
 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimento do Contexto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELOTUR 

 

 

2021 

  

 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho integra o Programa de Integridade da Empresa Municipal de Turismo de 

Belo Horizonte S/A - BELOTUR – e conclui a terceira etapa de implementação do programa – 

estabelecimento do contexto. 

A metodologia utilizada neste trabalho consta principalmente da Norma ABNT NBR ISO 

31000:2018, que estabelece princípios e diretrizes para a implantação da Gestão de Riscos, 

bem como técnicas de avaliação de riscos, e do modelo Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadways Commission – COSO 2013, Internal Control – Integrated 

Framework – ICIF. 

O estabelecimento do contexto refere-se ao levantamento do histórico da organização, em 

vários aspectos, que impactam ou proporcionam riscos para esta organização. Visa estabelecer 

os contextos interno e externo a serem levados em consideração ao gerenciar seus riscos, bem 

como estabelecer o escopo e os critérios de riscos para a política de riscos, ou seja, busca 

identificar e relacionar os objetivos da organização, o ambiente em que se persegue esses 

objetivos, as partes interessadas e a diversidade de critérios de risco. 

A qualidade das informações preliminares levantadas auxilia sobremaneira na melhor 

identificação dos riscos. 

No contexto interno, é necessário conhecer a organização na qual está inserido, incluindo o 

sistema de governança, políticas, objetivos, estrutura organizacional, recursos (humanos, 

materiais e financeiros), conhecimento, sistemas de informação, processo decisório, valores, 

partes interessadas, cultura organizacional, normas, modelos e diretrizes da organização. 

No contexto externo, busca-se conhecer o ambiente no qual a organização propõe-se a 

cumprir seus objetivos. Visa compreender o macro ambiente externo que inclui economia, 

política, legislação (nacional e internacional), bem como as inter-relações com outras 

organizações, dentro ou fora do governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO 

 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
● Razão Social: Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – 

BELOTUR  
● CNPJ: 21.835.111/0001-98 

● Endereço: Rua Espírito Santo, 527 - Centro 

● Cidade: Belo Horizonte 

● Estado: Minas Gerais 

● CEP: 30.160-031 

● Telefone: (31) 3277-9733 

● Website: www.pbh.gov.br/belotur 

● Natureza: Empresa Pública  
 
 

2 COMPETÊNCIAS 
 

A BELOTUR tem por finalidade executar a Política Municipal de Turismo de Belo Horizonte, 

exercendo a supervisão, coordenação e direção de todas as atividades inerentes ao 

desenvolvimento do turismo, lazer e serviços afins, observadas as disposições da Lei Municipal 

nº 3.237/1980 e normas regulamentares decorrentes, competindo-lhe:  

I. Promover o incremento das receitas do município por meio da expansão e da qualificação da 

atividade turística;  

II. Planejar, implantar, administrar, supervisionar e fiscalizar as Unidades e Complexos 

Turísticos, sob a gestão da BELOTUR;  

III. Propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das esferas 

federal, estadual e municipal, a Política Municipal de Turismo e demais planos, programas e 

projetos relacionados ao apoio e ao incentivo ao turismo; 

V. Apoiar a melhoria contínua da qualidade dos serviços turísticos prestados no município;  

V. Levantar e produzir dados, mantendo um cenário histórico de forma a subsidiar as ações de 

planejamento do setor na cidade, em consonância com a demanda e a oferta e as tendências 

mundiais;  

VI. Transversalizar a política de turismo no âmbito do desenvolvimento econômico, 

colaborando de forma estratégica com o fomento dos setores de lazer, cultura, 

entretenimento, eventos e negócios, em alinhamento com os interesses da população 

residente, turistas, visitantes e indústrias locais;  

VII. Desenvolver, ordenar e promover os segmentos turísticos;  

VIII. Potencializar o turismo urbano como política descentralizada da cidade, voltadas à 

configuração de Belo Horizonte como uma cidade inovadora;  



IX. Apoiar a realização de eventos de abrangência regional, nacional e internacional que gerem 

fluxo turístico para a cidade;  

X. Dinamizar as relações com o mercado turístico de forma a possibilitar o acesso do setor 

privado às oportunidades geradas pela atividade turística;  

XI. Divulgar e promover o Destino Belo Horizonte e seus produtos turísticos nos principais 

mercados emissores de turistas em âmbito nacional e internacional;  

XII. Instrumentalizar convênios e parcerias com órgãos públicos e/ou com entidades da 

iniciativa privada, com o objetivo de incrementar e fortalecer os elos da cadeia produtiva do 

turismo e a gestão turística da cidade;  

XIII. Manter e qualificar sistema de informação e publicações turísticas relativas à cidade de 

Belo Horizonte. 

2.1 ORGANOGRAMA 
 

A estrutura organizacional da BELOTUR se encontra disposta da seguinte forma: 

 

1. PRESIDÊNCIA 

1.1. GABINETE 

1.1.1 Assessoria Executiva 

1.2. ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

1.3. ASSESSORIA JURÍDICA 

1.4. ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO E PARCERIAS 

2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

3. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

3.1. GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

3.1.1. Coordenação de Folha de Pagamento e Benefícios 

3.1.2. Coordenação de Desenvolvimento de RH e Gestão Organizacional 

3.2. GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

3.2.1. Coordenação de Inspeção e Obrigações Tributárias 

3.2.2. Coordenação de Processos Financeiros e Tesouraria 

3.2.3. Coordenação de Contabilidade 

3.2.4. Coordenação de Orçamento 

3.3. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

3.3.1. Coordenação de Serviços Administrativos e Operacional 

3.3.2. Coordenação de Prestação de Contas 

3.3.3. Coordenação de Informática 

3.4. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

3.4.1. Coordenação de Compras e Licitações 

3.4.2. Coordenação de Contratos e Convênios 

4. DIRETORIA DE POLÍTICAS DE TURISMO E INOVAÇÃO 

4.1. GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE TURISMO 

4.2. GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E ESTUDOS 



4.2.1. Coordenação do Observatório do Turismo 

4.3. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

5. DIRETORIA DE PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO 

5.1. GERÊNCIA DE MARKETING TURÍSTICO 

5.2. GERÊNCIA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 

5.2.1. Coordenação de Atendimento e Informação Turística 

6. DIRETORIA DE EVENTOS 

 6.1. GERÊNCIA DE PRODUÇÃO 

 6.2. GERÊNCIA DE CONTROLE E PROCESSOS 

 6.3. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO 

2.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA 
 

Em 2017 foi elaborada a proposta do PPAG 2018-2021, com a previsão de programas, ações e 

metas a serem atingidas, definindo quantitativamente recursos necessários à sua 

implementação, em consonância com Plano de Governo da atual Gestão do Município, sendo 

revisada em 2020 para o período de 2021. 

Abaixo, quadro demonstrativo da evolução do orçamento da BELOTUR ao longo dos últimos 

quatro anos: 

Evolução do Orçamento – 2017 à 2021 

ANO 
PROPOSTA 
BELOTUR 

ORÇAMENTO 
APROVADO 

(no início do exercício) 
EMPENHADO 

2017 34.212.983,00 23.148.391,00 23.695.098,35 

2018 29.061.673,00 24.835.447,00 26.693.738,28 

2019 26.882.921,00 30.422.533,00 29.052.958,08 

2020 33.695.617,00 32.501.369,50 (*) 29.599.456,47 

2021 32.285.599,00 32.232.099,00  

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF 

 
(*) Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, atendendo a determinação da Administração Municipal, em 
abril/2020 o valor do orçamento foi reprogramado e reduzido em 19,21% em seu orçamento de custeio ROT, 
passando de R$32.501.369,50 para R$29.962.317,50. 
 
 
 
 
 
 



2.3 GESTÃO DE PESSOAS 
 

Força de trabalho da BELOTUR 

A BELOTUR conta atualmente com um quadro de 102 (cento e dois) colaboradores, sendo 8 

(oito) cedidos, distribuídos em 5 (cinco) Assessorias, 4 (quatro) Diretorias e 12 (doze) 

Gerências. 

 

Abaixo, quadro com os cargos existentes e seus respectivos quantitativos: 

 

Cargo Quantidade 

ADVOGADO 1 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3 

ASSISTENTE TECNICO 3 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 

ESTAGIARIO 7 

TECNICO DE NIVEL MEDIO 15 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 23 

ASSESSOR / GERENTE 41 

Total 94 

Cedidos para BELOTUR 

AGENTE EXEC. GOVERNAMENTAL 5 

ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL 1 

TECNICO DE NIVEL MEDIO 1 

ASSESSOR 1 

Total 8 

Total Geral 102 

2.4 AÇÕES DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

A BELOTUR, criada pela lei n° 3.237/1980, é o órgão responsável pela estruturação, 

qualificação e promoção do “Destino Turístico Belo Horizonte” nacionalmente e 



internacionalmente, bem como pelo incremento e fomento do setor turístico da capital 

mineira. 

 

Num mercado altamente competitivo é crescente o número de empresas que se deparam com 

um cenário empresarial complexo, incerto e de grandes turbulências, que estão à procura de 

técnicas e ferramentas que auxiliem seus processos gerenciais, e o planejamento estratégico é 

uma dessas ferramentas. Ele é um processo que formaliza a definição das estratégias, 

envolvendo toda a empresa em seu encadeamento. É neste momento que a empresa tem a 

oportunidade de fazer uma análise detalhada da própria organização e do mercado, incluindo 

seus concorrentes. Portanto, em função desta análise, a empresa tem a possibilidade de 

conhecer seus pontos fortes e fracos, além das oportunidades e ameaças presentes no 

ambiente externo. 

 

A partir de 2018, em um contínuo processo de aprimoramento dos instrumentos de 

planejamento da empresa, a BELOTUR definiu cinco eixos estratégicos que passaram a abarcar 

todas as ações, projetos e programas realizados pela empresa. Esse novo direcionamento visa 

organizar as estratégias de forma articulada, dinâmica e transversal, oferecendo, ao mesmo 

tempo, a constância de propósitos – estabilidade de rumo duranteperíodos de incerteza – e a 

flexibilidade para se antecipar e responder às mudanças e aos diferentes cenários. Desde 

então, o planejamento anual da BELOTUR vem sendo conduzido por esses 5 eixos, tendo 

acompanhamento trimestral dos projetos e elaboração de relatório ao final de cada ano.  

1. Disseminação do Posicionamento e Apoio à Comercialização: 

Relação direta com os mercados, apoiando na venda e comercialização da cidade, além de 

comunicação direta com o público final. Contempla ações que trabalham o posicionamento da 

cidade, sua divulgação no mercado e junto aos públicos alvo, estratégias de comunicação e 

divulgação de produtos. A Promoção Turística estabelece o elo entre o produto turístico e sua 

comercialização por parte da iniciativa privada, além de atuar na linha de frente com o público 

final (atendimento-CAT´s) e na promoção da cidade nacional e internacionalmente. 

2. Inteligência de Mercado e Incorporação de processos de inovação no turismo. 

Coleta de dados e incorporação de processos de inovação para subsidiar o desenvolvimento 

estratégico. Este eixo abarca programas, projetos e ações que permitem ampliar a base 

estatística da atividade, bem como monitorá-la com inteligência de mercado, buscando a 

efetividade das políticas públicas do setor. 

3. Desenvolvimento e Qualificação Turística: 

Desenvolver produtos e territórios de vocação turística. Programas, projetos e ações que 

desenvolvam a cadeia produtiva de forma integrada, sustentável, e que trabalhem a base da 

atividade turística - infraestrutura, formatação e desenvolvimento de produtos e roteiros 

turísticos, requalificação, capacitação da cadeia produtiva, mapeamento e desenvolvimento 

dos segmentos turísticos, além da dinamização de novos negócios. 

 

 



4. Realização e fomento de eventos urbanos: 

Ações de fortalecimento dos eventos oficiais e incentivo de eventos na cidade. Abrange 

projetos e ações que buscam fomentar a atividade e criar elos com o trade turístico, além de 

aprimorar a realização e a gestão integrada dos eventos oficiais. 

5. Fortalecimento Institucional: 

Elaboração de Políticas para consolidação da Governança do Turismo. Abarca ações de 

implementação de instâncias de governança, da integração de setores e políticas públicas 

voltadas para a atividade. Atração de investimento e captação de recursos, além da melhoria 

contínua da gestão.  

INDICADORES 

Entre os principais indicadores monitorados de desempenho da BELOTUR estão:  

- O Percentual do ISS Turístico 

- A taxa de ocupação hoteleira 

- As visitas ao Portal Belo Horizonte 

- Embarque e Desembarque nas Rodoviárias e Aeroportos 

- Número de eventos licenciados 

- Mercado de Trabalho - recorte setor turístico e atividades vinculadas (Caged) 

 

AÇÕES DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA 

Quanto mais a cidade de Belo Horizonte se abre ao Turismo, em todas as suas vertentes, mais 

se demanda planejamento e execução de ações concretas para se alcançar mais visibilidade, 

desenvolvimento e adequação das políticas públicas municipais. O poder público municipal, 

junto com a iniciativa privada, vem se programando para manter Belo Horizonte em evidência, 

com capacidade de receber eventos dos mais variados portes, e para seguir como referência 

nacional e internacional quando o assunto é turismo sustentável. Considerando os recentes 

avanços na divulgação de Belo Horizonte e, consequentemente, o reconhecimento da 

BELOTUR como peça fundamental no incremento das ações promovidas pela Administração, 

voltadas ao Turismo, certo é que os setores da Empresa foram impactados em suas tarefas 

diárias. 

  

Com isso, verifica-se um aumento considerável nas análises de processos administrativos, 

sobre os mais diversos assuntos, com especial destaque para as situações que envolvam apoio 

e subvenção a eventos de interesse turístico, realizados por particulares, além da contratação 

de estruturas de eventos e artistas. Novos projetos também são objetos de muitos processos. 

  

De um modo geral, constata-se um tímido aperfeiçoamento nas instruções processuais – já 

que, não raras vezes, há a necessidade de devolução de expedientes para complementação, 

correção da documentação ou mesmo esclarecimentos básicos que já deveriam constar desde 

a formação inicial do processo. 

  



De igual sorte, os prazos vêm se tornando cada vez mais exíguos, sendo que algumas 

demandas requerem estudos mais detidos e pormenorizados para enfrentar novas e inéditas 

questões – que são o corolário da modernização das tarefas desempenhadas pela BELOTUR. 

 

Neste contexto, a Gestão de Processos surge como uma oportunidade de otimizar os 

resultados das organizações através da melhoria dos seus fluxos, possibilitando uma visão 

sistêmica e alinhada com as necessidades dos clientes internos de cada área. A Gestão de 

Processos busca o melhor desempenho possível do sistema integrado a partir da mínima 

utilização de recursos e do máximo índice de acerto. Para isso, ela se baseia em alguns 

princípios que norteiam o desenvolvimento das ações: 

               - Satisfação dos clientes da área; 

               - Liderança participativa; 

               - Informação e comunicação; 

               - Busca da qualidade e excelência; 

               - Desenvolvimento de pessoas; 

               - Metodologia padronizada; 

               - Melhoria contínua. 

  

Dessa forma, espera-se que com a contratação do serviço de consultoria possa aprimorar os 

processos internos, trazendo melhorias para a empresa e constante e rápida evolução. 

2.5 CONTRATO DE METAS 

 

No Contrato de Metas da BELOTUR, procura-se organizar as entregas de acordo com as cinco 

Diretrizes Estratégicas mencionadas, considerando os desafios a serem enfrentados e as 

soluções pactuadas no Plano de Governo da gestão. 

Considerando a importância dos eventos para a cidade de Belo Horizonte, há uma entrega 

relacionada ao fomento e incentivo à realização de eventos, por meio do Programa 4 Estações, 

que oferece auxílio financeiro aos eventos de potencial turístico para sua realização; e outra 

entrega relacionada à criação de um programa de capacitação voltado para a cadeia produtiva 

dos principais eventos realizados pela BELOTUR, que são o Carnaval e Arraial.  

Do ponto de vista do Fortalecimento Institucional, consolida-se um pilar muito importante 

para a Empresa, quando foi pactuada, em 2017, pelo Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR a criação das  Câmaras Temáticas, com o objetivo de descentralizar a análise de 

propostas e ações pertinentes às competências e responsabilidades do COMTUR. Também foi 

pactuada, em 2021,a continuidade do Dialoga Turismo, programa de consolidação da 

governança do Turismo de Belo Horizonte, que visa estabelecer um sistema de gestão 

coordenada e participativa que contribua para o desenvolvimento turístico de Belo Horizonte.  

Outra diretriz importante diz respeito à Inovação e Inteligência de Mercado, e nesse sentido, o 

Contrato de Metas da BELOTUR prevê a realização de maratonas de desenvolvimento de 

soluções inovadoras para o turismo, comumente conhecido por Hackaton, focado na 

capacitação e qualificação de pequenos empreendedores do turismo, para oferta de serviços 



mais especializados. Outra entrega importante dentro dessa diretriz é o Observatório do 

Turismo, que tem a função de monitorar as práticas do turismo na capital mineira, com a 

disponibilização de um painel inédito de indicadores turísticos, estatísticas, pesquisas e dados 

complementares que possam ser acompanhados não apenas pela empresa, mas por todo o 

setor de forma dinâmica, ágil e inovadora.  

Com relação à disseminação do posicionamento e relacionamento com o trade turístico, foi 

elaborado um conjunto de ações que visam a promoção e a divulgação produtos turísticos da 

cidade. São estratégias comerciais junto a operadores e receptivos, além da ampliação e 

qualificação da oferta turística da cidade, com o objetivo de ampliar a promoção turística do 

destino Belo Horizonte, diretamente com o foco na comercialização competitiva do destino 

junto aos mercados consumidores e os seus diversos públicos-alvo, de forma a diversificar a 

oferta da cidade no mercado e, diretamente, induzir o processo que objetiva aumentar o fluxo 

turístico, o gasto médio e o tempo médio de permanência dos visitantes/turistas. Entre essas 

ações, destaca-se a realização de Famtours, City Tours e Press Trips, que são visitas guiadas 

focadas em três tipos de público: operadores de viagem, visitantes e imprensa.  

Por fim, no âmbito da qualificação turística, estão as ações voltadas para estruturação e 

desenvolvimento do setor, com ações importantes como a etapa Pampulha dos Territórios 

Turísticos, um projeto que busca desenvolver territórios e regiões com potencial turístico, a 

partir das suas vocações e identidade; a 4ª edição do Seminário de Cidades e Destinos 

Turísticos Inteligentes, voltado para a cadeia produtiva do turismo e com participação e 

apresentação de cases internacionais; e a elaboração de um catálogo de roteiros e 

experiências, em conjunto com setor, para promoção do destino.  

Além das ações propostas pela BELOTUR, há também a colaboração e contribuição com 

algumas ações intersetoriais das Secretarias de Planejamento e de Desenvolvimento 

Econômico, além da Fundação de Parques e Zoobotânica.  

2.6 PARTES INTERESSADAS 

 

Partes interessadas  

● Prefeitura de BH; 

● Ministério Público de BH; 

● Entidades representativas; 

● Sociedade Civil; 

● Servidores e empregados; 

● Órgão de imprensa; 

● Fornecedores de produtos ou serviços do Órgão; 

● Cidadão - Turista. 

 

 

 



COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS  

A comunicação é realizada através de documentos oficiais/institucionais expedidos e 

recebidos, bem como, utilização dos sistemas para cada tipo de demanda, e-mails, reuniões, 

além do Diário Oficial do Município, Internet, Intranet, etc.  

2.7 MATRIZ SWOT 

 

MATRIZ SWOT 

A seguir é apresentada a Matriz SWOT da BELOTUR, baseada na resposta, por questionário 

eletrônico aplicado na Empresa, 77 funcionários.  

 

MATRIZ SWOT - BELOTUR 

FORÇAS: 
1. Ambiente de trabalho (relacionamento com os 

colegas) 
2. Ambiente de trabalho (relacionamento com a 

chefia)  
3. Capacidade técnica/qualificação dos servidores 
4. Capacidade técnica/qualificação da alta gestão 
5. Eficiência nos serviços prestados ou produtos 

entregues. 
6. Dinamismo e comprometimento dos servidores 
7. Estrutura do espaço físico. 
8. Autonomia no desenvolvimento dos trabalhos. 
9. Relacionamento com a Administração Direta 
10. Localização da sede administrativa 
11. Liderança na Organização 

  

FRAQUEZAS: 
1. Relacionamento/entrosamento entre as 

Unidades/áreas. 
2. Comunicação interna 
3. Gestão de pessoas (capacitações, avaliações 

de desempenho, etc) 
4. Gestão de processos 
5. Gestão de riscos 
6. Orçamento 
7. Equipamentos de tecnologia (hardware, 

software, redes, servidores, internet) 
8. Inovação/Desburocratização 
9. Suficiência da equipe (quantidade de 

colaboradores) 

  

OPORTUNIDADES: 
1. Fatores culturais 
2. Fatores sociais 
3. Fatores legais e regulatórios (mudanças 

legislativas) 
4. Inovação (investimento em tecnologias para 

automatizar processos) 
5. Mercado do turismo 
6. Reputação da Empresa (como somos vistos e 

percebidos) 
7. Público externo (rede de relacionamento e 

engajamento) 
8. Comunicação externa 
9. Inexistência de Concorrência direta] 
10. Interação com a iniciativa privada 
11. Relacionamento com o cliente 

  

AMEAÇAS: 
1. Ambiente político 
2. Economia 
3. Poluição do ambiente externo (poeira, 

poluição sonora) 
4. Contingenciamento administrativo 
5. Pandemia 
6. Contingenciamento de gastos 

  



2.8 UNIDADES ORGÂNICAS DA BELOTUR  

 

A estrutura administrativa da BELOTUR é constituída dos seguintes órgãos:  

I. Conselho de Administração;  

II. Diretoria Executiva;  

III. Conselho Fiscal. 

 

Compete ao Conselho de Administração apreciar e deliberar sobre:  

I. O Programa Anual de Trabalho e respectiva proposta orçamentária e suas alterações;  

II. Os planos, programas e projetos especiais e os correspondentes orçamentos elaborados 

pela Diretoria Executiva e encaminhados pelo Diretor-Presidente;  

III. O plano geral de aplicação de recursos da BELOTUR; inclusive os fundos de reservas 

especiais;  

IV. O relatório anual da administração e contas da Diretoria Executiva, apreciando balancetes, 

demonstrações financeiras e relatórios outros;  

V. A aceitação de legados e doações destinados à BELOTUR;  

VI. A autorização de aquisição, alienação, oneração, doação e permuta de bens imóveis, bem 

como a concessão de aval ou fiança, no interesse da sociedade;  

VII. Aprovação do Regimento Interno da BELOTUR;  

VIII. A autorização para a ausência de Diretor por mais de 30 dias,  

IX. A orientação à Diretoria Executiva em assuntos sobre os quais for solicitado seu 

pronunciamento;  

X. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei 

6.404/76;  

XI. Resolver os casos omissos no presente Estatuto;  

XII. Eleger e destituir os diretores da BELOTUR, fixando-lhes as atribuições.  

XIII. Aprovar quadro do quantitativo de pessoal, planos de criação de cargos efetivos e 

comissionados, carreiras, remuneração, benefícios e vantagens, bem como o conjunto de 

normas específicas para contratação de pessoal permanente da BELOTUR, por meio de 

concurso público de provas ou de provas e títulos, aplicando-se o regime jurídico da 

Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e respectiva legislação complementar. 

 

A Diretoria Executiva, como órgão de representação da Sociedade, é encarregada da execução 

e coordenação das atividades da BELOTUR, composta por: Diretor-Presidente, Diretor de 

Marketing e Promoção Turística, Diretor de Administração e Finanças, Diretor de Eventos e 

Diretor de Políticas de Turismo e Inovação, tem como competências:  

I. Praticar os atos de gestão da BELOTUR, cumprindo e fazendo cumprir as decisões do  

Conselho de Administração;  

II. Submeter à apreciação e deliberação do Conselho de Administração:  

 O Programa Anual de Trabalho da BELOTUR, que conterá o orçamento financeiro e 

suas eventuais reformulações;  

 Os planos, programas e projetos onde se demonstrará a viabilidade econômica de 

cada evento ou empreendimento, definindo as fontes ou origens dos recursos que os 

financiarão, e prevendo os resultados finais avaliados em termos de aceitabilidade 

social e financeira;  



 A instituição de Unidades e Complexos Turísticos;  

 As demonstrações financeiras, balancetes, relatórios da administração e as contas da 

Diretoria;  

 Propor ao Conselho de Administração quadro do quantitativo de pessoal, planos de 

criação de cargos, carreiras, remuneração, benefícios e vantagens, bem como o 

conjunto de normas específicas para contratação de pessoal permanente da BELOTUR 

por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, aplicando-se o regime 

jurídico da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e respectiva legislação 

complementar;  

 Os atos normativos necessários à administração, funcionamento e gestão da 

Sociedade;  

 As operações de crédito, as alienações, doações, permutas, aquisições e gravames de 

bens imóveis da Sociedade;  

 A criação de fundos e reservas especiais, bem como sua aplicação; 

 As alterações do regimento da Sociedade;  

 Outros assuntos ou matérias que necessitem de aprovação prévia;  

III. Baixar normas e critérios gerais complementares às decisões do Conselho de 

Administração;  

IV. Exercer diretamente, ou por determinação de competência, as atribuições da 13 Sociedade 

para cumprir decisões do Conselho de Administração ou convênios celebrados com órgãos da 

administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal.  

V. Autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações 

ou compromissos para a BELOTUR;  

VI. Autorizar a contratação de seguros, obras, serviços, projetos, pesquisa de profissionais 

autônomos no interesse da BELOTUR;  

VII.Deliberar sobre assunto que lhe submeta o Diretor-Presidente ou qualquer Diretor, bem 

como quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho de Administração;  

 

Compete ao Conselho Fiscal:  

I. Fiscalizar, por qualquer um de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 

cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;  

II. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer às 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia 

Geral;  

III. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia 

Geral, relativas a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de 

capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;  

IV. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não 

tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia 

Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;  

V. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais 

de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou 

urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;  

VI. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela BELOTUR;  



VII. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar, após 

deliberação do Conselho de Administração;  

VIII. Exercer suas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que 

a regulam;  

IX. Pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo Conselho de 

Administração ou pela Diretoria Executiva;  

X. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e 

quaisquer outros documentos e requisitar informações;  

XI. Elaborar e aprovar o seu regimento interno;  

XII.Fornecer aos acionistas informações sobre matérias de sua competência, sempre que 

solicitadas; e  

XIII. Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões 

da Assembleia Geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas. 

3. CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DO RISCO 

 

Critérios de probabilidade 

Critérios de 
Probabilidade 

Definição 

Muita Alta Quase certo. O evento ocorre, salvo exceções 

Alta Provável. O evento é esperado, mas não pode ocorrer 

Média Possível. O evento tem chance de ocorrer 

Baixa Improvável. O evento tem pequena chance de ocorrer 

Muito Baixa Raro. O evento é praticamente improvável, tendo mínimas 
chances de ocorrer 

 

Critérios de consequência 

Para análise das consequências dos riscos da BELOTUR serão levados em consideração os 

seguintes aspectos: 

Aspectos Base de 
Consequência 

Definição 

Transparência 
Nível de disponibilização de informações à sociedade, levando-se em 
consideração a clareza e acessibilidade de informação fornecida. 

Eficiência 
Nível de correlação entre insumos fornecidos/a disposição e resultados 
obtidos. 

Eficácia 
Grau de obtenção dos resultados traçados, aderência entre o que foi 
planejado e o que foi executado. 

Efetividade 
Grau de impacto que o atingimento de metas e resultados pela 
Administração tem sobre a vida do cidadão. 

Qualidade de 
Atendimento 

Nível de atenção dispensado a clientes internos e externos aliados ao 
atingimento das expectativas desses clientes. 



Finanças Grau de aplicação de recursos para atingimento de objetivos da unidade. 

Operação Nível de estruturação dos procedimentos da unidade. 

 

A seguir são definidos os critérios de classificação dos riscos levantados em cada aspecto: 

Aspectos Base de 
Consequência 

(Impacto) 
Definição 

Muito Baixo 
Desprezível. Impacto do evento é mínimo, adstrito a procedimentos de 
determinado setor ou unidade sem grandes impactos nos resultados. 

Baixo 
Menor. Impacto do evento é de pequena expressão, que afetam os 
procedimentos de determinada área ou setor influenciando os resultados 
obtidos. 

Médio 
Moderada. Impacto do evento tem capacidade de afetar áreas ou 
unidades isoladas. 

Alto 
Maior. Impacto do evento sobre a organização é de gravidade elevada, 
envolvendo áreas inteiras do órgão e/ou seu conjunto. 

Muito Alto 
Catastrófica. Impacto do evento sobre a organização tem potencial 
desestruturante sobre todo o órgão. 

 

MATRIZ DE DEFINIÇÃO DE NÍVEL DE RISCO 

ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS - NÍVEL DE RISCO 

Impacto/Probalidade Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

Muito Alto Mínimo Baixo Médio Alto Extremo 

Alto Mínimo Baixo Médio Alto Alto 

Médio Mínimo Baixo Baixo Médio Médio 

Baixo Mínimo Mínimo Baixo Baixo Baixo 

Muito Baixo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

 

Risco extremo -> ação imediata 

Risco alto -> ação da alta gerência 

Risco médio -> definir responsabilidade gerencial 

Risco baixo -> manter práticas e procedimentos 

Risco mínimo -> aceitar 

 

ESCOPO inicial para gestão de riscos  

O objetivo da Gestão de Riscos é a incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em 

conformidade com as boas práticas de governança adotadas no setor público, à formação de 

uma matriz de riscos do BELOTUR e à adoção de ações para tratamento dos riscos 

identificados. 



Conforme definido pelo Comitê de Gestão Estratégica - CGE o escopo inicial da gestão de riscos 

terá foco nos riscos de integridade por cada uma das diretorias, embora riscos em outros 

processos possam ser identificados. 

4. VALIDAÇÃO DO CONTEXTO 

 

O presente relatório está aprovado pelo Comitê de Gestão Estratégica – CGE, instituído pela 

Portaria BELOTUR Nº 055/2019. 

 

 
Gilberto Cesar Carvalho de Castro 

Diretor Presidente 
 
 
 
 
 

Alexis Oliveira Jacinto 
Diretor de Administração e Finanças 

 
 
 
 
 
 
 

Marcus Vinicius Boffa 
Diretor de Políticas de Turismo e Inovação 

Maria Cláudia Leonardo Costa 
Diretora de Eventos 

 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Bruno Nunes Menezes 
Diretor de Marketing e Promoção Turística 

 


