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Introdução
É compromisso desta gestão na Prefeitura de Belo Horizonte melhorar o atendimento dos serviços, simplificar a
legislação municipal e aproximar os munícipes do poder público, de modo a contribuir para o desenvolvimento urbano e
econômico da cidade.

Entendemos o papel da Secretaria de Política Urbana na cadeia produtiva e de geração de prosperidade na cidade e
nesse sentido, viemos desenvolvendo ações estratégicas para aprimorar processos internos, priorizando a redução dos
tempos de análise por meio da simplificação da legislação e desburocratização dos serviços. O resultado desse esforço
foi reconhecido pelo estudo ‘Doing Business Subnacional Brasil 2021’, apresentado pelo Banco Mundial em junho de
2021, no qual a capital mineira ocupa o primeiro lugar no ranking de melhor cidade brasileira para abertura de empresa e
segundo lugar para facilidade em se fazer negócios. Os resultados da pesquisa refletem a grande mudança na função
de regulação urbana que vimos implementando nesta gestão, inclusive trabalhando de forma integrada com as demais
temáticas de Governo engajadas no Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios.

A aprovação do Plano Diretor em 2019 possibilitou um salto na simplificação de conceitos e a otimização de processos,
constituindo a base para a revisão de fluxos e implementação de sistemas por uma gestão ágil, segura e mais
transparente dos assuntos de política urbana. Vimos atuando em diversas frentes e demandando equipes de tecnologia,
bem como interfaces com políticas fazendárias, de mobilidade, habitação, meio ambiente e patrimônio cultural para que
todo suporte a sistemas, normativas complementares e revisão de fluxos fossem efetivados com celeridade.

Mas assim como a cidade, este é um trabalho dinâmico, de natureza contínua e permanente. Por isto, reafirmamos nosso
compromisso em continuar trabalhando para alcançar sempre a melhor atendimento ao cidadão e à força produtiva da
capital.

Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana

Belo Horizonte, Junho 2021
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Princípios
Simplificação de Procedimentos

Possibilidade de regulamentação de 
processos unificados 

Unificação de conceitos 

Regulamentação de processos por decretos e 
portarias

Diminuição da quantidade de interfaces para 
licenciamento

Regras claras ao invés de solicitação de 
pareceres



As políticas de simplificação e

desburocratização que vêm sendo

implementadas em Belo Horizonte nos últimos

anos contribuíram para que a cidade fosse

destaque no estudo Doing Business

Subnacional Brasil 2021, apresentado pelo

Banco Mundial nesta terça-feira, 15/6.

Belo Horizonte alcançou o 1º lugar no quesito

tempo e o 2º lugar no ranking geral da

facilidade para se fazer negócios entre todas as

capitais brasileiras e o Distrito Federal

Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

https://www.doingbusiness.org/en/reports

/subnational-reports/brazil



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

Belo Horizonte foi classificada como a 2º capital em facilidade aos negócios



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

Belo Horizonte foi

classificada como a 1º capital
na agilidade na abertura de

empresas, o que inclui o alvará

de localização e funcionamento



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

Belo Horizonte foi

classificada como a 2º capital
na agilidade em obtenção de

Alvará de Construção



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

Belo Horizonte foi classificada como a 1º capital na agilidade
e facilidade de registrar o Microempreendedor Individual - MEI -

estudo piloto que levou em consideração 5 capitais



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 



Resultado de Cidades 
Empreendedorismo e Negócios 

Publicações de interesse:

1 - Pesquisa completa:

https://www.doingbusiness.org/en/reports/subnational-reports/brazil

2 - Publicação PBH:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/banco-mundial-aponta-bh-como-uma-das-

melhores-capitais-para-empreender

3 - Reportagem:

https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-record/videos/pesquisa-coloca-bh-como-2-

melhor-capital-do-brasil-para-empreender-21062021

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/banco-mundial-aponta-bh-como-uma-das-melhores-capitais-para-empreender


2017 .  2021

ATIVIDADES ECONÔMICAS



Simplificação 
Uso do Solo

Frentes de 
desenvolvimento

OUC Vetor Norte
OUC ACLO
OUC Via 710
AGEUC
AGEE
CR
CL

o Desenvolvimento de rede de centralidade a partir da Área 
Central;

o Operações Urbanas Consorciadas  - projeto urbano e 
densificação centro-norte e leste oeste; 

o Centralidade Regional - permissividade de usos e 
densidade similar à Área Central, modelo de ocupação 
diferenciado - densidade e espaço público; 

o Centralidade local - expansão do comércio e serviço intra 
bairros - permissividade de usos e modelo de ocupação 
diferenciados - densidade moderadamente superior e 
espaço público - formação de unidades de vizinhança 
qualificadas. 

Continuidade às alterações da Lei nº 9.959/10, a qual alterou a 

Lei nº 7.166/96 consideravelmente no que se refere a atividades 

econômicas: vinculação ao CNAE, instituição do EIV e aumento 

das áreas de permissão das atividades e desvinculação da 

classificação de usos da classificação funcional viária.



Revisão da
tabela de usos

51
atividades 
deixaram 

de ter corte
na área

341
atividades 

tiveram suas áreas 
aumentadas de 

360 para

500m²

Revisão da 
atribuição de 
repercussão 

negativa e de 
medida 

mitigadoras às 
atividades

Separação das 
atividades de “alto 

risco” em “alto risco 
ambiental” e “alto 

risco de segurança” 
para solucionar 

dúvidas quanto aos 
procedimentos que 

as atividades 
devem passar para 

licenciamento e não 
haver exigências 
desnecessárias

69
atividades 

tiveram suas áreas 
aumentadas de 

720 para

1000m²

Simplificação 
Uso do Solo

Números Aproximados

m²

m² m²



incremento de 

em vias de caráter 
misto - VM

20%
incremento de 

de vias não 
residenciais - VNR

164%

“indústrias limpas” 
podem ser 

dispensadas do 
licenciamento 

ambiental e podem 
se localizar em 

qualquer via que 
admita uso não 

residencial

Simplificação 
Uso do Solo

“Artesanato” pode 
ser dispensado do 

licenciamento 
ambiental, ainda 

que seja atividade 
de produção

Números Aproximados



Ampliação de usos de baixo
impacto nas ADEs

Foram incluídos 
novos usos na 

ADE Belvedere, 
considerando 
solicitações da 
associação de 

moradores

Simplificação 
Uso do Solo

Permissividade 
de usos 

identificadas 
direto nos 
mapas das 

ADEs 

Revisão dos 
polígonos das 
ADEs evitando 

atravessamento 
de quarteirões

ADEs Cidade 
Jardim e 

Pampulha 
tiveram revisões 

pontuais de 
ampliação de 

usos



Lei de Fundo 
de Quintal

Grupo III em VR

Clareza das 
atividades que 

podem ser exercidas 
na residência dos 

titulares de 
empresas. 

Possibilidade de 
autorização de 

atividades do grupo III 
em VR pelo Compur,

desde que 
apresentem 

compatibilidade com a 
dinâmica urbana local

Simplificação 
Uso do Solo

Unificação da 
tabela de usos

Tabela de usos do 
Plano Diretor 

passou a 
incorporar as ADEs

na mesma 
linguagem. 

Serviços Suplan

Captação digital dos 
“Serviços Suplan”: 

o Extensão de usos para 
via de menor 
permissividade;
o Alteração de 
permissividade viária; 
o Permissão para 
atividade de Grupo III em 
vias locais;
o Demandas Gerais.

Diminuição em 52% do 

tempo de atendimento 
em 1 ano

https://servicos.
pbh.gov.br

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


Captação digital de 
requerimento de 

todos os ALFs

Simplificação 
Uso do Solo

Agilização do Alvará de Localização e Funcionamento

Dispensa de ALF para 

275
atividades de baixo risco de 

forma segura e mais 
abrangente do que Lei de 

Liberdade Econômica e que 
a Resolução da CGSIM -

desvinculação entre 
atividades e edificações 

históricas em Belo Horizonte 

93%
de resposta 

imediata
https://servicos.
pbh.gov.br

Requerimento de 
ALF pelo SIATU 
com média de

3 dias
em média -
eram 15 dias

Requerimento 
digital de ALF 

com resposta em

Números Aproximados

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


Substituição do 
Parecer Ambiental -

com SMMA

Desvinculação a 
parecer do 

Patrimônio - com 
SMC/FMC

O parecer ambiental foi 
substituído por diretrizes
a constar na consulta de 

viabilidade e no ALF para, 
aprox., 50 atividades. 

Trabalho em expansão 
para outras atividades que 

deixarão de fazer 
licenciamento ambiental 

até outubro - base em DN 
aprovada no Comam em 

dezembro

O requerimento de 
ALF em imóveis com 

interesse de 
proteção não precisa 
mais de apresentar 

anuência do setor de 
patrimônio. 

Simplificação 
Uso do Solo

Agilização do Alvará de Localização e Funcionamento



Simplificação 
Uso do Solo - Mobiliário Urbano

Comissão de 
Mobiliário Urbano
(inclui Varandas 

Urbanas - Parklets)

Captação digital e 
tramitação digital entre 
órgãos. Agilização de 

processos;

Tramitação e digitalização 
de processo definitiva - BH 

Digital implantado em 
maio 21

Unificação com o ALF
Em implantação 

Solicitação conjunta ao ALF 
de licença para mesas e 

cadeiras, colocação de toldo e 
engenho de publicidade;https://servicos.

pbh.gov.br

5 
anos

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


Simplificação 
Uso do Solo - Engenho de publicidade

Simplificação da Instalação de Engenho de 
Publicidade em Imóveis protegidos e em 

conjuntos urbanos

Revisão da deliberação normativa do CDPCM 
para que os engenhos nas áreas protegidas

fiquem mais próximos às regras gerais do 
Código de Posturas 



Simplificação 
Uso do Solo - Mobiliário Urbano

Flexibilizações para recuperação de Bares e Restaurantes

Possibilidade de parklet e 
espaço operacional

Extinção das 
cobranças de preço 

públicoCaptação digital e 
simplificação para 

licença de mesas e 
cadeiras no passeio; 

Possibilidade de servir 
em parklet

Diferimento das taxas 
de licenciamento -

com SMFA



Simplificação 
Uso do Solo - Mobiliário Urbano

Programa jornada produtiva

Simplificações para licenças de 
atividades em logradouro do 

Programa Jornada Produtiva -
licenças de lanche rápido, 

ambulantes, bancas de revistas, 
feiras regionais, etc

captação digital dos serviços e agilidade das 
análises;

simplificação dos procedimentos;

prorrogação da validade das licenças, que não 
precisam ser renovadas até o fim do período de 
emergência em saúde pública;

suspensão da cobrança desde o início da 
pandemia e a partir de 11 de fevereiro de 2021, 
extinção da cobrança;

Diferimento das Taxas de Análise de 
requerimento, com data de validade das guias até 
31 de dezembro de 2021 e possibilidade de 
parcelamento do pagamento.



Simplificação 
Uso do Solo - Eventos

Simplificação de 
documentação e 
compatibilização 

com as exigências do 
Corpo de Bombeiros

Nos limites de 
alterações que não 

demandam revisão de 
lei, simplificação de 
documentação e de 

exigências de 
licenciamento para 

eventos em 
propriedade e em 

logradouro público

Automatização

Agenda de 
eventos em 

logradouro aberta 
semestralmente

Simplificação e digitalização do licenciamento de eventos

Captação digital e 
simplificação da 

tramitação da 
licença de eventos

https://servicos.
pbh.gov.br

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


EIV
Estudo de Impacto de Vizinhança

Simplificação 
Uso do solo - Empreendimento de Impacto

95% dos 
empreendimentos 

listados como 
Serviço de Uso 
Coletivo estão 

dispensados do 
licenciamento de 

impacto 
obrigatório

Quase

40% *

da demanda de serviço 
de licenciamento de 
empreendimento de 

impacto foi diminuída, o 
que significa benefícios 

para os empreendedores 
dos respectivos 

segmentos e para a 
prestação do serviço 

público municipal.

Redução de

25%
na listagem de 

empreendimentos
enquadrados 

como de impacto 
urbanístico

*Somadas as dispensas de Serviço de Uso Coletivo 
(~17% da demanda) e Casas de Festas e Eventos 

(~23% da demanda), Números Aproximados



Automatização de processos e Integração de Áreas

Simplificação 
Uso do solo - Empreendimento de Impacto

Câmara de Análise 
Integrada para 

Licenciamento de 
Empreendimentos de 

Impacto - CLI

Criada em janeiro de 2020 
para unificar a avaliação e 

fornecer ao requerente 
uma resposta única dos 

órgãos municipais 
licenciadores

Automatização de Processos

Roteiros padrão disponíveis no Portal de Serviços da PBH;

Captação digital de solicitações de orientações e 
protocolos de processos de licenciamento;

Tramitação digital entre órgãos e comunicação digital com 
o requerente.

Média de  1 ano de redução de prazo



Alteração dos 
Empreendimentos de 
impacto ambiental -
SMMA apoio SMPU

Unificação de 
empreendimentos de 

impacto ambiental aos 
elencados pelo  

Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente - COPAM + 

Art. 344 do Plano Diretor 

Simplificação 
Uso do solo - Empreendimento de Impacto

Integração Urbano Ambiental - licenciamento

Em curso . previsão para agosto de 2021: 

- Sistema digital integrado/unificado para consulta 
prévia urbano-ambiental; 

- Elaboração de diretrizes ambientais para consulta 
prévia e ALF - gama de atividades que passavam por 
licenciamento ambiental e não vão precisar de 
procedimento prévio;

- Montagem de fluxo de parecer ambiental - gama de 
atividades que passavam por licenciamento ambiental e 
vão precisar de procedimento prévio que será 
integrado ao processo de ALF.



2017 .  2021

EDIFICAÇÕES



Unificação das leis de 
áreas de diretrizes 

especiais - ADEs no Plano 
Diretor - eram 

regulamentações 
complementares

Plano Diretor já traz os 
parâmetros urbanísticos 
- tabela para consulta

Facilidade de cálculo das 
áreas não computadas no 

potencial construtivo 

m²

~

Simplificações
Edificações



Simplificações
Edificações 65% dos 

domicílios de 
Belo Horizonte 

são casas.Edificações Horizontais -
O plano estabelece menores exigências nos 
parâmetros urbanísticos que serão avaliados na 
aprovação e na regularização

Casas 
Unifamiliares

Não 
se aplicam

demais 
parâmetros 

urbanísticos do 
zoneamento

Limite de
Altimetria

8m

+ TP 
(Mapa       

Anexo II)

Afastamento
Frontal

Afastamentos de
Fundo e Lateral



Saneamento de dados e 
reformulação da Informação 

Básica para Edificações

Simplificações
Edificações

Saneamento da base de dados geográficos -
informação mais precisa das regras por terreno; 

Reformulação do Sistema de Informações 
Urbanísticas e Endereços - Siurbe;

Incorporação da base de dados do patrimônio 
cultural - redução significativa de requerimento 

de Carta Grau de Proteção



Simplificações
Edificações

Meta: 
Simplificações que 
precisam de outras 

alterações normativas

Organização e 
padronização do 

Check List;

Assinatura de termos 
de responsabilidade 
passou a ser digital; 

Diminuição de 
documentos, inclusive 

de outros órgãos;

Check list



Simplificações
Edificações

Plano Diretor

O PD objetivou vários 
procedimentos que precisavam  

de processos prévios ou 
interfaces 

Interfaces e Procedimentos Prévios

Interfaces com os órgãos 
licenciadores - despachos de 

processos e comunicação com o 
requerente - BH Digital; 



Simplificações
Edificações

Com a SMMA

Portaria que objetiva 
procedimentos para 
licenciamento, para 
regularização e para 

obras complementares 
em área de relevância 
ambiental: cumprindo 
as regras, não se faz 

necessário 
procedimento prévio 

Interfaces e Procedimentos Prévios

Com a SLU

Portaria que facilita o 
cálculo do cômodo de 
armazenamento de lixo 

e flexibiliza a sua 
necessidade a 

depender do tipo de 
edificação - adaptação 

ao uso de 
contenedores e 

dispensa de cômodos



Simplificações
Edificações

Com a BHtrans

Diminuição de área de PVP; 

Diminuição de terrenos com recuo de alinhamento e definição prévia; 

Lista de vias arteriais e de ligação regional que precisam passar pela BHtrans 
para flexibilização do prolongamento de passeio - antes eram todas;

Portaria para rebaixo e acesso simplificada;

Simplificação para a concessão de ALF e Alvará de Construção a escolas em 
vias arteriais - interface substituiu  processo de licenciamento urbanístico.

Interfaces e Procedimentos Prévios



Simplificações
Edificações

Com a SMC/FMC Com a SMFA

Portaria com objetivação de conceitos 
e esclarecimento de fluxos -

estima-se que 70% de  

empreendimentos deixaram de fazer 
interface;

Guia de pagamento das análises de 
projeto do patrimônio integradas

Complementação de guias 
para pagamentos automáticas; 

Solicitação de restituição de 
valores com captação digital

. 

Interfaces e Procedimentos Prévios



Simplificações
Edificações

Com a SMC/FMC

Unificação da Taxa de Ocupação e da Taxa de permeabilidade da ADE 
Serra do Curral aos [índices do Plano Diretor - não há mais exigências extras

Unificação da exigência de permeabilidade visual da vedação no 
afastamento frontal à regra do  Plano Diretor - poucas exceções para 

algumas ADEs e conjuntos urbanos quanto à utilização de vidros 

Interfaces e Procedimentos Prévios



Simplificações
Edificações

As Built e Ajuste de 
Levantamento

Obras 
complementares

Apresentação de correções 
necessárias para obtenção 

de baixa de construção para 
vários casos que  antes 

tinham que se submeter a 
processo de regularização ou 

seriam indeferidos

Simplificação de procedimentos 
para movimentação de terra, 

autorização de tráfego e 
demolição;

Alvará de construção passou a 
conter tais licenças.  



Simplificações
Edificações

Medidas em decorrência da 
emergência em saúde

Captação digital de obras 
complementares;

Captação digital de baixa de 
construção;

Vistorias virtuais de baixa de 
construção - relatório fotográfico e 
drone. 

Digitalização em curso

Baixa de construção - digitalização de 
processos e comunicação com o requerente -

BH Digital;

Obras Complementares - digitalização de 
processos e comunicação com o requerente -

BH Digital
Obs: as solicitações feitas de forma separada 
do licenciamento da edificação será por Siatu  

Captação Digital



Simplificações
Edificações

Sistema de Gestão de Instrumentos 
de Política Urbana - SIPU Regularização e 

Fechamento de Varandas
Automatização de:

Transferência do Direito de Construir -
TDC;

Benefício decorrente da Produção de 
Habitação de Interesse Social - BPH;

Outorga Onerosa do Direito de 
Construir - ODC

O fechamento de varandas foi 
admitido pelo Plano Diretor e o 
processo é simplificado tanto 

para regularização quanto 
para fechamentos futuros -

sistema próprio



Simplificações
Edificações

Licenciamento: 
primeiro exame chegou a 170 dias e 

está em 60 dias;

segundo exame chegou a 80 dias e 

está em 25 dias;

Regularização chegou a 270 dias e 

está em 90 dias. 

Licenciamento e Regularização de Edificações . em números

Redução de 35% nos prazos de licenciamento de regularização e de projetos 
de edificação



Simplificações
Edificações

Licenciamento e Regularização de Edificações . em números

Licenciamento (média dos dados 
do 1º semestre de 2021): 

Alvará na hora está em 1 dia;

Alvará convencional está em 2
dias, chegou a uma média 35 
dias no 2º semestre de 2019

Regularização está em 3 dias, 

chegou a uma média 56 dias no 
2º semestre de 2019

Redução de 82% nos prazos de exame documental

Prazo Legal: 7 dias



Simplificações
Edificações

Licenciamento e Regularização de Edificações . em números

Alvarás concedidos: 

Licenciamento: Alvará na hora: 2170

Alvará convencional: 4383

Total: 6553

Regularização: 2294



2017 .  2021

PARCELAMENTO DO SOLO E CADASTRO



Alterações nas regras 
de APP e UP para 

compatibilização com 
a legislação federal

Possibilidade de 
transferência de 
área em espécie 
para glebas com 

até 10.000 m²

Diminuição e 
Padronização

dos parâmetros

Parcelamento 
Vinculado 

passou a ter 
plano e não 

mais um projeto.

Simplificações
Parcelamento e Cadastro



Fim da limitação 
de área para 

parcelamento 
fracionado 

Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Cálculo da área a 
ser transferida para 

o Município:
UPs (áreas não 
parceladas) não 

serão contabilizadas

Reparcelamento -
Simplificação na 

alienação de áreas 
públicas que não 

atendem aos 
objetivos a que foram 

originalmente 
destinadas.

Dispensa de 
licenciamento de 

impacto para 
loteamentos em que 
apenas seja exigido o 
alargamento de vias 

existentes.



Saneamento de dados e 
reformulação da Informação Básica 

para Parcelamento do Solo

Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Saneamento da base de dados geográficos -
informação mais precisa das regras por gleba; 

Reformulação do Sistema de Informações 
Urbanísticas e Endereços - Siurbe;

Incorporação da base de dados do patrimônio 
cultural - redução significativa de requerimento 

de Carta Grau de Proteção



Check list

Retirada de 15
documentos da lista de 

documentação para 
abertura de processos de 

parcelamento do solo.

Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Organização e 
padronização do 

Check List;

Obtenção de 
documentos e 

laudos de outros 
órgãos da PBH, 

internamente aos 
processos de 
parcelamento.



Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Nova versão 
Siurbe

Plantas on line no 
Siurbe

Expedição 
facilitada de 
documentos

Interface mais 
amigável para o 

usuário

Acesso único para 
visualização de plantas 

de parcelamento do 
solo e de documentos

Os documentos 
passaram a ser 

emitidos 
imediatamente não 

sendo mais necessário 
aguardar 24 horas 

Alterações de banco de dados e cadastro

Novo sistema  
de fichas de 

obra

Maior agilidade e 
confiabilidade no 

acesso às fichas de 
obra, reduzindo o 

prazo de atendimento 
ao cidadão



Diretrizes para Parcelamento

Implementação das Diretrizes 
Prévias feitas pela Suplan que, 
ratificada ou complementada 
pela Comissão de Diretrizes, 

se converte em Diretrizes 
Municipais em um prazo em  

30 dias.

Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Criação da Junta de Análise 
Recursal para parcelamento do 

solo, através da qual os recursos são 
analisados por no mínimo 3 

técnicos, além de permitir uma 
uniformização das questões 

técnicas que envolvem o 
parcelamento do solo.

Simplificação na 
emissão de Diretrizes 

em casos de 
empreendimentos 
de impacto, com 
análise única no 

âmbito do respectivo 
licenciamento.



Medidas em decorrência da emergência 
em saúde  

Implementação de captação digital para 13
serviços relativos a obras em logradouro e 

de parcelamento do solo

Digitalização em curso 

Automatização das diretrizes para parcelamento -
SIATU Parcelamento;

Interfaces com os órgãos licenciadores -
despachos de processos e comunicação com o
requerente - BH Digital;

Parcelamento do solo - digitalização de processos
e comunicação com o requerente - BH Digital;

Obras em Logradouro - digitalização de processos
e comunicação com o requerente - BH Digital.

Simplificações
Parcelamento e Cadastro

Captação Digital



Redução de:

47% no prazo médio para exame de licenciamento de parcelamento do solo.

93% no prazo médio para emissão de alvarás Obras em Logradouros Públicos

43% no prazo médio para vistoria das Obras em Logradouros Públicos

45% no prazo médio para vistoria das obras de Urbanização de Loteamentos

Licenciamento e Regularização de Parcelamento do Solo e

obras em logradouro, em números:

Simplificações
Parcelamento e Cadastro
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DECRETO Nº 17.273, DE 4 DE FEVEREIRO
DE 2020

DECRETO Nº 17.274, DE 4 DE FEVEREIRO
DE 2020

Onde encontrar as informações? 

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181, DE 8 DE
AGOSTO DE 2019

Aprova o Plano Diretor
do Município de Belo
Horizonte e dá outras
providências.

PORTAL DE SERVIÇOS
DA PBH

Portal de Serviços da
Prefeitura de Belo
Horizonte

ORIENTAÇÕES PARA 
ABERTURA DE 
PROCESSOS

https://servicos.
pbh.gov.br

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


Orientação e comunicação

Portal de Serviços PBH

o Passo a passo;
o Documentações; 

o Formulários; 
o Custos;

o Contatos;

Boletim Informativo

Qualquer munícipe pode se 
cadastrar e receber informações 
sobre automatização de fluxos, 

simplificações, alterações 
normativas e matérias referentes 
à atuação da SMPU por e-mail. 

Foram 70 boletins desde julho 

de 2019

https://servicos.
pbh.gov.br

https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br
https://servicos.pbh.gov.br


Orientação e comunicação

Plantão de Orientação Técnica

Oferecido digitalmente com uma estação 
de apoio para pessoas sem acesso à 

internet no BH Resolve.

Duas manhãs por semana com os temas 
parcelamento do solo, edificações e análise 

documental - necessita agendamento. . 

Atendimento de Projetos e Gerenciais 

Atendimento de processos 
protocolados para licenciamento por 

técnicos ou gerentes - agendados com 
o responsável técnico



Orientação e comunicação

E-book do Plano Diretor 

Módulos de capacitação sobre 
instrumentos de política urbana, 

parcelamento do solo, edificações e 
atividades econômovas  . 



Câmara de Análise

Câmara de 
Recursos

Comissão de 
Legislação 

Urbanística - CTLU

Câmara de recursos de 
edificações;

Câmara de recursos de 
parcelamento do solo

A captação de recursos 
passou a ser digital

Composição entre 
SMPU, suas 

subsecretarias e a PGM;

Apoia na aplicação da 
legislação urbanística. 

Grupo de Apoio à 
Implantação do Plano Diretor

Treinamento de equipes;

Respostas a dúvidas 
referentes à aplicação

dos dispositivos do Plano 
Diretor de técnicos e 

responsáveis técnicos;

Meta de trabalhar a 
aplicação interpretativa 

do PD



Obrigado
smpu@pbh.gov.br


