0,58, em 2010.
O Mapa 2.3.2 apresenta, para as UDHs do município, os dados relativos à
expectativa de anos de estudo, indicador que informa quantos anos de estudo deverá atingir
uma criança nascida no ano de referência quando completar 18 anos de idade. Em Pedro
Leopoldo, como um todo, este indicador apresentou um pequeno decréscimo, a saber: de
9,89 anos, passou para 9,68 anos, o que contudo, não espelha a boa performance do setor
educacional do município.
Mesmo considerando que houve uma melhoria nos indicadores de educação do
município, vale observar o Mapa 2.3.3, abaixo, que apresenta a população de 18 anos ou
mais com Ensino Fundamental completo. Verifica-se a existência de um importante
contingente populacional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos
estudos de educação básica, na idade própria, sendo esse um importante desafio da política
educacional em Pedro Leopoldo.
O Mapa 2.3.4, na sequência, pode funcionar como uma espécie de “negativo” do
mapa anterior, ao demonstrar como estão distribuídas as pessoas em domicílios
vulneráveis à pobreza e em que ninguém tem fundamental completo. Entende-se que
quanto maior o acesso da

população aos estudos, menor o indicador de sua

vulnerabilidade social.
Observando os mapas, nota-se que os bairros centrais do município, notadamente
Centro, Campinho e São Geraldo, apresentam os melhores indicadores, enquanto os
bairros Fidalgo, Vera Cruz, Areias, Manoel Brandão, Quintas do Sumidouro e Teotônio de
Freitas, localizados em diferentes porções e distritos mais afastados da área central,
apresentam os indicadores menos favoráveis para o setor de educação.

10

PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Mapa 2.3.2
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Mapa 2.3.3
PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).
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Mapa 2.3.4
PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

A média de anos de estudo da população local sugere a existência de uma
descontinuidade na formação escolar que se inicia na segunda fase do Ensino Fundamental
(entre os anos iniciais e finais, o número de matrículas cai progressivamente), fazendo com
que o número de alunos efetivamente aptos a cursar o Ensino Médio seja inferior à
demanda potencial inferida pela população municipal na faixa etária correspondente a esse
nível, conforme Quadro 2.3.3.
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Quadro 2.3.3 – Resultados finais do Censo Escolar – Pedro Leopoldo – 2013
Número de Alunos Matriculados
Município

Esfera

Matrícula Inicial
Ed.Infantil
Creche

PEDRO
LEOPOLDO

Estadual

Ensino Fundamental

PréEscola

1ª a 4ª
série e
anos
iniciais

Ensino
Médio

5ª a 8ª
série e
anos
finais

Ed.
Prof.
(Nível
Técnico)

EJA
(presencial)
FundaMédio
2
mental2

Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)
Creche

PréEscola

Anos
iniciais

Anos
finais

Médio

Ed
Prof.
Nível
Técnico

EJA
Fund1,
2

EJA
Médio
1,2

0

0

1119

1677

2177

0

0

449

0

0

8

22

11

0

0

2

Municipal

482

1691

2647

1712

0

0

341

0

0

5

62

36

0

0

16

0

Privada

209

183

389

336

467

493

1

0

0

3

86

2

0

1

90

0

Total

691

1874

4155

3725

2644

493

342

449

0

8

156

60

11

1

106

2

1

Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semipresencial.
2 Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional.
Fonte: INEP, Censo Escolar Matriculas 2013.

Apesar dessa realidade não ser específica de Pedro Leopoldo, mas do país de uma
forma geral, é evidente a necessidade de um trabalho efetivo na área da educação de jovens
e adultos, bem como uma atenção ao Ensino Médio, sobretudo em termos de qualidade e
adequação às expectativas da juventude local, contribuindo para reduzir o índice de
abandono dos estudos próprio dessa faixa etária, quando o jovem, ainda por cima, é
impelido a ingressar no mercado de trabalho.
Os dois quadros, a seguir, ilustram com as taxas de aprovação, reprovação e
abandono o percurso feito na Educação Básica, destacando-se os nível de reprovação e
abandono nos anos finais do Ensino Fundamental e na 1ª serie do Ensino Médio.
Quadro 2.3.4 – Taxa de aprovação, reprovação e abandono do anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental – Pedro Leopoldo – 2012
Nível

Aprovação

Reprovação

Abandono

Ensino Fundamental
(rede pública e privada)

89,4%

9,3%

1,3%

Anos iniciais
(1º a 5º ano)

94,7%

4,9%

0,4%

Anos finais
(6º ao 9º ano)

83,2%

14,2%

2,6%

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI/ - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Quadro 2.3.5– Taxa de aprovação, reprovação e abandono por série do Ensino Médio –
Pedro Leopoldo – 2012
Ensino Médio (rede
pública e privada)

Aprovação

Reprovação

Abandono

1ª serie

71%

16,9%

12,1%

2ª serie

84,7%

7,4%

7,9%

3ª serie

91,2%

3,7%

5,1%

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI/ - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Segundo o Censo Demográfico de 2010, a população residente na faixa etária de
15 a 19 anos, em Pedro Leopoldo, totaliza 5.045 habitantes; já segundo o Censo Escolar de
2013, a taxa de matrículas no Ensino Médio, incluindo as turmas do Ensino Técnico, foi de
3.137, o que sugere um descompasso entre os números, segundo os quais seria de se
esperar um maior número de alunos matriculados nesse nível de ensino. Já em relação ao
Ensino Fundamental, de acordo com as mesmas fontes, para uma população residente de
8.240 pessoas na faixa etária de 06 a 14 anos, depara-se com um total de 7.880 matrículas,
mostrando números mais equilibrados e uma cobertura mais satisfatória de matrículas.
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Constata-se, portanto, que os níveis de cobertura no Ensino Médio são
sensivelmente inferiores àqueles encontrados no Ensino Fundamental – mesmo
considerando as reduções na demanda efetiva por vagas, decorrentes de interrupções
prematuras da vida escolar ou da velocidade de progressão dos estudantes do Ensino
Fundamental – e que as instituições e vagas disponibilizadas são insuficientes (ou também
que a demanda é menor do que era de se esperar).
Outro indicador que merece destaque é o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB)11. O Quadro 2.3.6 apresenta os valores alcançados por Pedro Leopoldo e
pelo Estado de Minas Gerais, nos anos 2007, 2009 e 2011. A partir da serie histórica do
país – o IDEB se inicia em 2005 –, o objetivo do setor educacional do país é atingir a nota
6,0, em 2022. A nota média brasileira, em 2005, era de 3,8 (os destaques, em verde,
abaixo, indicam que o índice alcançado equivale ou supera a metas projetadas para
município e estado).
Quadro 2.3.6 – IDEB observado e metas projetadas pela rede pública em Minas Gerais e
Pedro Leopoldo – 2007-2011
IDEB Observado

Séries
MG

Anos
4ª

Metas Projetadas
PL

MG

PL

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

4,6

5,5

5,8

4,8

5,2

5,3

4,6

4,9

5,3

4,4

4,8

5,2

3,8

4,1

4,4

3,9

4,2

4,4

3,6

3,7

4,0

3,7

3,8

4,1

série/
5º ano
8ª
série/
9º ano
Fonte: INEP - atualização em 14/08/2012.
11

O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames
padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio - com informações sobre rendimento escolar (aprovação).
Indicadores educacionais como o IDEB são desejáveis por permitirem o monitoramento do sistema de ensino
do País. Sua importância, em termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria
do sistema educacional, está em: a) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa
performance em termos de rendimento e proficiência; b) monitorar a evolução temporal do desempenho dos
alunos dessas escolas e/ou redes de ensino. – com informações sobre rendimento escolar (aprovação).
Maiores
detalhes
ver
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDE
B.pdf, acessado em 27 de julho de 2014.
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Pode - se observar que os índices registrados para os anos finais do Ensino
Fundamental são menores que aqueles dos anos iniciais. Isto se relaciona com (reflete) as
taxas de aprovação (83,2%), reprovação (14,2%) e abandono (2,6%), apresentadas no
Quadro 2.3.4 para os anos finais do Ensino Fundamental. É quando começa o afunilamento
do número de jovens que irão finalizar o Ensino Fundamental, que ingressarão e
finalizarão o Ensino Médio. Este é o desafio nacional, vivido nas escalas estaduais e
municipais. Ao universalizar o acesso á escola, é preciso garantir a qualidade de ensino e
garantir condições de permanência.
De acordo com a legislação vigente, a obrigação de oferta da Educação Pré-Escolar
é dos municípios. Isso tem gerado dificuldades para a expansão desta importante
modalidade da educação básica em todo o Brasil, devido a dificuldades de financiamento.
Embora o Educação Infantil tenha se tornado obrigatório, muitos dos municípios
brasileiros ainda não conseguem atender totalmente à demanda, por falta de equipamento e
de profissionais especializados nesse nível de ensino.
A Pré-Escola é uma etapa essencial na escolarização das crianças, incidindo no
desempenho escolar futuro. Muitos estudos demonstraram que o processo educacional
anterior à alfabetização é fundamental para preparar os alunos para o mundo letrado.
Aumentar a taxa de escolarização na pré-escola é, portanto, um desafio a ser enfrentado.
Na última década, observam-se, em Pedro Leopoldo, aumentos consideráveis na
porcentagem de crianças de 0 a 14 anos na escola, como demonstra o quadro 2.3.7, a
seguir:
Quadro 2.3.7 – Taxas de crianças de 0 a 14 anos na escola – Pedro Leopoldo – 2000/2010
MG

PL

Faixas etárias
2000

2010

2000

2010

De 0 a 3 anos

7,52

20,34

8,15

25,15

De 4 a 5 anos

46,60

77,78

76,33

90,96

De 6 a 14 anos

94,67

97,54

97,60

98,34

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

A análise dos dados acima permite que se constate que a cobertura para a faixa
etária de 4 a 5 anos de idade é maior do que aquela observada para a faixa de 0 a 3 anos,
apesar do crescimento expressivo de ambas as taxas ao longo da década anterior, com
valores que superam, claramente, aqueles apresentados para Minas Gerais. Ou Seja, já em
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2000, Pedro Leopoldo possuía uma taxa de crianças de 4 e 5 anos de idade na escola de
76,33%, contra 46,60% encontrados para Minas Gerais (lembrando que o município
assumiu a Educação Infantil desde 1999).
Os dados corroboram o bom desempenho do município no setor educacional e
mostram uma evolução significativa, com a prevalência de indicadores que superam os
indicadores do estado.
Contudo, ao analisar os indicadores no nível intramunicipal, por o suporte dos
mapas apresentados a seguir, nota-se que esse desempenho favorável não ocorre de forma
homogênea em todas as porções do território municipal.
No Mapa 2.3.5, observa-se que a taxa de crianças de 0 a 3 anos na escola é
significativamente mais baixa nas áreas rurais de Pedro Leopoldo e nas regiões mais
afastadas da área central do município. Regiões como Areias, Vera Cruz, Manoel Brandão,
Quintas do Sumidouro, Fidalgo e Teotônio de Freitas.
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Mapa 2.3.5
PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Por outro lado, os melhores indicadores são encontrados nos bairros centrais, numa
faixa que vai de Dr. Lund ao Campinho, passando pelo Centro e pelo Santo Antônio, entre
outros bairros.
No que diz respeito à taxa de crianças de 4 e 5 anos na escola, a situação se mostra
mais homogênea, com um claro sentido em direção à universalização de cobertura nos
diversos bairros do município, restando uma pequena porção na extremidade Sul de Pedro
Leopoldo, junto ao município vizinho de Ribeirão das Neves, onde foi detectado um
indicador menor (ver Mapa 2.3.6).
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Mapa 2.3.6
PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

2.3.2. Estrutura da educação e aspectos relativos à gestão pública do setor
Pedro Leopoldo possui 12 Centros Municipais de Atenção à Infância (creches), 18
escolas municipais (com Educação Infantil e Ensino Fundamental) , 10 escolas estaduais12,
sendo que a maioria ainda oferece Ensino Fundamental e, ainda, 10 escolas privadas (
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e
Superior13).

12

Segundo a Secretaria Municipal, está para ser aprovada a transferência do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano para o
município. Não se tem clara a previsão de quando isso irá ocorrer. Há uma grande preocupação em torno da
questão uma vez que Lei de Responsabilidade Fiscal define patamares de gastos com pessoal e outros itens
por área.
13
A Fundação Pedro Leopoldo existe há 45 anos no município tendo em sua origem a PUC - MG, a entidade
responsável pela fundação da faculdade. Cursos de graduação, mestrado e MBAs, representando um pólo
regional de educação. Abriga e mantém a Escola de Formação Gerencial Sebrae de Pedro Leopoldo, criada
para atender o ensino médio.
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A serie de Mapas 2.3.7 A, B e C, a seguir, apresentam a distribuição da oferta de
serviços educacionais em Pedro Leopoldo.

Mapa 2.3.7 A
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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Mapa 2.3.7 B
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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Mapa 2.3.7 C
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Cada escola situada possui um raio de abrangência que segue o número de
matrículas aliado à densidade demográfica da faixa etária respectiva:
1) Educação Infantil: população de 0 a 5 anos;
2) Ensino Fundamental: população de 6 a 14 anos;
3) Ensino Médio: população de 15 a 17 anos.
Dessa forma, quanto menor for a população da faixa etária correspondente à oferta
educacional, maior será o raio de abrangência da escola.
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A serie de mapas (2.3.7 A, B, C) aponta uma concentração de ofertas nos três
níveis, Infantil, Fundamental e Médio, na área central da sede municipal, sobretudo as
escolas estaduais responsáveis pelo Ensino Médio.
As porções Sul-Sudoeste e Norte-Nordeste são as mais afetadas pela ausência ou
baixa presença de escolas. São, basicamente, as mesmas regiões indicadas pelo Mapa 2.3.3
que apresenta a população de 18 anos ou mais com Ensino Fundamental completo. Cerca
de metade dessa população não teve acesso ou continuidade nos estudos de educação
básica.
Há escolas (Educação Infantil e Ensino Fundamental) nas regiões de Vera Cruz de
Minas, Quintas do Sumidouro, Fidalgo, Teotônio de Freitas, contudo, no geral, sua
abrangência cobre um extenso território o que pode indicar piores condições de acesso e/ou
permanência nos estudos.
Apesar de a ação do governo municipal, na Educação Infantil, ter ampliado
bastante a cobertura e o atendimento, nos últimos anos, nota-se que ainda parece ser
insuficiente a oferta, sobretudo, de CEMAIs.
Em 2013, houve um grande esforço para tomar definitivamente a frente no que se
refere ao controle de vagas das antigas creches. Para isso, foi implantada a Comissão de
Cadastramento de Crianças para Escola14, na qual participaram representantes do Conselho
Tutelar, do Ministério Público, do Desenvolvimento Social, de famílias, da escola e da
própria Secretaria Municipal de Educação.
A comissão funcionou de março a outubro. Como resultado, estabeleceu critérios
para o atendimento nos CEMAIs , definindo crianças de risco como a população
prioritária. Cabe ao Conselho Tutelar documentar e atestar os casos que são avaliados
como mais urgentes.
Apenas com o reordenamento do fluxo foi possível inserir cerca de 800 crianças,
ao longo do primeiro semestre de 2014. Pela análise atual da secretaria, no bairro Centro, a
demanda maior é de berçário (de 4 meses a 1 ano) e, na Região Norte, a demanda maior é
também de creches, não de escola. Este cenário é fruto dos dados que a Secretaria maneja
anualmente para avaliar a rede escolar sob sua responsabilidade e definir as mudanças,
adequações e ajustes necessários.
14

A expectativa é que até o final desse ano, se torne lei específica regulamentando oficialmente o fluxo de
vagas das CEMAIs.
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No que diz respeito ao ensino público, o sistema municipal está integrado com o
sistema estadual, atuando conjuntamente, no que diz respeito à oferta de vagas no Ensino
Fundamental15.Segundo o modelo de gestão compartilhada da educação adotado pelo
federalismo brasileiro, o Ensino Médio está a cargo das escolas estaduais e o Ensino
Fundamental e o Infantil, creches e pré-escolas, sob a responsabilidade do governo
municipal. Tanto o município como as escolas particulares são supervisionados pela
Regional Metropolitana C, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Não há
poder de decisão, mas há parceira.
O Programa de Educação Especial e Inclusiva é realizado em parceria com a
APAE. Há duas pedagogas e uma professora responsáveis pelo treinamento dos
professores nas escolas além dos 42 monitores (nível Ensino Médio) que acompanham as
crianças com necessidades especiais. A Educação Especial é oferecida por meio da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Pedro Leopoldo, que conta
com o apoio financeiro do município, sobretudo no pagamento dos professores, em
número de 13, e funcionários. Atualmente são 97 alunos, sendo 54 com laudos e 43 sem
laudo definido, segundo os dados fornecidos pela SME.
O ensino privado tem também presença significativa no município,respondendo
por uma parcela importante de matrículas em creches e, em parcela menor , responde
também à Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Fica a cargo do ensino
privado a cobertura da Educação Profissional (nível técnico). A Educação de Jovens e
Adultos, de caráter presencial, contabiliza342 matrículas, no Ensino Fundamental, e 449,
no Ensino Médio, conforme dados já apresentados no Quadro 2.3.3 (Censo Escolar
2013/INEP).
Em 2014, no município, há cerca de 1.070 professores, dos quais 232atuam no
Ensino Pré-Escolar municipal.No Ensino Fundamental há 584 professores, dos quais
56,1% são da prefeitura de Pedro Leopoldo;enquanto, no Ensino Médio, dos 253, 51,40%
são da rede pública estadual (Quadro 2.3.8).
Em Pedro Leopoldo, a gestão da Educação Infantil e parte do Ensino Fundamental
são de responsabilidade da SME, a quem cabe, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB): a organização, manutenção e desenvolvimento dos órgãos e
instituições de ensino; a ação redistributiva para suas escolas; a autorização,
15

Ver nota de rodapé anterior.
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credenciamento e supervisão de estabelecimentos de ensino; a oferta de Educação Infantil
e Ensino Fundamental; assim como o recenseamento e chamada escolar, o zelo pela
frequência e a capacitação dos professores em exercício. Além de supervisionar a rede
escolar, a SME faz o acompanhamento pedagógico e tem procurado trabalhar em parceria
com as redes estadual e privada.
Quadro 2.3.8 – Docentes, por rede e nível de ensino – Pedro Leopoldo – 2014
Rede
Nível

Municipal

Ensino Pré-Escolar

232

Ensino Fundamental

328

Ensino Médio
Total

560

Estadual

Privada

Total
232

163

93

584

130

123

253

293

216

1.067

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Na área de educação, o município possui diversos conselhos. Há o Conselho da
Merenda Escolar e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB). O Conselho Municipal de Educação, por seu turno, não é deliberativo e, no
momento, encontra-se inativo. Há a expectativa de implantar mais dois conselhos: o de
transporte escolar e um outro que substituiria a Comissão de Cadastramento de Crianças
Para Escola.
Em relação ao planejamento do setor, está prevista a elaboração do Plano
Municipal de Educação. Contudo, a exemplo do que se observa no país, o setor de
educação ainda não tem uma gestão participativa consolidada, para o que pode contribuir o
processo de construção do Plano e a adoção de programas, sobretudo federais, destinados
ao setor.
A SME ocupa-se ainda do transporte escolar, já que o município é responsável pelo
deslocamento dos alunos tanto para as escolas municipais quanto estaduais. Atualmente, há
uma licitação em curso que inclui a presença de um monitor para acompanhar os alunos,
especialmente os do horário noturno.
Atualmente, o município não oferece escola em horário integral. A SME prevê,
para 2015, a implantação de Educação Integral em

escolas que atualmente não são

contempladas com o Projeto Educação com Arte (parceria com a Cultura), como projeto
piloto. Esse projeto atende cerca de 20% de alunos (a partir dos 6 anos) em cada escola
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que atua. No geral, é preciso que a família pegue a criança e se desloque para o local 16
onde será atendida. São oferecidas diversas oficinas culturais e artísticas cujo cardápio
temático varia conforme a demanda sinalizada pelos pais e crianças.
Também

não há, em Pedro Leopoldo, a designada Escola Aberta para a

comunidade, aos fins de semana. Segundo a SME, por questões de segurança ainda não foi
viabilizada a abertura das escolas para a comunidade nesse período. Algumas escolas já
sofreram assaltos ao receberem novos equipamentos e se avalia que, no momento, com os
índices de criminalidade no município, não há viabilidade para se desenvolver esse tipo de
atividades, ainda que se reconheça a importância delas.
A Educação de Jovens e Adultos também sofreu mudanças na medida em que se
verificou um uso indevido. Os adolescentes que apresentavam problemas17 eram
encaminhados para o EJA, transformando a proposta num “depósito” de adolescentes. A
SME implantou um fluxo de avaliação que passa pela coordenação da escola que define se
a transferência é possível (trata-se de curso noturno). Na verdade, essa proposta
educacional deveria ser de caráter temporário para corrigir a defasagem idade-série ou
mesmo para promover a alfabetização.
No que diz respeito ao EJA, cabe ao município garantir a cobertura do Ensino
Fundamental que desenvolve sua proposta de modo a contemplar: definição de horário
segundo as características da população atendida (período de três horas);

oferta da

merenda antes do inicio das aulas; e a estruturação do currículo, a partir da vivência
pessoal dos alunos, para o qual o livro didático parece oferecer pouco apoio.
Em 2004, foram implantados laboratórios de informática em Pedro Leopoldo e,
seguindo a lógica do que ocorreu em muitas escolas brasileiras, perdeu-se o espaço e
equipamento por falta de uso e investimentos. Há duas escolas, na porção Norte do
município que receberão equipamentos, fruto de um concurso que participaram, mas o
desafio posto é ter um local adequado para a sua instalação (a prioridade é para alunos) e
recursos para manutenção adequada. Vale salientar que o projeto deverá, necessariamente,
acompanhar cada laboratório implantado.
16

Programa Holcim Comunidade Holcim Brasil atende 100 crianças da E.M. Alice Lobato Martins, no Clube
da Adeci. AABB Comunidade atende cerca de 160 crianças da E.E. Vera Cruz de Minas, da E. M. Dr.
Cristiano e da E.M. Santo Antônio da Barra, no Clube da AABB.
17
Muitos desses adolescentes, segundo informações da SME, apresentam indícios de envolvimento com
drogas e, eventualmente, com o tráfico. Esta é uma questão importante detectada no município inclusive pela
Polícia Militar.
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Outra questão de cunho social, mas que tem rebatimentos significativos na escola, é
o uso de drogas e a criminalidade juvenil, problemas aos quais nos referimos ao tratar do
EJA. Há a necessidade de um trabalho mais sistemático nessa área, não apenas da escola,
mas da rede de assistência social do município e, também de grande importância, do setor
de esportes, estabelecendo-se as diretrizes de uma política intersetorial dê suporte às
crianças e jovens.
Cabe ainda destacar que Pedro Leopoldo está elaborando seu Plano Decenal de
Educação que deverá estar alinhado, em metas e objetivos, com os planos estadual e
federal.
Nas últimas décadas, no Brasil, foram promovidos esforços na implementação de
políticas públicas, visando melhorar os níveis de educação da população brasileira. A
regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e do Plano
Nacional de Educação normatizaram o funcionamento do sistema de educação em todo o
país, estabelecendo níveis e modalidades de ensino.
A situação nacional indica que, apesar de ter havido, praticamente, a
universalização do acesso à educação obrigatória, enfrentam-se graves problemas de fluxo
educacional e de qualidade de aprendizado. Há problemas de evasão, reprovação e de falta
de qualidade elementar na educação básica do Brasil.
Concluindo, mesmo considerando os avanços em termos da ampliação do acesso ao
Educação Infantil e Fundamental, o município ainda enfrenta problemas em relação ao
acesso ao Ensino Médio e à Educação Infantil, especialmente na faixa etária de 0 a 3 anos.
O maior desafio que se coloca para o setor é o da qualidade da educação enquanto um
valor estratégico para a gestão municipal, o que irá exigir uma postura mais ágil e
inovadora dos sistemas educacionais, estadual, municipal e privado, e a construção de uma
política sólida, sobretudo a partir de parâmetros de avaliação educacional.
No que tange às interfaces entre a política de educação e a política urbana, salientase a importância do planejamento setorial observar as tendências demográficas presentes
no município vis-à-vis a distribuição dos equipamentos de educação e o atendimento
oferecido à população, pelo território municipal, para definir, de forma adequada, a
localização dos novos equipamentos e construir estratégias para atender a população
desassistida do município, inclusive com políticas adequadas de transporte escolar.
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2.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4.1. Aspectos relativos à vulnerabilidade social em Pedro Leopoldo
A política pública de assistência social, no país, vem passando por um amplo
processo de reformulação, desde a implementação do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS), que

permitiu a integração entre as esferas de governo federal, estadual e

municipal e a adoção de políticas mais permanentes para o setor.
O SUAS reordenou a política de assistência social ao estabelecer níveis de gestão para
que os municípios acessem recursos federais e ao regular os vínculos e as responsabilidades
pelos serviços, programas, projetos e benefícios, de caráter permanente ou eventual  prestados
por órgãos públicos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, ou por
meio de parcerias com organizações sem fins lucrativos.
No Brasil, a assistência social estava, há anos, marcada pela desarticulação, falta de
critérios para distribuição de recursos, ausência de dados da realidade e de indicadores. O SUAS
regula e organiza  em todos os estados e nos 5.570 municípios brasileiros a rede de serviços de
assistência social, estabelecendo referências de custos, padrões de qualidade e indicadores de
avaliação. Ainda em processo de construção em todo o país, o SUAS representa, especialmente
no âmbito municipal, uma nova forma de pensar e implementar as ações de assistência social
com maior efetividade.
Um dos aspectos de maior interesse da atual Política Nacional de Assistência
Social, para a elaboração da revisão do Plano Diretor de Pedro Leopoldo é a preocupação
com a intersetorialidade e com o espaço, nesse último caso, com a necessidade do
reconhecimento das desigualdades socioterritoriais na configuração da Política de
Assistência Social, ultrapassando o modelo de atendimento com base em demandas
setoriais e segmentadas.
Outro aspecto relevante é o do controle social, sendo que a forma de gestão no
sistema descentralizado e participativo já proposto pela Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), implica na participação popular, na autonomia da gestão municipal,
potencializando a divisão de responsabilidades, e no cofinanciamento entre as esferas de
governo e sociedade civil.
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Por outro lado, o financiamento público para a área, como acontece na saúde, se dá
por meio dos fundos de assistência social, nas três esferas de governo, e de um sistema
baseado no repasse automático de recursos fundo a fundo.
A construção da política pública de assistência social deve considerar três vertentes
de proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio
primeiro: a família. A unidade sócio-familiar permite o exame da realidade a partir das
necessidades e também dos recursos e possibilidades de cada núcleo/domicílio. Desse
modo, trabalha-se para além de uma visão assistencialista e da mera identificação das
vulnerabilidades sociais, mas no incremento das capacidades de famílias e indivíduos.
Com isso, a assistência social passa a ter uma função estratégica no
desenvolvimento humano e social do município, sendo necessário rever o seu papel na
condução da política pública municipal, principalmente no que diz respeito à garantia da
intersetorialidade das políticas sociais, seja na educação, saúde, cultura, esportes e lazer, ou
mesmo no que tange ao desenvolvimento econômico, notadamente no que diz respeito à
questão do trabalho e da geração de emprego e renda.
Assumida a centralidade sócio-familiar no âmbito das ações de assistência social,
cabe reconhecer a dinâmica demográfica e socioeconômica, assim como as
vulnerabilidades aos riscos pessoais e sociais do município.
No período entre 2000 e 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal –
IDHM, de Pedro Leopoldo, cresceu 12,99%, passando de 0, 670, em 2000, para 0, 757, em
2010. O município encontra-se, atualmente, na faixa do Alto Desenvolvimento Humano
(IDHM entre 0,700 e 0,799).
Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a
educação (com crescimento de 0,157)18. O Quadro 2.4.1 apresenta a situação geral do
município, em termos de desempenho do IDHM, demonstrando melhoria dos indicadores
associada a uma perda de posição relativa do município no âmbito do Estado de Minas
Gerais, salvo no caso da educação, que melhorou a posição relativa, sobretudo devido à
ampliação da cobertura do Ensino Fundamental e aos efeitos da municipalização da
Educação Infantil, desde 1999.
18

Também de 1991 a 2000, foi a educação a dimensão que mais cresceu em termos absolutos, com
crescimento de 0,217. Em relação ao ranking nacional, Pedro Leopoldo ocupa a 420ª posição. Em relação aos
outros municípios de Minas Gerais, ocupa a 30ª posição, segundo PNUD/IPEA/FJP (Atlas do
Desenvolvimento Humano).
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Quadro 2.4.1 – Evolução do IDHM por setor – Pedro Leopoldo – 2000/2010
2000
ÍNDICES

Pedro
Leopoldo

2010
Posição em
MG

Pedro
Leopoldo

Posição em
MG

IDHM

0,670

26

0,757

30

IDHM – Educação

0,543

33

0,700

23

IDHM – Longevidade

0,817

36

0,856

126

IDHM – Renda

0,679

74

0,723
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Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Segundo dados dos Censos Demográficos do IBGE, sistematizados na plataforma
do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (www.atlasbrasil.org.br), a renda
domiciliar per capita média, em Pedro Leopoldo,cresceu 85,3%, passando de R$389,10,
em 1991, para R$721,11, em 2010. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas
com renda domiciliar per capita inferior a R$70,00, em valores de agosto de 2010) passou
de 12,47%, em 1991, para 1,99%, em 2010, o que aponta para a redução da extrema
pobreza para níveis considerados aceitáveis, segundo parâmetros internacionais
(percentuais inferiores a 3% podem, de acordo com tais parâmetros, ser considerados como
residuais).
O Mapa 2.4.1, a seguir, apresenta o indicador do percentual de pessoas vulneráveis
à pobreza para as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) de Pedro Leopoldo, em
2010. O mapa mostra que no Centro, no São Geraldo e em parte do Campinho, encontramse os menores percentuais de vulneráveis à pobreza do município. Por outro lado, os
percentuais mais elevados são encontrados nas porções Sul-Sudoeste e Norte-Nordeste,
indicando que ali estão os domicílios que abrigam as parcelas mais vulneráveis da
população municipal.
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Mapa 2.4.1
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Em Pedro Leopoldo, assim como a pobreza, a desigualdade social também
diminuiu, em especial, no último período intercensitário: o Índice de Gini, que é uma
medida de concentração de renda, manteve-se em 0,56, no período de 1991 a 2000, mas
recuou para 0,47, em 2010, indicando uma importante redução da desigualdade
socioeconômica no município.
Enfocando o que se passa no interior do município, o Mapa 2.4.2 traz o Índice de
Gini para as UDHs de Pedro Leopoldo,em 2010, segundo dados do Censo Demográfico do
IBGE.
Observa-se, claramente, a existência de uma correlação entre a vulnerabilidade à
pobreza e a concentração de renda. Nas UDHs onde há maior vulnerabilidade à pobreza,
observa-se uma maior homogeneidade social, em termos de renda, e a concentração de
renda é significativamente menor, atingindo o nível de 0,36, equivalente ao Índice de Gini
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de países e regiões onde a concentração de renda e a desigualdade social são pequenas. Já
nas UDHs onde as pessoas estão menos vulneráveis à pobreza, a renda domiciliar é maior,
há uma maior heterogeneidade social e a concentração de renda é maior, como demonstra
o Índice de Gini dessas áreas.

Mapa 2.4.2
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Num movimento concêntrico, a pobreza está mais localizada nas áreas periféricas
de Pedro Leopoldo e a concentração de renda cresce quanto mais para o centro se caminha.
A “igualdade” social está territorializada onde se localiza a vulnerabilidade à pobreza.
Em Pedro Leopoldo, há uma melhora em quase todos os indicadores de
vulnerabilidade social. Se comparados com os do Estado de Minas Gerais, também se
observa, em sua maioria, uma melhor performance por parte do município. A principal
exceção fica por conta de um aumento em relação ao número de jovens de 10 a 14 anos
com filhos, como se pode observar no Quadro 2.4.2.
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Quadro 2.4.2 – Indicadores de vulnerabilidade familiar –
Pedro Leopoldo e Minas Gerais – 2000/2010
Pedro Leopoldo

INDICADORES

2000

2010

Minas Gerais
2000

2010

% de mulheres de 10 a 14 anos com filhos

0,00

0,84

0,28

0,29

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos

5,05

3,79

6,21

5,10

Renda per capita média dos vulneráveis à pobreza

154,21 176,07 134,56 159,36

% de mães chefes de família, sem fundamental completo e
com filhos menores de 15 anos

13,77

12,20

13,99

14,93

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

A desigualdade social ganha expressão concreta no cotidiano da cidade, cujos
territórios internos, principalmente bairros e distritos, tendem a apresentar condições de
vida também desiguais. Por isso, a necessidade da produção sistematizada de informações
e indicadores territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social,
para a formatação das ações públicas e projetos do setor. Para melhor ilustrar tais aspectos,
seguem dois mapas que detalham, por UDH, a porcentagem de crianças de 06 a 14 anos
que não frequentam a escola (Mapa 2.4.3) e a porcentagem de mulheres de 10 a 14 anos
com filhos (Mapa 2.4.4).
De acordo com os registros atuais do Cadastro Único (CadÚnico) e com a folha de
pagamento de maio de 2014 do Programa Bolsa Família (PBF), Pedro Leopoldo tem 5.242
famílias registradas no CadÚnico e 1.98919 famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família

(11,83%

da

população

local).

Segundo

avaliação

do

Ministério

do

Desenvolvimento Social, o município supra as estimativas oficiais do que depreende ser
necessária a concentração de esforços na qualidade das informações ao atualizar os dados
familiares. Ressalta-se que de junho de 2011 a maio de 2014 houve diminuição de 2,5% de
famílias beneficiárias.

19

Isto representa 84,71% do total estimado de famílias em Pedro Leopoldo com perfil de renda do programa,
atingindo uma cobertura de 84,71%.
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Mapa 2.4.3
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

84

Mapa 2.4.4
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 93,23% das crianças de
6 a 17 anos do BF tem acompanhamento de frequência escolar. O município está acima da
média nacional que é de 92,03%. Na área da Saúde, o acompanhamento chega a 81,38%
das famílias com perfil, isto me, aquelas com crianças até sete anos e/ou com gestantes. A
média nacional é 73,44%. Tal cenário indica que há uma articulação consistente entre as
Secretarias Municipais e Desenvolvimento Social, Educação e Saúde mesmo que a
avaliação local indica a necessidade de aprimorá-la.
2.4.2. Rede de atendimento, produtividade e a gestão da assistência social
Conforme as diretrizes da assistência social, baseadas na Constituição Federal de
1988 e na LOAS, o Estado, em cada esfera de governo, tem a primazia da responsabilidade
na condução da política de assistência social, mesmo considerando a importância das
entidades beneficentes e de assistência social. Por outro lado, os serviços de proteção
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social têm estreita interface com os sistemas de garantia de direito, exigindo uma gestão
compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos da segurança pública.
Em Pedro Leopoldo, o setor responsável pela área e pela integração de seus
diversos agentes é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS),
implementada em torno de 2009 e, atualmente, organizada numa Divisão de Assistência
Social e numa Gerência de Políticas Sociais. Segundo informações da SMDS, a dotação
orçamentária iniciou entre 2009/2010, com processo seletivo para contratação temporária.
Em 2011 foi realizado concurso público para Prefeitura Municipal e, por força de lei, em
2012, foi necessário regularizar a situação dos concursados. Isto causou um forte impacto
na secretaria na medida em que houve troca de equipe. Com os temporários demitidos, a
experiência acumulada até então, se reduziu ao mínimo.
Segundo a SMDS, o ano de 2013 foi dedicado a estabilizar as equipes e as
propostas de trabalho. Apesar desse cenário, desde outubro de 2011, o município fora
habilitado em nível de

Gestão Plena do Sistema Unificado de Assistência Social

(SUAS)20.
No processo de estruturação da gestão do setor, há que se considerar como
elementos importantes, além da composição da equipe técnica da prefeitura e do próprio
responsável pela gestão municipal da política de assistência, a existência de instrumentos
de planejamento e gestão.
No que diz respeito aos planos, havia um Plano Municipal que tinha como
horizonte o período 2006 a 2009 e que não foi efetivamente implantado. Além dos planos
(que devem estruturar a política de forma convergente com o diagnóstico da área e os
objetivos e prioridades da política), há também um investimento fundamental que se refere
à implantação de um sistema de informação que colocará em rede toda a estrutura da
SMDS, possibilitando um incremento real na qualidade das informações, monitoramento e
gestão do SUAS local.
Numa perspectiva crítica, a SMDS avalia que alcançou a Gestão Plena sem um
claro planejamento e sem a devida construção social para melhor consolidar sua política
sistêmica, o que se encontra em processo de estruturação.
20

Gestão Plena para a política de assistência social que significa que há oferta de todos os serviços de
proteção social básica e de proteção social especial, organizados por níveis de complexidade (média e alta)
de atendimento, tendo por base o território, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS/2004).
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Além de sua estrutura administrativa, encontram-se vinculados à SMDS os
seguintes Conselhos Municipais:
1) da Assistência Social, caracterizado por sua forte atuação principalmente por parte da
sociedade civil nele representada;
2) dos Direitos da Criança e do Adolescente, atualmente pouco ativo;
3) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;
4) do Idoso, que, segundo a SMDS, encontra-se em processo de reativação.
A SMDS ainda passa por processos de consolidação de seu trabalho e, por
conseguinte, da dimensão intersetorial que a política da assistência social exige. Nesse
sentido há muito o que qualificar a relação com a Saúde e continuar o aprimoramento das
relações institucionais com as Secretarias Municipais de Educação, Obras e Planejamento
Urbano.
Tem sido claro o investimento da área na produção e sistematização de
informações, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco
pessoal e social e violação de direitos. Os vários diagnósticos já produzidos evidenciam a
preocupação e há a previsão de um novo a ser realizado em breve. Contudo esse é apenas
um dos primeiros passos que norteiam o planejamento e a execução efetiva das ações.
Pedro Leopoldo conta com dois Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS), um cofinanciado pelo Governo Federal e outro pelo próprio município. Além
desses equipamentos, há um Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS)21.
O CRAS Norte ocupa imóvel próprio e atua com uma equipe composta por duas
assistentes sociais, uma psicóloga, um assistente administrativo e dois orientadores
sociais. Localiza-se no bairro Teotônio Batista de Freitas.
O CRAS Centro-Sul ocupa unidade alugada e sua equipe é composta por três
assistentes sociais, uma psicóloga e um assistente administrativo. Sua localização é no
Centro.
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, é uma unidade pública estatal descentralizada da
política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas áreas de vulnerabilidade e risco
social dos municípios e do Distrito Federal. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a
famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual,
tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). Acessar
http://www.mds.gov.br.
21
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Ambas unidades atuam em nível de Proteção Social Básica, isto é, na Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), a Proteção Social Básica está centrada na
prevenção de situações de risco pessoal e social, por meio do desenvolvimento de
potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tem,
prioritariamente, como público-alvo, a população em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos afetivo-relacionais, bem como de
discriminação etária, étnica, de gênero ou em razão de algum tipo de deficiência. Inclui
ações e programas socioeducativos para crianças, adolescentes, idosos e famílias e os
programas de transferência de renda. È responsável pelo Programa de Atenção Integral às
Famílias (PAIF).
O CREAS, por seu turno,ocupa unidade alugada e sua equipe é composta por
quatro assistentes sociais, duas psicólogas, uma advogada e um assistente administrativo.
Ele também se localiza no Centro e, como o próprio nome indica, atua em nível de
Proteção Social Especial, o qual compreende as ações de média e de alta complexidade. A
média complexidade, voltada para famílias e indivíduos, cujos vínculos familiares e
comunitários ainda não foram rompidos, desenvolve ações e atividades de orientação e
apoio sócio-familiar, plantão social, abordagem de rua, cuidado no domicílio, serviços para
pessoas com deficiência, medidas socioeducativas em meio aberto para jovens em conflito
com a lei e programa de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e de
prevenção à exploração do trabalho infantil.
A alta complexidade prioriza o atendimento de famílias e indivíduos com perdas de
referência social ou que estejam sob forte ameaça, necessitando ser retirados do núcleo
familiar e comunitário. Dentre as principais ações e atividades situam-se: a garantia de
proteção integral, como moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido; o acesso
a dispositivos como casa lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta ou
acolhedora; e medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade.
Ligada à SMDS, há também a Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar, também no
Centro, e o Telecentro Teotônio, que oferece Inclusão Digital (Proteção Social Básica),
localizado no bairro Teotônio Batista de Freitas.
O CRAS Centro-Sul, segundo dados fornecidos pela SMDS, referentes ao mês de
maio de 2014, acompanha cerca de 199 famílias, através do PAIF. Sua área de

88

abrangência22 envolve os seguintes bairros: Dr. Lund (35 famílias cadastradas com um
número total de 136 pessoas); Vila Aparecida (19 famílias/82 pessoas); Quinta das
Palmeiras (51 famílias/211 pessoas); Centro (295 famílias/760 pessoas); São José (19
famílias/64 pessoas); Santa Rita (44 famílias/154 pessoas);Santo Antônio (178
famílias/726 pessoas); Magalhães (34 famílias/133 pessoas);São Geraldo (148 famílias/498
pessoas); Donato (30 famílias/133 pessoas); Romero de Carvalho (29 famílias/93 pessoas);
Triângulo (26 famílias/102 pessoas); Sonia Romanelli (01 família/3pessoas); Santo
Antônio da Barra (164 famílias/578 pessoas); Ferreiras (18 famílias/83 pessoas);
Jardinópolis (16 famílias/63 pessoas); Vera Cruz (201 famílias/858 pessoas); Tapera (14
famílias/61 pessoas) e Manoel Brandão (06 famílias/34 pessoas).
O CRAS Norte, segundo dados fornecidos pela SMDS, também referentes ao mês
de maio de 2014, acompanha cerca de 250 famílias, através do PAIF. Sua área de
abrangência envolve os bairros: Lagoa de Santo Antônio (563 famílias/ 2281 pessoas);
Santa Tereza (58 famílias/220 pessoas); Morada dos Angicos (15 famílias/ 74 pessoas);
Dom Camilo (108 famílias/372 pessoas); Felipe Cláudio (186 famílias/696 pessoas);
Andyara (42 famílias/154 pessoas); Teotônio Batista (874 famílias/3151 pessoas); Novo
Campinho (16 famílias/65 pessoas) e Campinho (25 famílias/105 pessoas). O CREAS,
segundo dados fornecidos pela SMDS referentes ao mês de maio de 2014, acompanha
cerca de 125 famílias, através do PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos). Sua área de abrangência é o território inteiro do
município.

22

Os dados descritos constam no Relatório da Pesquisa e Diagnóstico em Atendimento às áreas de Maior
Vulnerabilidade e Risco Social no Município de Pedro Leopoldo 2012, elaborado pelo Instituto Olhar
Pesquisa e Informação Estratégica Ltda. Os dados, segundo o relatório, têm como fonte o site do Ministério
do Desenvolvimento Social, tendo sido acessados em 2012.
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Mapa 2.4.5
Elaboração: PRÓ-CITTÀ (2014).

O mapa acima indica uma extensa área ainda a ser coberta pela oferta de serviços
sócio assistências com ênfase nas Regiões Sul e Sudeste do Município que não possui
nenhum equipamento.
Como pode ser observado na sessão deste diagnóstico dedicada à análise da
segurança pública, a situação social encontrada em alguns bairros da cidade, bem como a
proximidade de outros municípios que também apresentam problemas sociais graves e a
própria inserção regional e metropolitana de Pedro Leopoldo têm contribuído para o
aumento de agravos e ocorrências policiais no município.
Os Quadros 2.4.3 e 2.4.4, a seguir, apresentam as estatísticas de infrações e
ocorrências associadas aos roubos a estabelecimentos comerciais e transeuntes e ao tráfico
de drogas, registrados nos principais bairros de Pedro Leopoldo.
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Conforme informações fornecidas pela Polícia Militar (Quadro 2.4.3), os bairros
Centro, Dom Camilo, Felipe Cláudio Sales e Lagoa de Santo Antônio são responsáveis por
quase 70% dos roubos registrados.
Em relação ao tráfico de drogas (Quadro 2.4.4), destacam-se o Centro e os bairros
Lagoa de Santo Antônio e Teotônio Batista de Freitas que, juntos, representam quase 60%
dos casos.
Saliente-se que em ambos os tipos de ocorrência, Centro e Lagoa de Santo Antônio
aparecem como bairros com expressivo registro de infrações e ocorrências, especialmente
o Centro, responsável por cerca de 1/3 dos registros.
Quadro 2.4.3 – Estatística policial de roubos a estabelecimentos comerciais e
transeuntes – Pedro Leopoldo – jan.-abr./2014
Bairro

Casos Registrados

Percentual (%)

Andyara

3

5,2

*Centro

21

36,2

*Dom Camilo

5

8,6

*Felipe Cláudio de Sales

9

15,6

Fidalgo

2

3,5

Ipanema

1

1,7

*Lagoa de Santo Antônio

5

8,6

Magalhães

3

5,2

Manoel Carlos

1

1,7

Morada dos Angicos

1

1,7

Quintas das Palmeiras

2

3,45%

São Geraldo

3

5,17%

Saquarema

1

1,72%

Triângulo

1

1,72%

58

100%

Total Geral
* Bairros que apresentam maiores índices de roubos
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais
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Quadro 2.4.4 – Estatística policial de tráfico de drogas – Pedro Leopoldo –
jan.-abr./2014
Bairro

Casos Registrados

Percentual (%)

Andyara

2

7,4

Campinho

1

3,7

*Centro

8

29,6

Eucaliptos

1

3,7

Felipe Cláudio de Sales

1

3,7

*Lagos de Santo Antônio

4

14,8

Morada dos Angicos

2

7,4

Novo Campinho

1

3,7

Santo Antônio

1

3,7

São Geraldo

2

7,4

*Teotônio Batista de Freitas

4

14,8

27

100%

Total Geral
* Bairros que apresentam maiores índices de tráfico de drogas
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

A maioria dessas localidades está na área de abrangência dos dois CRAS e do
CREAS. O Mapa 2.4.6 detalha, por UDH, a porcentagem de pessoas de 15 a 24 que não
estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza. Por meio do mapa, pode-se localizar,
com clareza, regiões citadas, tanto como área de abrangência dos CRAS e CREAS, quanto
aquelas apontadas pela Policia Militar. Fica claro que há, em Pedro Leopoldo, um
contingente jovem, o qual demanda políticas alinhadas, de modo a poder garantir seu
acesso a direitos sociais básicos.
Em regiões como Cantagalo, Manoel Brandão (Distritos Vera Cruz), Quintas das
Palmeiras, Areias e Quintas do Sumidouro (Periquitos, Quilombo de Pimentel), a SMDS
informou que não há assistência. Sabe-se da necessidade e vulnerabilidade, mas ainda não
conseguiram atingi-las efetivamente, o que fica expresso ao se identificar o número de
famílias cadastradas e aquelas que são, efetivamente, acompanhadas.
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Mapa 2.4.6
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Além das demandas e situação social dos jovens, ilustradas pelo mapa acima e dos
indicadores de desenvolvimento humano e vulnerabilidade social já apresentados, vale dar
destaque especial ao atendimento e à assistência social de outro grupo etário de Pedro
Leopoldo: os idosos.
O Mapa 2.4.7, a seguir, apresenta a Taxa de Envelhecimento 23 das UDHs do
município. No município, como um todo, a Taxa de Envelhecimento passou de 5,7%, em
2000, para 7,5%, em 2010, apontando para uma tendência de envelhecimento relativo que
reflete o comportamento deste indicador demográfico no país, como um todo.
Em Pedro Leopoldo, como se pode observar, a Taxa de Envelhecimento já supera
os 10% da população em diversas porções do município, na região central, isso se observa

23

A Taxa de Envelhecimento, em Pedro Leopoldo, aumentou de 5,68%, em 2000, para 7,51%, em 2010.
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no Centro, no Magalhães e em parte do Campinho; na porção Norte, isso pode ser visto no
Quintas do Sumidouro e em Fidalgo.

Mapa 2.4.7
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano).

Considerando as diferentes situações e perspectivas dos diferentes públicos (e
demandas) para a política de assistência social do município, algumas diretrizes aparecem
como sendo prioritárias, devendo ser objeto de diagnósticos setoriais específicos: (1) um
trabalho mais efetivo com as crianças e jovens do município, principalmente serviços
socioeducativos para crianças adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 24 anos, visando
sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; (2)
programas de incentivo ao protagonismo juvenil e de centros de informação e de educação
para o trabalho; (3) associado a isso, programas de qualificação profissional e inserção no
mercado de trabalho da população acima dos 18 anos; e (4) pensar na ampliação e
diversificação da atenção para idosos.
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Um diagnóstico24 mais preciso das condições sociais de cada local deve permitir
estabelecer,de maneira adequada, as prioridades de atendimento da política de assistência
social de Pedro Leopoldo, considerando a amplitude das ações e dos diferentes públicos
concentrados hoje na assistência social.
A construção de diagnósticos participativos e o envolvimento da população desde o
início do processo de construção da política pública se fazem essenciais.
No que diz respeito à rede de assistência não-governamental, Pedro Leopoldo conta
com uma importante rede de entidades e Associações de Moradores (ANEXOS I e II,
fornecidos pela Chefia de Gabinete da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo).As
entidades atualmente conveniadas com a SMDS são:
1) APAE: assistência aos alunos portadores de necessidades especiais;
2) ABRAÇO: atendimento referenciado pelo CRAS a famílias em situação de vulnerabilidade
social dos territórios de abrangência, em participação de ações desenvolvidas na forma de palestras
e oficinas de prevenção do abuso e uso de drogas no universo da comunidade escolar (educadores,
alunos e pais), formando multiplicadores das ações preventivas e de valorização da vida e
identificando os fatores de risco e de proteção adequados ao grupo de pessoas, além de seminários
de conscientização para pais e adolescentes com histórico de uso de drogas, de forma a
complementar as demais atividades do CRAS;
3)LAITTE:atendimento para até 32 (trinta e dois) idosos em situação de risco e/ou vulnerabilidade
social, em horário integral, com assistência alimentar, habitacional, cuidados de higiene e
salubridade e de saúde, garantindo a inclusão de até três idosos encaminhados pelo CREAS, bem
como acolhimento e proteção integral no fornecimento de profissionais da área médica e
farmacêutica para o desenvolvimento de ações previstas;
4) FUNJHOS: financiamento da prestação de serviço de alta complexidade, que envolve o
acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, de ambos os sexos, inclusive
crianças e adolescentes com deficiência, em situação de risco pessoal e ou social, em caráter
provisório e excepcional, garantindo seus direitos fundamentais, de forma a acolher e garantir
proteção integral; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência,
violência, e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a
convivência comunitária; e promover acesso à rede sócio-assistencial.
24

Há pelo menos três documentos importantes de caráter diagnóstico. O primeiro, datado de 2005,
Diagnóstico Social da Infância e Adolescência no Município de Pedro Leopoldo (Faculdade Cultural Dr.
Pedro Leopoldo); o Relatório de Vulnerabilidade Social Município de Pedro Leopoldo 2011 (sem autoria
especificada) e Relatório da Pesquisa e Diagnóstico em Atendimento às Áreas de Maior Vulnerabilidade e
Risco Social no Município de Pedro Leopoldo 2012 (Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica
Ltda.).
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5)ASSER: contribuir para o fortalecimento de vínculos da família no desempenho de sua função
protetiva através de oficinas; encaminhar para a inclusão das famílias no sistema de proteção social
e nos serviços públicos, conforme necessidades através de diagnostico e inserção nas atividades
oferecidas por nós e pela rede; proporcionar trabalhos de grupos para restaurar e preservar a
integridade e as condições de autonomia dos usuários; encaminhar as famílias com direitos
violados aos equipamentos CRAS Norte, CRAS Centro-Sul e CREAS; contribuir para a reparação
de danos e da incidência de violação de direitos trabalhando a autonomia dos usuários tanto
individualmente e em grupo; desenvolvimento da capacidade de criação, raciocínio, concentração e
autovalorização, através do artesanato, arte (dança, circo, teatro), cultura (capoeira,), educação
informal, atividades lúdicas, etc.; proporcionar o fortalecimento de vinculo familiar e socialização
de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, proporcionado através do artesanato, técnicas
artísticas e culturais (capoeira, circo, teatro, “contação” de história), arte, educação informal,
atividades lúdicas e técnicas de promoção humana).
6) *Caminho da Sobriedade: desenvolver ações para a população em situação de rua do Município
de Pedro Leopoldo, de acordo com o que institui a Política Nacional de Assistência Social e a
Tipificação dos serviços sócio assistenciais. Os mesmos são considerados grupo populacional
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou
rompidos, a inexistência de moradia convencional regular e o vício em álcool, drogas e
entorpecentes. O trabalho propiciará acompanhamento pessoal e reabilitação para que o individuo
possa retornar ao convívio social e familiar, nos termos do plano de trabalho.
7) **Rotary Club de Pedro Leopoldo: propiciar e promover a inclusão digital e social no
desenvolvimento de atividades em Tele Centro Comunitário para a população dos bairros: São
José, Santa Rita, Santo Antônio e Vila Aparecida, além do público referenciado pelo Centro de
Referência de Assistência Social/ CRAS Centro Sul.

Obs.: as informações constantes nos itens 6 e 7 foram encaminhadas pela Chefia de
Gabinete da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

Em virtude desse novo contexto da assistência social no município, faz-se
necessário reafirmar a importância do poder público atuar de forma a fazer com que todos
os agentes da política, tanto governamentais, como não-governamentais, transitem do
campo da ajuda, da filantropia, para o da cidadania e dos direitos, num trabalho que já foi
iniciado não só com a implantação da Secretaria, como no âmbito das Conferências
Municipais da Assistência Social.
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2.5. CONDIÇÕES DE MORADIA
2.5.1. Características dos domicílios de Pedro Leopoldo
Em consonância com o conceito mais amplo de necessidades habitacionais, o
diagnóstico das condições de moradia do Município de Pedro Leopoldo se estrutura
através da análise de duas dimensões: a inadequação de moradias e o déficit habitacional.
O conceito de inadequação de moradias diz respeito a domicílios onde haja
necessidade de melhorias devido a determinados tipos de precarização que afetam a
qualidade de vida dos moradores. A identificação de moradias inadequadas busca,
portanto, implementar políticas e projetos voltados à melhoria do estoque habitacional
existente.
O déficit habitacional leva em conta o total de famílias sem condições de moradia
adequada. São classificados como inadequados os domicílios com adensamento excessivo
de moradores, carência de infraestrutura, problemas de natureza fundiária, alto grau de
depreciação ou sem unidade domiciliar exclusiva. Consideram-se como carentes de
infraestrutura todos os domicílios que não disponham de pelo menos um dos seguintes
serviços básicos: iluminação elétrica, abastecimento com redes de água e esgoto, coleta de
lixo.
Conforme o último Censo Demográfico, Pedro Leopoldo dispunha, em 2010,de
17.510 domicílios, dos quais 14.947 estão localizados em área urbana, totalizando um
percentual de 85,4% (IBGE 2010).
A partir da análise da Tabela 2.5.1, observa-se que no município há um grande
predomínio de domicílios unifamiliares, representando 93% do total de domicílios
particulares permanentes. A existência de residências multifamiliares (apartamentos) ainda
é reduzida e corresponde a pouco mais de 6% do total de domicílios, ainda que já
represente a segunda maior ocorrência de tipo domiciliar no município.
Tabela 2.5.1 –Domicílios particulares permanentes por tipo – Pedro Leopoldo – 2010
Domicílios particulares permanentes – Pedro Leopoldo 2010
Casa de vila ou
Cómodos
Total Casa
%
Apartamento
%
em condomínio
%
ou cortiços
17510 16287 93,0%
1114
6,36%
69
0,39%
40
Fonte: IBGE, Resultados do Universo Censo Demográfico 2010.
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%
0,23%

Verifica-se uma maior concentração de apartamentos na área central do município,
majoritariamente em sua porção Norte. Também se pode observar uma concentração
expressiva de residências multifamiliares em distritos adjacentes, ao Norte do centro, tais
como São Geraldo e Campinho, além de algumas ocorrências no distrito de Lagoa de
Santo Antônio.
No que se refere à infraestrutura e à adequação das moradias, Pedro Leopoldo
apresenta uma realidade relativamente satisfatória, especialmente na sede urbana. De
acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, que relaciona dados
extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, os indicadores de habitação de
Pedro Leopoldo mostraram melhoras significativas ao longo dos anos, como pode ser
observado na Tabela 2.5.2. Percebe-se uma evolução considerável especialmente no que se
refere à coleta de resíduos sólidos, que, em 2010, apresentava uma taxa de 99% de
domicílios com coleta de lixo por companhia de limpeza, enquanto, em 1991, apenas
57,02% dos domicílios eram atendidos por esse serviço.
Tabela 2.5.2 – Evolução dos indicadores de habitação – Pedro Leopoldo – 1991/2010
Indicadores de Habitação – Pedro Leopoldo - MG
% da população em domicílios com água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica
% da população em domicílios com coleta de lixo *População urbana

1991
88,00
97,70
57,02

2000
94,96
99,61
93,99

2010
98,42
99,90
99,00

Fonte:PNUD/IPEA/FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano). Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Importante ressaltar que os dados de coleta de lixo acima apresentados se referem
apenas aos domicílios urbanos. Ao considerarmos também os domicílios rurais,
localizados em territórios mais distantes da sede, o percentual de moradias contempladas
pelo serviço se reduz consideravelmente, como pode ser observado no Mapa 2.5.1.
O Mapa 2.5.2 ilustra os dados do Censo Demográfico 2010 relativos à cobertura do
serviço de abastecimento de água no Município de Pedro Leopoldo por setor censitário.
Percebe-se um percentual satisfatório de domicílios atendidos pela rede em Fidalgo,
Quintas do Sumidouro, Lagoa de Santo Antônio, bem como na área central e suas
imediações. Nas demais localidades, a cobertura do serviço de água se mostra ainda
deficiente, especialmente nos territórios localizados ao Sul da sede, como Dr. Lund e
Tapera, com destaque para o bairro Quintas das Palmeiras, que apresenta entre 0% e 20%
apenas de domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água.
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Mapa 2.5.1 – Percentual de domicílios particulares permanentes com lixo coletado
por setores censitários
Fonte: IBGE, 2010.

Os dados relativos ao esgotamento sanitário doméstico são os que apresentam os
piores indicadores se comparados aos demais serviços básicos. A insuficiência de
esgotamento sanitário se mantém como o principal problema de carência de infraestrutura
do município.
Segundo dados do Plano de Regularização Fundiária de Pedro Leopoldo, em 2000,
havia, no município, 4.105 domicílios sem esgoto sanitário, enquanto no ano de 2010 este
número subiu para 6.715 domicílios. Considerando o numero total de domicílios
particulares permanentes em cada ano, os dados mostram que, em 2000, 29,4% do total de
moradias não apresentavam esgotamento sanitário, enquanto, em 2010, este índice chega a
38,4%.
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Mapa 2.5.2 – Percentual de domicílios particulares permanentes com abastecimento
de água da rede geral por setores censitários
Fonte: IBGE, 2010.

O Mapa 2.5.3 ilustra mais uma vez a disparidade presente entre a cobertura do
serviço de esgotamento sanitário na área central e arredores e nas demais localidades.
Destaca-se que, apesar da existência da rede de esgoto em alguns locais, apenas
recentemente uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) se encontra em processo de
implantação no município, ou seja, mesmo quando coletado, a destinação do esgoto até
então permanecia inadequada.
Já os serviços de iluminação elétrica na cidade se mostram muito satisfatórios. A
quase totalidade dos domicílios particulares permanentes, 17.401 do total de 17.510
domicílios, apresentava energia elétrica fornecida por companhia distribuidora, em 2010.
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Mapa 2.5.3 – Percentual de domicílios particulares permanentes com banheiro e
esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial por setores censitários
Fonte: IBGE, 2010.

A Tabela 2.5.3, a seguir, relaciona os dados do déficit habitacional de Pedro
Leopoldo em dois momentos, em 2000 e em 2010. A exemplo do que se observa nas
capitais e municípios de grande e médio porte do país, a maior parte do déficit do
município é urbano.
Tabela 2.5.3 –Déficit habitacional básico – Pedro Leopoldo – 2000/2010

Total
Urbano
Rural

Absoluto
1.601
1.329
272

Déficit habitacional básico – Pedro Leopoldo
2000
% total de domicílios
absoluto
11,49%
1.822
11,75%
1.645
10,37%
176

2010
% total de domicílios
10,40%
11%
6,86%

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Déficit Habitacional no Brasil –
Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas 2004, IBGE: Resultados do Universo do Censo Demográfico
2010.
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Em termos absolutos, observa-se um aumento do total de famílias sem condições de
moradia adequada, no período. Entretanto, percentualmente, verifica-se uma melhora de
um ano para o outro, especialmente nos indicadores do déficit habitacional para a zona
rural.
Embora o município tenha apresentado uma ligeira melhora ao longo dos anos em
termos relativos, o déficit habitacional de Pedro Leopoldo se vê hoje próximo ao
verificado na capital, Belo Horizonte. Belo Horizonte apresentava, em 2010, um percentual
de 10,3% de moradias inadequadas, enquanto os dados de Pedro Leopoldo indicaram
10,4% para o mesmo período (Déficit Habitacional Municipal no Brasil – 2010).
Especificamente foram identificadas em campo oito áreas de ocupação irregular de
interesse social, entre elas apenas uma atualmente reconhecida pela legislação municipal, a
Vila Aparecida, localizada na rua Rivadavia, que dá acesso ao distrito de Dr. Lund. Entre
as demais áreas identificadas estão: a totalidade do bairro Manuel Brandão; a Vila Horta
Municipal, localizada nos limites do bairro Santo Antônio da Barra; o bairro Periquitos,
localizado no distrito de Quintas do Sumidouro; uma pequena ocupação próxima ao local
de implantação da ETE; outra na região de Ferreira/Tapera, próxima a uma área degradada
pela extração de areia; outra também próxima à área degradada pela extração de areia no
bairro Quinta das Palmeiras; e uma ocupação na área verde do loteamento Teotônio Batista
de Freitas (conhecido como Bairro da Lua). Estas áreas podem ser identificadas no mapa
de uso e ocupação do solo na seção que trata da evolução urbana, uso e padrão de
ocupação do solo urbano, no segundo volume deste Diagnóstico Situacional. Segundo a
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a premissa inicial da atual gestão não é de
remoção, mas de regularização e urbanização destas áreas.
O Município de Pedro Leopoldo não dispõe de Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS).

Tampouco existem políticas de provisão habitacional ou

assistência técnica no setor. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
apesar dos indicadores do déficit habitacional da cidade, não existe previsão para a
elaboração de um PLHIS para o município, o foco da política habitacional estaria
atualmente na aplicação do Plano de Regularização Fundiária existente e nesta revisão do
Plano Diretor, para diagnosticar e conferir orientações e diretrizes para o planejamento
habitacional local.
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2.6. CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO
2.6.1. Esportes25
Segundo informações da responsável, no município há uma serie de atividades
esportivas e campeonatos, convênios com Liga de Futebol de Pedro Leopoldo,
promovendo torneios do estágio mirim ao máster.
O Centro Esportivo de Pedro Leopoldo (CEPPEL), que no começo dos anos 2000
teve seu teto destruído em razão de uma tempestade, é um equipamento extremamente
valorizado pela cidade. Há também muitos campinhos, mas são privados, ligados a
associações de bairro.
No município, há uma tradição no futebol que se reflete na inauguração do Pedro
Leopoldo Futebol Clube (o Bode), em 1933. Disputou campeonatos amadores locais até
chegar à Federação Mineira de Futebol, atingindo bons resultados e culminando em sua
profissionalização. Na década de 60, depois de muitas derrotas, passou a se dedicar
exclusivamente ao futebol amador.
Quadro 2.6.1 – Equipamentos municipais de Pedro Leopoldo – 2014
Equipamentos
Localização
Observações
Quadra da Praça da Estação

Ginásio Poliesportivo
CEPPEL

Estação Ferroviária de Pedro
Leopoldo.
Rua Dr. Rocha, s/n – Praça
da Estação - Centro
Rua Anélio Caldas, 530 Centro

Inclui uma quadra de esporte
e uma pista de skate

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Gerência de Cultura

25

No Portal da Transparência do Governo Federal é possível localizar dois convênios em vigência:
1)
Construção
de
cobertura
de
01
(uma)
quadra
poliesportiva,
no
endereço
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=756238&TipoCons
ulta=0 , acesso em 26 de julho de 2014.
2)
Construção de Quadras em Vera Cruz de Minas, no endereço http://www.portaldatransparencia. .
Nas pesquisas realizadas, foi encontrada referência à Copa Integração, organizada pela Liga de Futebol de Pedro
Leopoldo que teria início no dia 9 de março e como representante da cidade de Pedro Leopoldo, haveria a equipe
dos MENINOS DA VILA do bairro Teotônio Batista de Freitas (Lua, região com índices de vulnerabilidade
importantes). Também há referência à Copa Classista cujo início seria no dia 9 de Março e teria como representante
da cidade, a equipe do SANTA CRUZ de Fidalgo. http://www.mixnoticias.com.br/category/variedades/page/53/ ,
acesso em 26 de julho de 2014.
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2.6.2. Turismo e Lazer26
Há um conjunto de menções ao potencial turístico na cidade dado seu patrimônio
histórico, natural e cultural. As referências à história mais antiga, a partir da localização do
fóssil “Luiza”, a presença do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, que fundou o Arraial do
Sumidouro (Quinta do Sumidouro) em 1674 (origem do município), à vida de Chico
Xavier. Todos esses são alguns exemplos que, se articulados num saudável planejamento,
podem gerar a exploração econômica sustentável do patrimônio cultural e natural. Existem
referências27, inclusive em blogs de agências turísticas ou pessoais, ao turismo religioso
relacionado aos 50 anos vividos por Chico Xavier no município ou ao Circuito das Grutas.
Ou mesmo em relação a um circuito ecológico que poderia envolver os elementos naturais
como grutas, lapas, lagoas, cachoeiras e matas.
As pesquisas realizadas apontam para investimentos em turismo no Vetor Norte da
RMBH feitos pela SETUR e tendo o Circuito das Grutas como um dos pontos prioritários,
cenário que antecedeu e mesmo foi avaliado como preparatório para a realização da Copa
do Mundo da FIFA.
Ainda em relação ao turismo, destaca-se o programa de ICMS Turístico28, o qual
surgiu com base na alteração da Lei nº 18.030/2009 (nova Lei Robin Hood29), a fim de
promover o patrimônio turístico das cidades de Minas Gerais.
26

Há informações sobre a instalação em algumas praças da cidade de Academias ao Ar Livre e a aquisição
de mais 10 pela atual administração.
27
Endereços acessados em 26 de julho de 2014:
http://www.ferias.tur.br/informacoes/3571/pedro-leopoldo-mg.html
http://jufgontijo.blogspot.com.br/2007/05/pedro-leopoldo-e-o-turismo-religioso.html
http://turismo.ig.com.br/destinos_nacionais/2010/04/23/o+roteiro+em+pedro+leopoldo+9460294.html
28
Dada a legislação eleitoral o site da SETUR se encontra temporariamente desativado
(http://www.turismo.mg.gov.br/ ). Por essa razão as informações sobre o ICMS Turístico foram levantadas
no endereço http://mgtm.tempsite.ws/patrimonio-cultural/icms-turistico.phpacesso em 26 de julho de 2014.
29
Em 2009, foi aprovada e publicada em 12 de janeiro de 2009 a Lei nº 18.030, originária do projeto de Lei
n° 23/2003 para promover mudanças significativas na distribuição da cota-parte do ICMS pertencentes aos
municípios do Estado, tendo em vista a inclusão de seis critérios (turismo, esportes, municípios sede de
estabelecimentos penitenciários, recursos hídricos, ICMS solidário e mínimo per capita) e um subcritério do
ICMS Ecológico (mata seca). A nova Lei entrou em vigor em janeiro de 2010, mas a distribuição realizada
com base nos novos critérios somente iniciaria a partir de 2011.Acessoem 26 de julho de 2014:
http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/leirobinhood/histórico.
Em relação ao ICMS Cultural , o Estado de Minas Gerais oferece recursos para que os municípios façam a
sua parte por meio da Lei Robin Hood (Lei 13803/00), que distribui os valores ali estabelecidos aos
municípios que atuarem na preservação do seu patrimônio cultural.
Os municípios devem elaborar dos relatórios e documentos que devem ser apresentados ao Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, de forma a comprovar atuação dos
municípios e garantir os pontos que serão transformados em recursos a cada ano, compreendendo:

Orientação da atuação do Conselho Municipal de Cultura e revisão das Atas de Reunião e da
documentação do Departamento do Patrimônio Cultural;
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Compreendido como uma forma de incentivar os municípios ao investimento e
melhoria dos serviços, infraestrutura, capacitação de mão de obra local, conservação do
patrimônio histórico, cultural e ambiental, proporcionando o desenvolvimento sustentável
da atividade. Para se habilitar à participação no critério “turismo” o município deve:
 Participar de um circuito turístico reconhecido pela Setur, nos termos do Programa
de Regionalização do Turismo no Estado de Minas Gerais;
 Implementar uma Política Municipal de Turismo;
 Possuir Conselho Municipal de Turismo - Comtur - constituído e em
funcionamento;
 Possuir Fundo Municipal de Turismo - Fumtur - constituído e em funcionamento;
 Ter participação no critério "patrimônio cultural“ e "meio ambiente” da Lei
(critérios complementares).
Segundo informações da gestora responsável, a cidade de Pedro Leopoldo já está
inserida no Projeto da rota Dr. Lund, em parceria com o Governo do Estado, através da
Subsecretaria de Esportes do Estado de Minas Gerias (SETES)30, e Secretaria de Estado de
Turismo de Minas Gerais (SETUR).
2.6.3. Cultura
A cultura deve ser entendida como meio, como dispositivo para alcançar uma meta
qualitativa maior: a de uma cidadania mais plena. Para tal, faz-se necessária a consolidação
de uma política pública nessa área, o que envolve a dimensão do Patrimônio Cultural, a
organização das ações de valorização e promoção das manifestações culturais e o
desenvolvimento de ações interinstitucionais, seja envolvendo os órgãos públicos, seja
firmando parcerias com entidades civis.
No que diz respeito ao Patrimônio Cultural, no volume II deste Diagnóstico, uma
sessão específica apresenta os elementos relativos à riqueza municipal, no qual em um
quadro-síntese constam informações sobre os principais bens e monumentos, demarcando


Elaboração do Plano de Inventário Municipal e execução do Inventário do Patrimônio Cultural do
Município;

Elaboração de dossiês de tombamento e processos de registro do patrimônio imaterial;

Projetos e relatórios de atividades de Educação patrimonial;

Relatórios de comprovação das atividades culturais e investimentos.
30
Dada a legislação eleitoral o site da SETUR se encontra temporariamente desativado. Acesso em 26 de
julho de 2014: http://www.esportes.mg.gov.br/
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não só eventos ou atividades de caráter artístico, mas também outros que expressam a
memória e identidade local, como o Boi da Manta.
Para além do que seria um simples calendário promocional de festas e eventos, a
elaboração de um calendário cultural pode ser uma importante ferramenta que revela o
ordenamento e a construção de uma política pública de cultura, na medida em que seu
conteúdo expresse a produção cultural em todos os campos, com suas diferentes
linguagens, expressões e diversidade cultural.
Aqui, vale destacar a importância de promover políticas de profissionalização de
artistas e artesãos da cidade, de apoio e estímulo às bandas e corporações musicais de
Pedro Leopoldo, cuja presença indica uma tradição longínqua, reconhecida pela população.
Há vários eventos e atividades realizados no município, alguns deles em parcerias
com outros órgãos da administração, como o projeto Educação com Arte, uma parceria
com a Secretaria Municipal de Educação (que tem a implementação do horário integral nas
escolas previsto para 2015, através de projeto piloto). Em relação às articulações
institucionais, deve-se registrar que não há parcerias com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, uma ação intersetorial que seria, contudo, de extrema
importância.
A Lei Municipal de Incentivo a Cultura está, no momento, inativa. As pesquisas
feitas para a elaboração desse relatório indicam o uso corrente da lei estadual por parte dos
produtores culturais locais, o que se confirma pela existência de onze projetos (Anexo III)
aprovados pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Secretaria de Cultura do Governo de
Minas Gerais, no ano de 2013. A lista de projetos conforma um volume considerável de
projetos, com alcance variado, como se pode verificar nos exemplos a seguir: XI Festival
de Verão de Pedro Leopoldo; II Concurso Literário de Pedro Leopoldo; Prêmio Banda
Minas (Corporação Musical de São Sebastião de Vera Cruz de Minas).
Além dos projetos, pelo Edital Fapemig Extensão em Interface com a Pesquisa, em
2013, foi também contemplado o “Projetos Itinerários e Visões da Cidade: educação,
patrimônio e práticas culturais em Pedro Leopoldo”.
Em relação aos projetos, não há informação se os citados ou o restante dos
aprovados foram executados. São projetos que aprovados pela lei de incentivo necessitam
captar recursos para sua implementação, o que muitas vezes não ocorre. Isto indica um
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aspecto de suma importância que se refere a ações de sensibilização e mobilização, a serem
feitas com potenciais apoiadores, empresariado local e similares. Este cenário também
reflete uma realidade que não é prerrogativa do Município de Pedro Leopoldo: a política
de editais e leis de incentivo substituindo uma efetiva política pública construída com
participação popular, que reflita a riqueza e potencialidades culturais e artísticas locais.
Em relação às parcerias, há que se destacar a parceria com o Instituto Holcim31, que
envolve duas ações: o Festival de Verão e o Festival Internacional de Corais; e a parceria
com a Associação Comunitária São Sebastião, que realiza oficinas de teatro, dança e
congado.
Há presença na cidade de grupos de congado, reisado, candômbe e congêneres
expressivos afrodescendentes32, manifestações centenárias e tradicionais para as quais deve
haver uma política voltada à sua valorização e apoio.
Quadro 2.6.2 – Equipamentos culturais municipais – Pedro Leopoldo – 2014
Equipamentos

Localização

Observações

Arquivo Público Municipal

Rua Nossa Senhora da Saúde,
71 - Quadro
Estação Ferroviária de Pedro
Leopoldo
Rua Dr. Rocha, s/n – Praça da
Estação - Centro

Prédio tombado pelo município

Centro Cultural Lygia Belisário
– Biblioteca Municipal

Telecentro Fidalgo

Prédio tombado pelo município

Rua Santa Cruz, nº 148 Fidalgo

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Gerência de Cultura

O Mapa 2.6.1, na próxima página, apresenta os equipamentos descritos no quadro
anterior, distribuídos no Município de Pedro Leopoldo.

31

O Instituto Holcim é o braço da área de responsabilidade social da empresa. Criado em 2002 para
coordenar os investimentos sociais da Holcim Brasil no país, é uma entidade sem fins lucrativos, certificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento
das localidades onde a Holcim atua.
Ver:
http://www.institutoholcim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3:institutoholcim&catid=11:instituto-holcim&Itemid=19 , acesso em 24 de julho de 2014.
32
Há no município a comunidade de Pimentel que, em 2010, foi reconhecida como remanescente de
quilombo (Quilombo do Pimentel) que tem enfrentado um conjunto de dificuldades como no geral enfrentam
tais comunidades. Informações coletadas no endereço http://www.cedefes.org.br/afro_print.php?id=8440,
acessado em 26 de julho de 2014.
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Mapa 2.6.1
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

2.6.4. Aspectos relativos à gestão institucional
Em Pedro Leopoldo, a secretaria que responde pela área é a Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Há uma Gerência de Cultura, com uma subdivisão
designada de Seção de Juventude, Esportes e Lazer. Esta organização institucional se
encontra em vigor através da Lei nº 3.265, de 27 de dezembro de 2011. Contudo há, em
tramitação na Câmara Municipal, um projeto de lei que propõe um série de modificações
que afetarão, se não todos, muitos dos órgãos da administração direta e indireta. Dentre
esses, está prevista a mudança de estatuto da área da Cultura para uma secretaria adjunta,
englobando as áreas de Juventude, Esportes, Lazer e Turismo.
A separação das pastas de Cultura e Educação pode ser um passo importante no
fortalecimento das pautas culturais, na medida em que possibilita priorizações e agendas
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específicas para a gestão da área. Contudo, merece atenção a reunião de tantas áreas que
possuem pautas e dinâmicas específicas. Em que pesem os pontos de confluências entre as
várias áreas e a necessidade de atuações dialógicas e em permanente complementaridade,
destacam-se, especialmente, os cuidados na relação entre as pautas e agenda de cultura e
turismo e sua necessária diferenciação. A submissão da pauta cultural do município aos
interesses do turismo pode gerar perdas ou danos na produção e criação cultural local.
As dificuldades encontradas em levantar informações claras e precisas sobre esse
cenário institucional exemplifica o grau de complexidade a ser lidado. Em contrapartida,
nas pesquisas efetuadas há um volume importante de referências ao turismo, esporte e
cultura do município, recentes ou não.
Há quatro conselhos municipais ligados à área da cultura, presididos pela sua
responsável: Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural 33, Conselho Municipal
de Políticas Culturais34, Conselho Municipal do Esporte e Conselho Municipal da
Juventude35. Há referências à conferência de cultura (indicadas no diagnóstico anterior) e a
responsável pela gestão da área informou sobre a Conferência da Juventude, quando se
discutiu políticas públicas para juventude relacionadas a grêmios estudantis.
Outro ponto importante é a construção de uma política voltada para o
desenvolvimento e preservação do Arquivo Público Municipal, tanto sua edificação,
quanto seu acervo, que possui documentação permanente do Executivo e do Legislativo,
além das doações, por particulares, de documentos de interesse histórico. Salienta-se,
também, a necessidade de uma política de modernização de acervo para a Biblioteca
Municipal e uma possível ampliação com a implantação de outras unidades, em diferentes
regiões da cidade.
A regularização sistêmica da cultura em suas diferentes áreas deve ser um caminho
a seguir de modo a promover políticas públicas que permanecem e assegure horizontes
viáveis à população no que se refere à sua história, memória e fruição.
33

Segundo lista encaminhada pela Chefe de Gabinete haveria também outra designação, Conselho
Municipal do Patrimônio Natural e Histórico. Não há informação sobre a implantação de Fundo Municipal
de Patrimônio ou mesmo plano municipal mas há referência a um Plano de Inventario. Em relação às outras
áreas cultura também não há referências de plano municipal.
34
O município está integrado ao Sistema Nacional de Cultura (SNC). Foi realizada uma Conferência
Municipal de Cultura em 2013 e em agosto o município participou da Conferência Estadual.
35
O Conselho da Juventude já possui portaria. O do Esporte está em processo de indicação das entidades.
Todos são paritários.
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2.7. SEGURANÇA PÚBLICA
2.7.1. Caracterização do setor e indicadores municipais
Pedro Leopoldo conta com uma Companhia Especial 182, subordinada ao 36º
Batalhão da Polícia Militar – PM de Vespasiano, que também responde pelo município de
Confins. Segundo informações do major responsável, o efetivo da companhia que atende
hoje a cidade possui cerca de 52 militares, número que chegou a 80 36. Conta com onze
viaturas de quatro rodas entre os quais dois micros ônibus para deslocamentos de tropa e
cinco viaturas de duas rodas. Não há ronda de bicicletas.
A companhia conta com um convênio entre Estado e Município que oferece
infraestrutura (água, luz e aluguel) para suas instalações.
A Polícia Civil local responde ao 36º Batalhão, denominada 3º Delegacia Regional
de Vespasiano e é responsável somente pelo Município de Pedro Leopoldo. Há também
um convênio entre Estado e Município que garante repasse de funcionários, suplemento de
combustível, água, luz, telefone,contrato de aluguel de um dos dois imóveis ocupados em
que se encontra a Delegacia da Mulher, Detran, Serviços de Identificação, Cartórios para
colher depoimentos.
Atualmente há dois delegados: a titular encarregada dos assuntos de ordem
administrativa, gestão de pessoal, registro de veículos, de habilitação, de identidade além
de acumular a Delegacia da Mulher (que também atende a crianças e adolescentes, autoras
e vítimas de violência). O segundo delegado, recente, está mais envolvido com o
acompanhamento e investigação de crimes. Segundo o Plano Estratégico do governo de
Estado, a partir de um estudo de estatístico dos níveis de criminalidade, número de
habitantes e extensão territorial a indicação foi de três delegados.
O convênio com o município previu 16 funcionários para área administrativa e
serviços gerais. Contudo, a mudança de horário de funcionamento da prefeitura aliada a
Lei de Responsabilidade Social tornaram possíveis a cessão de oito funcionários. Há 13
investigadores dos quais quatro ficam na vigilância do prédio e atividades administrativas.
São quatro a cinco investigadores disponíveis por dia para lidar com os crimes contra

36

Informação apontada pelo Major responsável e contida no relatório elaborado pelo Instituto Olhar Pesquisa
e Informação Estratégica, de 2012 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Pesquisa e
Diagnóstico Social em atendimento às áreas de maior desenvolvimento e risco social no Município de Pedro
Leopoldo).
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patrimônio e contra a vida. Este número é avaliado como insuficiente. A delegacia conta
com sete viaturas de quatro rodas e três de duas rodas.
O Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP)37 foi implantado em
torno de 2007. A avaliação da Polícia Militar e da Policia Civil é positiva demarcando sua
importância no apoio às discussões a respeito do município, consertos de pequenos objetos
e viaturas, participação em reuniões ou palestras com as comunidades realizadas com a
presença de representantes da Polícia Militar ou Civil além de ser um mecanismo de
representação e envolvimento da sociedade civil local. Contudo, enfrentaram dificuldades
na última eleição dada a quase ausência de interessados o que exigiu que a reeleição da
chapa eleita anteriormente.
Em 2009, foi implantado o Plantão Regionalizado. Até então as ocorrências eram
recebidas 24 horas por dia o que implicava funcionários disponíveis sem direito a folgas,
salvo se houvesse ação presencial do profissional. A portaria respectiva regularizou a
situação exigindo, pela falta de equipes, regionalizar plantões. As regionais respondem a
cerca de oito municípios o que, por um lado facilitou as operações necessárias, por outro
gerou impactos na segurança pública local na medida em que as ocorrências geradas a
partir das 18hs30 passaram a ser conduzidas para o município de plantão. Como resultado,
as localidades podem viver situações precárias em relação à sua segurança pública por
períodos longos a depender do número de ocorrências e o prazo que cada uma exige para
sua finalização.
O Corpo de Bombeiros que atende ao Município de Pedro Leopoldo é de
Vespasiano.
Pedro Leopoldo possui Guarda Municipal com um quadro de 27 efetivos ativos. Há
um plantão permanente na rodoviária e no Pronto Atendimento com a presença de dois
guardas em cada um dos locais. O restante faz ronda constante pelos diversos distritos da
cidade. Contam com três viaturas de quatro rodas.
O Município de Pedro Leopoldo apresenta um quadro preocupante na área da
segurança pública já apontado no diagnóstico realizado pela Fundação João Pinheiro que
deu os subsídios para o Plano Diretor em vigência, agora revisado.
37

O CONSEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública, tem como propósito geral a mobilização e
reunião de comunidades locais em torno das discussões dos problemas da segurança pública, no contexto
municipal ou em subdivisão territorial de um município.
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Conforme se observa nos quadros 2.7.1 e 2.7.2, a seguir, houve um salto na
criminalidade nos períodos comparados de janeiro a abril de 2013 e 2014, aumentando-se
consideravelmente o número de crimes violentos contra o patrimônio, homicídios e furtos.
Em relação aos crimes designados de violentos há um aumento de 50% do total geral e de
11,06%, de crimes não violentos. A tendência de crescimento dos índices é a tônica nos
últimos anos, segundo a delegada titular da Policia Civil.
Quadro 2.7.1 – Estatística policial de crimes violentos –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
Naturezas Criminais
*CVPAT

2013

2014

Percentual de Variação (%)

67

113

68,66%

Estupro Consumado

0

1

100%

Estupro Tentado

1

1

0%

Homicídio Consumado

4

7

75%

15

12

-20%

3

1

-66,67%

90

135

50%

Homicídio Tentado
Sequestro e Cárcere Privado
Total Geral
*Crimes violentos contra o patrimônio
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Quadro 2.7.2 - Estatística policial de crimes não violentos –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
Naturezas Criminais
Furto
*Ameaça
*Vias De Fato
*Dano
Estelionato
Total Geral

2013

Percentual de Variação
(%)

2014
265
138
81
62
57
603

344
151
90
61
32
678

29,81%
9,42%
11,11%
-1,61%
-43,86%
11,06%

*Segundo a Polícia Civil, os itens sinalizados são crimes que norteiam as ações da delegacia da Mulher, isto é, são
situações decorrentes de violência doméstica ou de convivência.
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

O Quadro 2.7.3 indica que os roubos consumados a transeuntes, veículos,
proprietários/condutores de veículo e estabelecimentos comerciais (bares, supermercado
etc.) são importantes alvos. Observa-se também no Quadro 2.7.4 o aumento considerável
de arrombamentos contra o pequeno decréscimo de furtos simples o que indica a
qualificação dos atos delituosos com desdobramentos que podem colaborar para um maior
grau de violência.
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Quadro 2.7.3 - Estatística policial de roubos consumados –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
Roubos Consumados
Alvo do Evento

2013

2014

Variação

Escritório

0

1

100%

Automóvel

3

14

366,67%

Mercearia/Sacolão/Supermercado

3

12

300%

Transeunte

8

26

225%

Bar/Lanchonete/Restaurante/Similar 3

9

200%

Proprietário/Condutor de Veículo

5

14

180%

Carpintaria/Marcenaria

0

1

100%

Total Geral

22

77

71.42%

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Quadro 2.7.4 - Estatística policial de furtos simples e arrombamentos –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
Natureza
Furto simples

209

2013
196

2014

Variação
-6,22%

Arrombamento

56

148

164,29%

Total Geral

265

344

29,81%

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

A partir das estatísticas atuais, a Policia Militar utiliza uma matriz de avaliação que
qualifica e prioriza três crimes, a saber: os roubos a transeuntes que traz prejuízos ou
dificuldades extremamente graves, exige ação imediata e seu agravamento será imediato.
Em relação aos roubos a estabelecimentos comercias muito graves, a ação é urgente e que
deverá piorar em curto prazo e, por fim, os furtos qualificados (arrombamentos) são
graves, com ações o mais cedo possível e a longo prazo deverá apresentar piora nos
índices. Segundo a Polícia Militar os assaltos e crimes contra o patrimônio são realizados
por pessoas fora do município (das cidades circunvizinhas).
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A região central apresenta o maior número de roubos a estabelecimentos comerciais
e transeuntes. O Setor Norte da cidade, onde se destacam Teotônio Batista de Freitas –
Bairro da Lua- Lagoa de Santo Antônio e Felipe Claudio, apresenta maior número de
ocorrências ligadas ao tráfico de drogas, assaltos e homicídios, conforme demonstram os
Quadros 2.7.5 e 2.7.6 abaixo.
Quadro 2.7.5 - Estatística policial de roubos a estabelecimentos comerciais e transeuntes –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
Bairro
ANDYARA

2014
3

Percentual
5,17%

*CENTRO

21

36,21%

*DOM CAMILO

5

8,62%

*FELIPE CLAUDIO DE
SALES

9

15,51%

FIDALGO

2

3,45%

IPANEMA

1

1,72%

*LAGOA DE SANTO
ANTONIO

5

8,62%

MAGALHAES

3

5,17%

MANOEL CARLOS

1

1,72%

MORADA DOS ANJICOS

1

1,72%

QUINTAS DAS
PALMEIRAS

2

3,45%

SAO GERALDO

3

5,17%

SAQUAREMA

1

1,72%

TRIANGULO

1

1,72%

Total Geral

58

100%

* Bairros que apresentam maiores índices de roubos
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Os bairros do Centro, Dom Camilo, Felipe Claudio Sales e Lagoa de Santo Antonio
são responsáveis por 68,96% dos roubos registrados. Em relação ao tráfico de drogas,
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destacam-se os bairros do Centro, Lagoa de Santo Antonio e Teotônio Batista de Freitas
que representam 59,25%.
Quadro 2.7.6- Estatística policial de tráfico de drogas –
Pedro Leopoldo – jan.-abr./2013-2014
BAIRRO

2014

PERCENTUAL

ANDYARA

2

7,41%

CAMPINHO

1

3,70%

*CENTRO

8

29,63%

EUCALIPTOS

1

3,70%

FELIPE CLAUDIO DE SALES

1

3,70%

*LAGOA DE SANTO ANTONIO

4

14,81%

MORADA DOS ANJICOS

2

7,41%

NOVO CAMPINHO

1

3,70%

SANTO ANTONIO

1

3,70%

SAO GERALDO

2

7,41%

*TEOTONIO BATISTA DE FREITAS

4

14,81%

Total Geral

27

100%

* Bairros que apresentam maiores índices de tráfico de drogas
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Para a Polícia Militar a parceria com a guarda local poderia melhorar se fosse
armada, condição possível em municípios com mais de 60 mil habitantes. A população
estimada em Pedro Leopoldo pelo IBGE para 2013 seria de 61.795 mil habitantes.
A Rede de Vizinhos Protegidos, uma iniciativa da Policia Militar de Minas Gerais
implantada em algumas cidades, vem se estendendo a diversos municípios inclusive em
Pedro Leopoldo. O projeto visa o apoio na diminuição de índices de criminalidade, a partir
da participação de voluntários da sociedade civil em uma rede de proteção e prevenção
com objetivo de contribuir para a segurança pública na área em que a rede for implantada.
Seriam utilizadas estratégias avaliadas como organizadas, de fácil execução, eficientes, de
baixo custo que reforçariam a presença se não objetiva, pelo menos subjetiva, através da
aproximação direta e constante, da Polícia Militar junto à população. Contudo, não foram
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apresentados os dados de avaliação dos resultados alcançados no município, até o
momento.
Desde a gestão municipal anterior, para a Polícia Civil há investimentos em
políticas de prevenção e cita a importante parceria com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. Muitos casos são encaminhados para a sua rede de serviços
(CRAS e CREAS)38, Conselhos e, mesmo, para os serviços de Saúde e Educação. No caso
de ocorrências e encaminhamentos que envolvam crianças e adolescentes, há
monitoramento através de relatórios de feedback.
Para a delegada titular seria importante um Centro de Referência para a mulher já
que de 300 a 400 procedimentos são relativos à violência doméstica. No caso de
adolescentes, até 2013, quando em flagrantes eram encaminhados para a Delegacia
Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) de Santa
Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, isto não é mais possível e os
adolescentes são liberados pelo juiz na medida em que não há para onde encaminhar.
Como resposta a este cenário, aponta o investimento na prevenção através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social evidenciando o retorno que observa haver.
Os índices apresentados indicam fortemente a necessidade de providências
urgentes. Na página39 da Câmara de Vereadores de Pedro Leopoldo acessada em 24 de
julho há referência ao “requerimento 17/2013 dos Vereadores Vicente Cruz e Aziz José
Ferreira que requer Audiência Pública com representantes do Ministério Público, Polícias
Civil e Militar, Poderes Executivo e Legislativo, Guarda Municipal e Conselho de
Segurança Pública de Pedro Leopoldo/MG – CONSEP, para discutir sobre a onda de
assaltos, arrombamentos e a falta de segurança no Município. Teria sido aprovado na
reunião ordinária do dia 16/09/13 e em data ainda a ser definida seria marcada a audiência
pública.

38

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)é uma unidade pública estatal descentralizada da
política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco
social dos municípios e DF.
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade
pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de
ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). Acessar http://www.mds.gov.br.
39
http://www.camarapl.mg.gov.br/noticias/audienica-publica-sobre-seguranca.
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Parece que o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 requereu o ingresso
do município no Plano Nacional de Segurança Pública (PRONASCI). Vale observar que a
atual Política Nacional de Segurança demarca como essencial a construção de planos
locais de segurança pública que de forma sistêmica se encarreguem de promover a
proteção e segurança dos habitantes.
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3. DIMENSÃO PRODUTIVA
Este capítulo apresenta o diagnóstico do Plano Diretor para a dimensão produtiva,
abrangendo a questão da economia dos setores produtivos do município, a questão da
renda e do emprego gerados pela economia municipal.
3.1. ECONOMIA MUNICIPAL
Apesar de não ser um dos municípios mais antigos da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, tendo sido fundado nos anos 1920, no contexto metropolitano, Pedro
Leopoldo é um município que sempre teve essa inserção regional reconhecida, tendo se
beneficiado de sua localização, que permitia fazer parte do suporte econômico ao
desenvolvimento metropolitano, recebendo, relativamente, poucas externalidades negativas
e poucos impactos associados ao desenvolvimento da RMBH.
Localizado no que vem sendo denominado Vetor Norte da RMBH, o município
manteve características de uma cidade de pequeno porte, mas tem uma economia
diversificada e associada à indústria de transformação, notadamente por conta da presença
histórica da indústria de cimento.
Economicamente, o município se desenvolveu através de um perfil de base
industrial, consequência inicial da instalação da fábrica de tecidos e posteriormente pela
implantação da indústria cimenteira.
As reservas naturais do município incluem, principalmente, o calcário e também a
argila, caulim e a pedra Lagoa Santa. A economia municipal possui, portanto, uma certa
vocação para atividades extrativas, decorrentes desses seus recursos naturais (inclusive e
sobretudo a extração de areia).
Na área industrial, desenvolve-se a indústria alimentícia, a caldeiraria, o setor têxtil,
e laticínios, que se articulam com atividades agropecuárias., especialmente de pequenos
produtores e propriedades, com destaque para produção leiteira.
Os ramos que mais se destacam, na economia municipal, portanto, são a extração
mineral (areia), atividades de caldeiraria e fabricação de massa de cimento, representando
as unidades produtivas deste setor. E o setor de serviços, onde se destacam os bares,
restaurantes e lanchonetes, representando grande parte da atividade empresarial, seguidos
das atividades de costura e contando, também, com o ramo das oficinas mecânicas.
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Pedro Leopoldo já atravessou períodos muito variados em termo de oferta de
empregos, qualidade de vida e economia. Uma variação significativa foi quando, na década
de 1990, a Camargo Correa diminuiu o número de empregos oferecidos devido a sua maior
mecanização, a automação em seus negócios, mudanças em sua política interna que
abriram novas frentes de trabalho em outros municípios.
Ao mesmo tempo, em 1999-2000, o município assistiu a uma melhoria no
agronegócio e na cooperativa de leite regional, com a participação da Emater e de outras
iniciativas.
A Tabela 3.1.1, abaixo, apresenta alguns indicadores econômicos de Pedro
Leopoldo, em especial, o PIB e o PIB/capita, apresentando um comparativo com a RMBH.
Tabela 3.1.1– População, PIB e PIB/capita – Pedro Leopoldo e RMBH –
2000/2010
MUNICÍPIOS
RMBH
Pedro Leopoldo

População
2000

2010

4.357.171
53.957

PIB a preços correntes (milhões)

PIB PER CAPITA

2005
R$63.818

2010
R$120.834

2000

2010

4.883.970

2000
R$33.713

R$7.737,46

R$24.740,93

58 740

R$368

R$515

R$1.050

R$6.822,32

R$17.879,09

Fonte: IBGE.

Em 2010, a população de Pedro Leopoldo correspondia a 1,2% da população da
RMBH e o PIB municipal correspondia a menos de 1% do PIB metropolitano. O PIB
municipal de Pedro Leopoldo, ancorado, sobretudo, no setor secundário, mas com
importante participação dos comércio e dos serviços, superou, em 2010, a marca de R$ 1
bi.
Ao observar o PIB/capita, percebe-se que a economia municipal gera um
PIB/capita inferior ao indicador metropolitano, num quadro que se deteriorou entre os anos
2000 e 2010, o que se associa a uma relativa perda de participação da economia municipal
no PIB metropolitano ao longo da década de 2000, especialmente no período 2000/2005, e
que pode sugerir uma perda de dinamismo e produtividade por parte do setor produtivo
municipal.
O PIB municipal advém, em sua maior parte, da indústria da transformação e do
setor terciário, refletindo, em parte, a própria estrutura da ocupação da mão-de-obra, como
se verá adiante.
A economia do município, portanto, é fundamentalmente urbana, sendo residual a
riqueza e a renda geradas em atividades agrícolas.
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No Censo Agropecuário, foram identificados 136 estabelecimentos agropecuários
em Pedro Leopoldo, ocupando apenas 256 pessoas; 76 estabelecimentos se dedicavam à
pecuária e à criação de animais, sobretudo, bovinos (2.825 cabeças); e galináceos (384 mil
cabeças).
Havia registros de um criador de bubalinos, de 95 criadores de equinos; e de 39
estabelecimentos criadores de suínos (748 cabeças).
Na pecuária, os produtos mais expressivos têm a ver com a pecuária leiteira
(presente em 84 estabelecimentos, com registro de 4,7 mil litros de leite produzidos no ano
de realização do Censo, gerando R$ 2,3 milhões).
Não há produção expressiva de produtos das lavouras temporária e permanente. A
lavoura permanente é inexpressiva. Na lavoura temporária, os produtos mais importantes
são o milho em grão e cana e milho forrageiros, desenvolvidos em, grande parte, em
propriedades voltadas para a pecuária.
3.1.1. Ocupação setorial e taxas de atividade
Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, o principal setor de
ocupação, em Pedro Leopoldo, era o setor de serviços, no qual se encontrava 44,7% da
População Ocupada. Na sequência, os setores mais importantes, em termos de ocupação,
eram a indústria de transformação (18,0%), o comércio (11,9%) e a construção civil
(11,3%).
A Tabela 3.1.2 traz a distribuição das pessoas com 18 ou mais anos de idade
ocupadas, em Pedro Leopoldo, em 2000 e 2010, para os diversos setores de ocupação da
economia municipal.
Tabela 3.1.2 – Setor de ocupação – 18 ou mais anos de –
Pedro Leopoldo – 2000/2010
Setor de Atividade
Agropecuário
Extração Mineral
Indústria de Transformação
Serviços de Utilidade Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços

2000
4,1
2,2
20
0,6
10,8
12,7
49,2

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, PNUD/IPEA/FJP (IBGE, 2000/2010).
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2010
3,7
1,6
18
0,8
11,3
11,9
44,7

O setor de serviços, responsável por maior parte da ocupação municipal, tem no
Centro o maior percentual de pessoas ocupadas. Além do Centro, em Dr. Lund, Dona Júlia
Magalhães, Campinho e São Geraldo a ocupação no setor de serviços também é
predominante.
A População Ocupada na região da Lagoa de Santo Antônio apresenta o maior
percentual de ocupados na indústria da transformação; enquanto os maiores percentuais de
trabalhadores na construção civil são encontrados em Fidalgo, Santa Margarida II, Vera
Cruz de Minas e no Bairro da Lua.
O Gráfico 3.1.1, a seguir, traz as Taxas de Atividade e Desocupação, em Pedro
Leopoldo, para a população de 18 ou mais anos de idade, segundo dados do Censo
Demográfico 2010.
A População Economicamente Ativa chega a quase 70% da população total e o
nível de desocupação da PEA era relativamente baixo.

Gráfico 3.1.1 – Taxa de Atividade e Desocupação – Pedro Leopoldo – 2010

Entre as diferentes regiões do município, o Centro apresenta as Taxas de Atividade
mais elevadas, seja para as pessoas com 10 ou mais anos de idade,seja para as pessoas com
18 ou mais anos de idade. Quase 3/4 das pessoas nessa faixa que moram no Centro estão
ativas. As demais regiões da cidade, contudo, também apresentam elevados indicadores de
atividade, próximos dos 70%, o que reflete a estrutura etária da população e as vantagens
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demográficas decorrentes da transição em curso, tal qual apontado na seção 2.1 deste
Diagnóstico.
Em relação à desocupação, ela encontra os níveis mais elevados na região de
Fidalgo e entorno, Santa Margarida II, Vera Cruz de Minas e Bairro da Lua, ficando, para
a população com 10 ou mais anos de idade, em torno de 11,1%.
3.2. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
A análise dos dados de ocupação e de atividade econômica devem ser associadas
com os dados relativos ao perfil da ocupação, articulados com a formação escolar dos
trabalhadores.
Um dos gargalos da economia brasileira tem a ver com a queda da produtividade da
mão-de-obra, um indicador que se associa com a qualificação do trabalhador.
Numa região metropolitana, os municípios tendem a se especializar, exercendo
funções complementares no que conforma uma Divisão Social do Trabalho. Nesse sentido,
a economia municipal deve ser dinâmica o suficiente para evitar o risco de se especializar
no fornecimento de emprego ou de trabalhadores de baixa qualificação e menor
produtividade.
A Tabela 3.2.1 traz alguns indicadores de atividade e ocupação do município,
mostrado sua evolução entre 2000 e 2010.
Tabela 3.2.1 – Indicadores de atividade, ocupação e nível educacional das pessoas
ocupadas – Pedro Leopoldo – 2000/2010

Fonte: IBGE, 2000, 2010.
pdfcrowd.com
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Reproduzindo os efeitos dos avanços da economia e da retomada do crescimento
econômico nos anos 2000, nota-se uma redução expressiva do indicador de desocupação e
um aumento do grau de formalização dos trabalhadores, ou seja, houve uma retração do
desemprego e das atividades da economia informal.
Paralelamente, naquilo que configura um bom indicador, observa-se o aumento de
pessoas ocupadas que possuem, ao menos o nível fundamental de ensino (passando dos 2/3
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da população de referência) e de pessoas ocupadas com o nível médio de ensino (acima de
metade da população de referência).
No município, as populações das regiões/bairros de Fidalgo, Santa Margarida II,
Vera Cruz de Minas e Bairro da Lua são aquelas que apresentam o menor

grau

formalização dos trabalhadores. Essas regiões apresentam também os maiores níveis de
desocupação e a maior participação relativa em atividades que oferecem menores ganhos
de renda no município, como se verá posteriormente.
As tabelas 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, abaixo, trazem os indicadores com o perfil de
formação do Pessoal Ocupado para as diferentes Unidades de Desenvolvimento Humano
(UDHs) do Município de Pedro Leopoldo, em 2010, conforme dados preliminares do
PNUD/IPEA/FJP.
Tabela 3.2.2 – Percentual dos ocupados com Ensino Fundamental completo
com 18 anos ou mais – Pedro Leopoldo, UDHs – 2010
Situação

(%)

Unidade Territorial

Pedro Leopoldo,Centro, Entorno
Fidalgo, Entorno
Ribeirão das Neves: Santa Margarida II
Pedro Leopoldo: Dr. Lund Entorno
Ribeirão Palmital: Dona Júlia Magalhães,São José,Santa Rita
Ribeirão Palmital: Santo Antônio da Barra Entorno (Faculdade)
Vera Cruz de Minas
Mocambeiro: Lagoa de Santo Antônio
Pedro Leopoldo: Campinho,Felipe Cláudio Sales
Pedro Leopoldo: Bairro da Lua
Pedro Leopoldo: Conjunto Romero Carvalho Filho, São Geraldo
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (IBGE, 2010).
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.
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84,76
49,05
49,05
72,54
72,54
65,13
49,05
65,13
72,54
49,05
72,54

Tabela 3.2.3 – Percentual dos ocupados com Ensino Médio completo
com 18 anos ou mais – Pedro Leopoldo, UDHs – 2010
Situação

(%)

Unidade Territorial
Pedro Leopoldo,Centro, Entorno
Fidalgo, Entorno
Ribeirão das Neves: Santa Margarida II
Pedro Leopoldo: Dr. Lund Entorno
Ribeirão Palmital: Dona Júlia Magalhães,São José,Santa Rita
Ribeirão Palmital: Santo Antônio da Barra Entorno (Faculdade)
Vera Cruz de Minas
Mocambeiro: Lagoa de Santo Antônio
Pedro Leopoldo: Campinho,Felipe Cláudio Sales
Pedro Leopoldo: Bairro da Lua
Pedro Leopoldo: Conjunto Romero Carvalho Filho, São Geraldo

73,29
26,67
26,67
57,44
57,44
48,74
26,67
48,74
57,44
26,67
57,44

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (IBGE, 2010).
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Tabela 3.2.4 – Percentual dos ocupados com Ensino Superior
completo – Pedro Leopoldo, UDHs – 2010
Situação

(%)

Unidade Territorial

Pedro Leopoldo,Centro, Entorno
Fidalgo, Entorno
Ribeirão das Neves: Santa Margarida II
Pedro Leopoldo: Dr. Lund Entorno
Ribeirão Palmital: Dona Júlia Magalhães,São José,Santa Rita
Ribeirão Palmital: Santo Antônio da Barra Entorno (Faculdade)
Vera Cruz de Minas
Mocambeiro: Lagoa de Santo Antônio
Pedro Leopoldo: Campinho,Felipe Cláudio Sales
Pedro Leopoldo: Bairro da Lua
Pedro Leopoldo: Conjunto Romero Carvalho Filho, São Geraldo

29,30
1,19
1,19
15,06
15,06
6,69
1,19
6,69
15,06
1,19
15,06

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (IBGE, 2010).
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Os dados apresentados nas tabelas acima são uma proxy de como se estrutura o
Município de Pedro Leopoldo do ponto de vista socioeconômico. Nos bairros abrangidos
pela UDH Centro e Entorno, encontram-se os indicadores de maior nível educacional da
população ocupada.
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Esse indicador justifica os maiores níveis de atividade e ocupação por parte da
população dessa UDH e relacionam-se, como veremos adiante, com os maiores níveis de
renda auferidos pelos seus moradores.
Numa posição claramente intermediária, encontramos os indicadores de Dr. Lund e
entorno; Dona Júlia Magalhães, São José e Santa Rita; Campinho e Felipe Cláudio Sales; e
Conjunto Romero Carvalho Filho e São Geraldo.
Fidalgo, Santa Margarida II, Vera Cruz de Minas e Bairro da Lua, que apresentam
o menor

grau formalização dos trabalhadores e os maiores níveis de desocupação,

abrigam, também, os menores percentuais de pessoas ocupadas com maior qualificação.
Pouco mais de 1% do Pessoal Ocupado nessas regiões possuem curso superior, ao passo
que esse indicador se aproxima dos 30% no Centro de Pedro Leopoldo.
Esses indicadores acabam interferindo, como já foi dito anteriormente, nos
indicadores de pobreza e renda do município. A Tabela 3.2.5 traz a síntese dos indicadores
de renda, pobreza e desigualdade de renda para o município.
Tabela 3.2.5 – Indicadores de renda, pobreza e desigualdade – Pedro Leopoldo –
1991/2010

Pag.8
de10
Fonte:

IBGE.

pdfcrowd.com

Numa performance que se associa, sobretudo, aos efeitos macroeconômicos e das
políticas de combate à pobreza e alavancagem do crescimento econômico a partir do
fortalecimento do mercado consumidor interno, sobretudo no período 2000-2010, os
indicadores municipais melhoram substancialmente no período, com aumento da renda
domiciliar per capita, extinção da pobreza extrema para níveis residuais, redução dos
níveis de pobreza e da desigualdade de renda, medida pelo Índice de Gini, cujos dados da
Tabela 3.2.6 vem corroborar (ver também seção relativa à assistência social, neste
volume).
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Tabela 3.2.6 – Distribuição da renda entre quintis da população – Pedro Leopoldo –
1991/2010

Fonte: IBGE.

Ao longo do período, especialmente entre os anos 2000 e 2010, observa-se um
aumento do quinhão auferido pelos 20% mais pobres no total da renda municipal e uma
redução da apropriação feita pelos 20% mais ricos.
Ainda assim, como demonstram os dados, mais da metade da renda municipal é
apropriada pelos 20% mais ricos e menos de 5% fica com os 20% mais pobres.
A Tabela 3.2.7, a seguir, apresenta os valores da renda domiciliar per capita para as
UDHs de Pedro Leopoldo.

Tabela 3.2.7 – Renda domiciliar per capita – Pedro Leopoldo, UDHs – 2010
Valores

R$

Unidade Territorial
Pedro Leopoldo,Centro, Entorno
Fidalgo, Entorno
Ribeirão das Neves: Santa Margarida II
Pedro Leopoldo: Dr. Lund Entorno
Ribeirão Palmital: Dona Júlia Magalhães,São José,Santa Rita
Ribeirão Palmital: Santo Antônio da Barra Entorno (Faculdade)
Vera Cruz de Minas
Mocambeiro: Lagoa de Santo Antônio
Pedro Leopoldo: Campinho,Felipe Cláudio Sales
Pedro Leopoldo: Bairro da Lua
Pedro Leopoldo: Conjunto Romero Carvalho Filho, São Geraldo

1.277,21
391,58
391,58
753,59
753,59
625,54
391,58
625,54
753,59
391,58
753,59

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (IBGE, 2010).
Elaboração: PRÓ-CITTÀ, 2014.

Corroborando com os indicadores apresentados anteriormente, o nível de renda
encontrado no Centro mostra-se bem superior àquele encontrado nas demais regiões do
pdfcrowd.com
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município. Por outro lado, as regiões/bairros abrangidas pelas UDHs de Fidalgo e entorno,
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Santa Margarida II, Vera Cruz de Minas e Bairro da Lua apresentam os rendimentos mais
baixos para os ocupados com 18 ou mais anos de idade.
3.3. PERSPECTIVAS DA ECONOMIA DE PEDRO LEOPOLDO
No período mais recente, com as perspectivas trazidas com o desenvolvimento do
Vetor Norte da RMBH, Pedro Leopoldo se apresenta como um território de possibilidades
e de especulações.
A construção e implantação da Cidade Administrativa, a dinamização do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, no município vizinho de Confins, com o Aeroporto
Industrial, o projeto do Rodoanel, entre outros, constituem estímulos que têm gerados
impactos diversos nos municípios do Vetor Norte, em geral, e em Pedro Leopoldo, em
particular.
De modo geral, o eixo do Vetor Norte pretende promover a ampliação das áreas
produtivas e fomento de ações de elevações da produtividade e modernização tecnológica.
Nesse sentido, o empreendimento da Fashion City constitui uma espécie de síntese
dessas possibilidade, fortemente ancoradas no que

pode ser qualificado como sendo

vantagens locacionais decorrentes da localização estratégica do município.
Paralelamente aos investimentos produtivos, como se pode ver no segundo volume
deste Diagnóstico, diversos empreendimentos imobiliários também se fazem presentes,
trazendo consigo impactos na economia da construção civil e nas possiblidades de
reconfiguração territorial de Pedro Leopoldo.
Com efeito, num amplo sentido, as perspectivas podem ser boas e trazem
oportunidades que devem ser aproveitadas pelo município.
Tendo uma participação pouco significativa na economia metropolitana, com níveis
de rendimento e produtividade abaixo dos municípios mais dinâmicos da RMBH, Pedro
Leopoldo tem a oportunidade de assumir uma nova posição na Divisão Territorial do
Trabalho.
Para tanto, a municipalidade deve estar preparada para enfrentar esse desafio para
que seja protagonista e para que tenha o máximo de controle possível sobre esse processo.
Há riscos de se ter um quadro de aumento da produção municipal (e de seu PIB),
sem que haja aumento correspondente na renda apropriada pela população municipal (haja
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visto os indicadores predominantemente ruins quando não se está lidando apenas com os
bairros centrais do município), ou seja, a posição metropolitana traz riscos que já se fazem
presentes nos setores limítrofes do município, como se vê, claramente, nas ocupações
próximas às divisas com Ribeirão das Neves.
A título de exemplo, vale destacar que municípios metropolitanos como Betim, na
RMBH, testemunham aumento da atividade econômica e da produção, com aumentos
correspondentes em níveis de pobreza, em absorção de mão-de-obra não qualificada e em
aumento de indicadores de criminalidade.
Portanto, a atração de empreendimentos e de empresas tende a ser facilitada pelas
vantagens oferecidas pelo município e por sua localização, mas devem estar associadas a
políticas que busquem internalizar, no município, e para sua população, os benefícios
desses avanços.
De acordo com o cadastramento empresarial, através do gerenciamento do
programa Minas Mais Fácil, os principais problemas por que passam as empresas locais
são financeiros, seguido por falta de mercado, a infraestrutura e as exigências colocadas
pelo município para implantação dos empreendimentos.
Por outro lado, existem outras alternativas apontadas pelo município, que
possibilitariam, aos empresários, a melhoria no seu desempenho, com o lançamento de
novos produtos, através do complexo “Fashion City.” Isto nos mostra o amadurecimento
do empresariado que complementa a indicação da necessidade de conhecer mais o seu
próprio mercado/negócio.
Em que medida o Poder Público Municipal se encontra preparado para lidar com
esse processo? Quais os desafios, condicionantes e restrições devem ser enfrentados? Há,
no município e na sociedade local, claro entendimento do momento e das possibilidades e
riscos presentes para o município hoje?
Essas e outras perguntas igualmente provocativas devem orientar um trabalho de
estruturação da área de apoio ao desenvolvimento econômico municipal, que ainda se
apresenta como pouco consolidada na administração. Este trabalho de estruturação desta
área vai além do Plano Diretor, ainda que deva dialogar com ele.
O município não possui um programa de incentivo as novas empresas.
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Considerando que os tributos são a principal fonte de arrecadação própria
municipal, a eficiência na arrecadação tributária é fundamental para o equilíbrio financeiro
na gestão pública e, consequentemente, para a qualidade na prestação de serviços.
Nesse sentido, o município carece de uma maior interação entre o Governo e o
cidadão, o que contribuiria para uma gestão que maximizasse a arrecadação e agregasse
conceitos inovadores à área de tributação, desde a gestão dos cadastros públicos, até a
fiscalização dos tributos arrecadados.
O forte crescimento do setor de serviços se reflete nas estatísticas de arrecadação
tributária municipal crescente do ISS (imposto sobre serviço de qualquer natureza), como
se pode ver na análise institucional do Diagnóstico.
Por outro lado, o município não conta com um Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, que deveria ser a responsável para incrementar por todos os
meios ao alcance do município atividades produzindo orientação técnica, para a
comercialização dos produtos.
Finalmente, cabe destacar que, numa clara necessidade de diálogo com a política
urbana, a revisão da LUB deve priorizar alguns aspectos de regulação do uso do solo que
decorrem de deficiências existentes na legislação atual, notadamente no caso dos distritos
industriais, tal como também é apontado no segundo volume deste Diagnóstico
Situacional.
Igualmente relevante e desafiadora é a questão de lidar com as várias
condicionantes ambientais do município, que implicam em restrições importantes para o
uso do solo, decorrentes do mosaico de Unidades de Conservação presentes e de suas
características geológicas.
De todo modo, certo é que Pedro Leopoldo se encontra num momento de profundo
dinamismo, reconhecido, inclusive, pelo Macrozoneamento Metropolitano, em processo de
construção, e que o território municipal e sua economia irão se reposicionar no âmbito
metropolitano.
Dependerá do Poder Público e da sociedade local debater e decidir quais são as
diretrizes do desenvolvimento econômico municipal, em face das oportunidades e riscos
presentes, definindo, então, estratégias para a promoção do desenvolvimento municipal,
em bases socialmente justas e ambientalmente sustentáveis.
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ANEXO I
ENTIDADES INSCRITAS NO CMAS

Fundação José Hilário de Souza
Presidente Roberto Dinelli............................. tel. 86341876 roberto@dinelli.com.br
Abraço
Presidente Geraldo Eustáquio Alves................ tel. 99744680 gealdoalves@alvesmg.com.br
ASSER
Presidente Luiz Carlos C. C. Junior...................... tel. 3 6650070 asser.projetos@gmail.com
Rotary Club Pedro Leopoldo
Presidente João Vitor Silva Dantas...................... tel. 91931909 dantasjv@yahoo.com.br
LAIITE
Presidente Lázaro de Oliveira ....................... tel. 3 6629696/3 6621813 adm@laiite.com.br
Associação dos Moradores Ferreiras
Presidente Geraldo Henrique Ferreira................ tel. 85293805 associacaoferreiras@yahoo.com.br
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo
Representante José Mauricio Machado Viana .............tel. 84719258 jose.viana@fpl.edubr
AABB
Presidente Francisco Kuchemberg ........................... tel. 87996438

chiquinhoaabb@yahoo.com.br

Casa da Prece
Presidente Celso Franco.......................... tel. 88808902 casadaprece@yahoo.com.br
Associação Club de Mães Vó Zazá
Representante Augusto Anjo do Nascimento .......................tel. 3 6611765
APAE
representante Luiza Helena Silva..................... tel. 92571590 luizasilvapl@hotmail.com
Centro Integração Social Francisco Cândido Xavier
Representante José Ataliba ................. tel. 3 6624124/ 94062050
Corporação Musical Cachoeira Grande
Presidente Misael Elias Gonçalves................ tel. 92470565 misaelmix@gmail.com
Sociedade São Vicente de Paula
Representante Geraldo José dos Santos tel. 99158196 geraldojose.santos@yahoo.com.br
Comunidade Terapêutica Caminho da Sobriedade
Presidente Paulo Gregório de Lima tel. 92425157/ 3 6525035
caminhodasobriedade@yahoo.com.br
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ANEXO II
ENTIDADES LEVANTADAS EM PEDRO LEOPOLDO
AABB COMUNIDADE
Rua São Vicente s/nº Bairro Jardinópolis
ASSOCIAÇÃO AMÉLIA TORRES DE FREITAS
Rua Lúcio Cardoso Teixeira, 277 Bloco C apto 203, Triângulo.
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE UNIDA IMACULADA CONCEIÇÃO
Rua Floresta, 200 Bairro Várzea Alegre – 3660.4263 ( Lúcia Gonçalves Araújo)
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FERREIRAS
Rua São Vicente s/nº Ferreiras (Geraldo Latê) 85293806
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO
Rua Raul Oriot 170, Santo Antônio- ( José Justino Pires Damaso)
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VERA CRUZ
Rua São Sebastião 261 (Helder Sebastião Santos)
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FIDALGO
Rua Goiás, 128 (Fabiano Martins Guimarães)
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QUINTA DO SUMIDOURO
Rua José Pereira Conceição 506 (Geraldo Ozanan Rocha) 3661.8520
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SANTO ANTÔNIO DA BARRA
Rua do Esporte, 157 (Wlamir Gonçalves de Souza) 95318192
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ANDYARA
Rubens - 95161539
ROTARY CLUBE PEDRO LEOPOLDO
Rua José Leroy 265 Bairro São José
ROTARY CLUBE CACHOEIRA
Rua José Leroy 265 Bairro São José
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ANEXO III
PROJETOS APROVADOS PELA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA
Projetos aprovados no Município de Pedro Leopoldo, por ordem de número de aprovação:
Nº: 236
Protocolo: 0269/001/2012
Nome do Projeto: Kombi do Riso
Nº: 271
Protocolo: 0305/001/2012
Nome do Projeto: II Festival de Música de Raiz de Pedro Leopoldo
Nº: 279
Protocolo: 0313/001/2012
Nome do Projeto: Artes Plásticas – Oficinas de Capacitação
Nº: 314
Protocolo: 0349/001/2012
Nome do Projeto: 1º Festival UMEPLE de Cultura, Arte, Lazer e
Nº: 1178
Protocolo: 1328/001/2012
Nome do Projeto: Freud Explica
Nº: 1198
Protocolo: 1349/001/2012
Nome do Projeto: Cine-Circo no Parque Estadual do Sumidouro
Nº: 1260
Protocolo: 1416/001/2012
Nome do Projeto: Orquestra de Viola Caipira de Pedro Leopoldo
Nº: 1300
Protocolo: 1461/001/2012
Nome do Projeto: II Concurso Literário de Pedro Leopoldo
Nº: 1320
Protocolo: 1483/001/2012
Nome do Projeto: Breve História de Pedro Leopoldo
Nº: 1543
Protocolo: 1741/001/2012
Nome do Projeto: XI Festival de Verão de Pedro Leopoldo
2. Prêmio Banda Minas
Corporação Musical de São Sebastião de Vera Cruz de Minas
Prêmio Bandas de Minas prevê a doação de instrumentos musicais de sopro, metal e percussão,
além de oferecer cursos/oficinas de capacitação e aperfeiçoamento.
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