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Repartições públicas terão funcionamento diferenciado a partir desta quinta-feira (13), ponto facultativo 

Devido ao feriado prolongado da Semana Santa, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou 

ponto facultativo a partir desta quinta-feira (13) e feriado municipal na próxima sexta-feira 

(14). Confira o que funciona na administração municipal durante o feriado: 

Parques e Zoológico 

• O Parque Municipal, no Centro, fica aberto das 6h às 18h. Os outros parques 

administrados pela Fundação de Parques Municipais abrem das 7h às 18h. Todos eles 

ficarão abertos entre terça-feira, domingo e feriados. Na segunda-feira estarão fechados 

para manutenção. 

• A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte estará aberta para visitação do público 

quinta-feira (13), sábado (15) e domingo (16), apenas ficando fechada na sexta-feira (14). 

Os horários de funcionamento serão: Parque Ecológico da Pampulha, das 8h30 às 18h 

(com entrada permitida até as 17h); Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Aquário da Bacia 

do Rio São Francisco, das 8h às 17h (com entrada permitida até as 16h). 

Abastecimento 

• Banco de Alimentos (Rua Tuiutí, 888, bairro Padre Eustáquio) – Não funciona de quinta-

feira (13) a domingo (16). 

• Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125, Bairro São Paulo) 

– Abre na quinta-feira (13), das 7h às 19h. Fecha na sexta-feira (14). No sábado (15), abre 

das 7h às 19h. No domingo (16), das 7h às 13h. 

• Mercado do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro) – Abre na quinta (13/04) das 7h às 

18h. Na sexta (14/04) abre das 7h às 13h. No sábado (15/04), abre das 7h às 18h. E no 

domingo (16/04) abre das 7h às 13h. 

• Refeitório Popular da Câmara Municipal (Avenida dos Andradas, 3.100, Santa Efigênia) – 

Encontra-se fechado. 



• Restaurantes Populares I, II, III e IV – Funcionam normalmente na quinta-feira, dia 13/04. 

Ficam fechados na sexta (14/04), no sábado (15/04) e no domingo (16/04). Reabrem na 

segunda, dia 17/04. 

• A Defesa Civil funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos domingos e 

feriados. Os telefones de contato são o 199 e o 3277-8864. 

Limpeza Urbana 

Todos os serviços de limpeza urbana serão executados normalmente em Belo Horizonte 

na quinta-feira (13), incluindo as coletas domiciliar, seletiva e hospitalar, além das ações 

de limpeza de vias, como varrição, capina e desobstrução de bocas de lobo. No feriado de 

Sexta-Feira da Paixão, dia 14, não haverá serviços de limpeza urbana na capital. 

Equipamentos culturais 

• Casa do Baile (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751, Pampulha) – Abre normalmente: 

de quarta a domingo das 9h às 18h, terças, das 9h às 21h. 

• Casa Kubitschek (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Bandeirantes) – Abre 

normalmente: de quarta a domingo das 9h às 17h, terças, das 9h às 21h. 

• Centro de Referência da Moda (Rua da Bahia, 1.149, Centro) – Fechado ao público de 

13 a 16/4. 

• Museu de Arte da Pampulha (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.596, Pampulha) – 

Abre normalmente de terça a domingo, das 9h às 17h30. Inclusive nos dias 13, 14, 15, 16 

de abril. 

• Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim) – Abre 

normalmente: de terça a domingo das 10h às 17h, quartas e quintas, das 10h às 21h. 

• Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (Rua Itambé, 227, Floresta) – Fechado ao 

público de 13 a 16/4. 

• Museu da Imagem e do Som (Avenida Álvares Cabral, 560, Centro) – Fechado ao público 

de 13 a 16/4. 

Postos de Informação Turística 

• Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy – Veveco (Avenida Otacílio Negrão de 

Lima, 855, São Luís) 

- De Quinta-feira à Domingo das 08 às 17h. 

• Centro de Atendimento ao Turista – (Rodoviária Praça Rio Branco, Centro) 

- De Quinta-feira à Domingo das 08 às 17h. 

• Centro de Atendimento ao Turista - Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1.055, 

Centro) 

- Quinta-feira das 09 às 18h, Sexta-feira à Domingo, das 08 às 15h. 

• Centro de Atendimento ao Turista - Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 744, 

Centro) 

-Quinta-feira e Sábado das 08 às 17h20. Sexta-feira e domingo das 08 às 13h. 

BH Resolve 



• Fechado para atendimento ao público entre quinta e domingo, dia 16 de abril. 

Saúde 

• As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Municipal Odilon Behrens, a 

Central de Internação, o Samu e os laboratórios das UPAs funcionam normalmente 

durante 24 horas por dia. 

• Os centros de saúde, Centro de Controle de Zoonoses, os Laboratórios de Zoonose e as 

sedes de distrito funcionam na quinta-feira, dia 13, das 7h às 17. Na sexta-feira, não terá 

expediente. 

• Os Centros de Esterilização de Cães e Gatos funcionam na quita-feira, dia 13, 

normalmente. Na sexta-feira, não terá expediente. 

• Os centros de convivência, os Centros de Especialidades Médicas (CEMs), o Centro de 

Treinamento e Referência (CTR), as Unidades de Referência Secundária (URSs), o Centro 

Municipal de Imagem (CMI), o Centro Médico de Oftalmologia (CMO), os Centros de 

Reabilitação (Creabs) e a Farmácia Distrital funcionam na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 

14, todos os equipamentos não tem expediente. 

• Cersams – Funcionam na quinta-feira, dia 13, com escala mínima no turno da manhã é 

expediente normal no turno da noite. Na secta-feira, dia 14, funcionam o período diurno 

com escala de plantão. A partir das 13h, o funcionamento será normal. 

• Serviço de Urgência de Psiquiátrica Noturno – Funciona na quinta-feira, dia 13, de 7h às 

17h e na sexta-feira, dia 14, não terá expediente. 

• Serviço de Atendimento ao Viajante funciona normalmente na quinta feira, dia 13. Na 

sexta-feira não terá expediente. 

 

 


