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A Secretaria Municipal de Política Urbana reafirma seu papel no objetivo de desburocratizar os serviços entregues aos 
cidadãos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Esta Secretaria é um grande captador de demandas dos munícipes e vem 
aprimorando suas responsabilidades em organizar as ações de planejamento urbano e os processos de licenciamento e 
regularização de forma compartilhada com as áreas de mobilidade, habitação, cultura, meio ambiente, limpeza urbana e 
outras. 

De 2017 a 2020, foram entregues serviços mais qualificados e modernos, pois a SMPU encarou o desafio da inflexão dos 
processos para a digitalização e automatização, revendo fluxos e redimensionando equipes. Hoje, a Secretaria consegue 
atender os munícipes de forma mais ágil por sistemas computacionais ligados à internet, sem esquecer que alguns serviços 
precisam estar na Central de Atendimento do BH Resolve por serem voltados a públicos específicos. 

A crescente de melhorias impulsionadas pela aprovação do Plano Diretor em 2019 é notória nesta apresentação dos 
resultados de 2021. A nova normativa impulsionou a qualificação de serviços e prazos. Outras automatizações foram feitas 
e projetos estão desenhados para que Belo Horizonte avance no sentido da responsável e transparente gestão do solo 
urbano. 

Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana 

INTRODUÇÃO



PLANEJAMENTO URBANO
2021



SIPU
Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Instrumentos de Política Urbana (SIPU), plataforma destinada a: 

● Transparência na utilização do estoque de potencial construtivo adicional de cada unidade territorial; 
● Tramitação digital de instrumentos de superação de CAbas: TDC; OODC e BPH

PLANO DIRETOR
Gestão e implementação de instrumentos



PLANO DIRETOR
Gestão e implementação de instrumentos

● Exclusão das operações urbanas consorciadas das 
bases de dados do Plano Diretor;

● Como previsto em lei, as áreas reservadas para OUC 
deixaram de vigorar com restrições em 05 de 
fevereiro de 2022; 

● Todas as bases de dados, documentos e informações 
no Portal de Serviços foram alterados;

● Com o fim das restrições, os terrenos próximos às 
operações urbanos poderão usufruir do coeficiente 
de aproveitamento máximo ou de centralidade. 

SEGUNDA TRANSIÇÃO DO PLANO DIRETOR



PLANO DIRETOR 
Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha

OBJETIVOS

● Articulação das regiões Central e da Lagoinha por meio 
da integração e qualificação dos espaços públicos do 
Complexo Viário da Lagoinha; 

● Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade 
na área abrangida, especialmente para os pedestres; 

● Valorização, a preservação e a proteção do patrimônio 
cultural material e imaterial; 

● Incentivo à ampliação de oferta de habitação, inclusive 
de interesse social, e à diversidade de usos; 

● Valorização das atividades econômicas tradicionais e 
dos comércios e serviços locais e/ou de pequeno porte.



PLANO DIRETOR 
Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha

Trabalho integralmente desenvolvido pela Suplan
Fundamentado nos princípios, objetivos e 
diretrizes estabelecidos no Plano Diretor.

ETAPAS CONCLUÍDAS:

● Plano Urbanístico;

● Estudo de impacto de Vizinhança - EIV;

● Pesquisa de percepção com a população 
(etapas quantitativa e qualitativa);

● Audiências pública;

● Aprovação no Compur do EIV.



PLANO DIRETOR
Parque da Lagoinha

O Parque de Integração da Lagoinha tem o objetivo de 
transpor a barreiras urbanas na região do complexo de 

viadutos da Lagoinha e conectar as estações de 
transporte coletivo e os bairros vizinhos, com vistas a 

potencializar o uso do transporte coletivo e dos modais 
de transporte não motorizados. O projeto associa uma 
ação de recuperação de espaços públicos residuais à 

integração dos mesmos ao tecido urbano, criando novos 
usos e espaços de lazer e permanência para a 

população.

ETAPAS CONCLUÍDAS:

● Estudo preliminar;
● Encaminhamento para elaboração do 

Planejamento Integrado do Empreendimento - 
PINE - pela SUDECAP;

● Liberação do recursos para implantação pela CEF.



PLANO DIRETOR 
Jardins de Chuva

Estruturas vegetadas de 
armazenamento e infiltração de 
água da chuva nas quais o solo 

mais permeável, em conjunto com 
a vegetação, permite a sua 

detenção e infiltração das águas, 
contribuindo inclusive para a 

remoção de poluentes. Entre os 
seus diversos benefícios, os 

jardins de chuva contribuem para 
reduzir as enxurradas e pontos de 

alagamentos nas ruas, para 
regular o microclima local, 

melhorando o conforto térmico, 
além de aumentar a 

biodiversidade urbana, tornando a 
cidade mais bela, verde e 

aprazível. Os jardins de chuva 
contribuem para uma cidade mais 

resiliente, objetivo presente no 
nosso Plano Diretor!

Implantação e monitoramento pela SMPU do Projeto Piloto de Jardim de 
Chuva na Rua Professor Ricardo Pinto. 
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/resiliencia-urbana



PLANO DIRETOR 
Novo modelo de quiosques

Elaboração de proposta de anteprojeto de 
arquitetura para novo modelo de quiosques a 
serem implantados em logradouros públicos. 
A proposta tem como objetivo suprir a 
demanda de banheiros públicos no município 
e criar novas oportunidades de renda para 
trabalhadores do comércio em logradouro 
público. 

Os quiosques são compostos por um espaço 
comercial associado a um banheiro público 
acessível, sendo o comércio responsável pela 
gestão e manutenção do mobiliário. A escolha 
para implantação dos quiosques deve priorizar 
áreas com maior fluxo de pessoas, tais como 
centralidades, áreas de grandes equipamentos 
e espaços públicos de permanência.



PLANO DIRETOR 
Programa de Desenvolvimento Estratégico da Região do Jatobá

Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa de consultoria com o objetivo de realizar o 
Programa de Desenvolvimento Estratégico da Região do Jatobá. 

Este Programa objetiva a construção de diretrizes e propostas com vistas à estruturação urbana e o 
desenvolvimento econômico e sustentável da região, com ampla participação dos atores locais. 



PLANO DIRETOR 
Qualificação Urbana do Parque JK e  da 
Avenida Bandeirantes

Esses projetos partem do contexto de reabertura da cidade 
de Belo Horizonte em um momento pós-pandemia. Espaços 
públicos abertos de qualidade são importantes em todas as 
circunstâncias, e se tornaram ainda mais relevantes perante 
a situação da Covid19. Nesse sentido, torna-se essencial a 
atenção aos pólos atrativos de prática esportiva no 
município, considerando a visibilidade desses locais e o 
nível de degradação em que se encontram.

ETAPAS CONCLUÍDAS:

Elaboração de Estudo Preliminar para qualificação urbana 
do Parque JK e Avenida Bandeirantes focado principalmente 
na manutenção, na acessibilidade e no paisagismo

Envio para elaboração do Planejamento Integrado do 
Empreendimento - PINE - pela SUDECAP. 



PLANO DIRETOR 
Qualificação das Ruas Padre Eustáquio e Pará de Minas - Centralidade

Conclusão do estudo preliminar de qualificação urbana das ruas Padre Eustáquio e Pará de Minas, que tem como 
premissa a reforma da infraestrutura urbana instalada, a criação de novos espaços públicos e a melhoria das 

condições de circulação dos pedestres. 

Além das alterações de geometria, as intervenções podem ser consideradas oportunidades de transformações das 
formas de apropriação, dos usos e das ações na região.



PLANO DIRETOR 
Painéis interativos da Legislação Urbanística

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/paineis

Publicação de painéis com mapas e gráficos que possuem 
interface interativa para explorações dos dados da 
legislação urbanística e outros assuntos pertinentes à 
Política Urbana. 
O objetivo dos painéis é apresentar e compartilhar as 
informações como uma solução interativa de 
conexão e visualização de dados, de maneira 
unificada e com facilidade e agilidade, na operação com 
os munícipes e responsáveis técnicos envolvidos com a 
Política Urbana. Dessa forma, buscam trazer aos 
interessados uma melhor experiência e compreensão  dos 
dados abordando variáveis qualitativas, 
quantitativas e locacionais que buscam 
aprofundar o entendimento do assunto, permitindo 
a filtragem e o cruzamento entre as dimensões 
consideradas.



ESPAÇO PÚBLICO, 
SEGURO, INCLUSIVO, 
ACESSÍVEL E VERDES

GESTÃO 
COMPARTILHADA

COMPACIDADE E 
POLICENTRISMO

TECNOLOGIA 
RESILIENTE

ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS

PATRIMÔNIO
CULTURAL

TRANSPORTE 
SUSTENTÁVEL E 
EFICIENTE

URBANIZAÇÃO 
INCLUSIVA

PLANO DIRETOR
Monitoramento da Política Urbana

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/monitoramento

O Monitoramento da Política Urbana tem como 
objetivo acompanhar como a produção do 
espaço urbano está respondendo à 
orientação da legislação urbanística e de seus 
programas e projetos, sobretudo a partir do Plano 
Diretor Municipal, por meio de indicadores, para 
avaliação periódica da política urbana baseada nas 
premissas da NAU e do ODS 11.

ETAPAS CONCLUÍDAS
● Desenvolvimento da metodologia com 

identificação dos indicadores de 
acompanhamento

● Publicação dos painéis da dimensão 
COMPACIDADE E POLICENTRISMO

DIMENSÕES
MONITORAMENTO 
POLÍTICA URBANA 
PD/NAU

HABITAÇÃO 
SUSTENTÁVEL 
ADEQUADA, SEGURA 
E ECONOMICAMENTE 
ACESSÍVEL

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS NATURAIS

DIMENSÕES
MONITORAMENTO 
POLÍTICA URBANA 
PD/NAU



PLANO DIRETOR 
Compur

Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) se manteve ativo, no 

formato online por todo o ano 2021:

● 14 reuniões no ano, sendo 12 Ordinárias e 2 Extraordinárias. 

● Verificou-se um aumento do número de participantes, tanto dos 

conselheiros, quanto da sociedade interessada nos assuntos 

levados ao COMPUR

● Atualização mensal da página COMPUR ON-LINE, com 

informações sobre as reuniões e demais deliberações.

Ainda no ano de 2021, o COMPUR realizou as eleições para o novo Biênio 

que iria começar (2021-2023) já dando, inclusive, início aos trabalhos dos 

novos Conselheiros indicados pelas Entidades que foram eleitas.

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/conselho/compuronline


PLANO DIRETOR 
PRO-IZIDORA

● Termo de parceria com a ONU (UNOPS e ONU Habitat) para 
elaboração do Plano de Urbanização Sustentável  da Izidora 

● Instituição da Câmara de Licenciamento de Impacto da Izidora
● Definição de corredores ecológicos e estratégias de uso e ocupação 

do solo e de desenho urbano para a área da ADE 
● Desenvolvimento de materiais de comunicação
● Processo Participativo e de discussão do Plano
● Cadastro Socioeconômico - em andamento
● Estruturação do Programa de Fiscalização e Monitoramento 
● Orçamento e Termo de Referência para contratação de projetos 

básicos de infraestrutura e edificações - em conclusão
● Elaboração de diagnóstico das 4 ocupações 
● Diretrizes e alternativas relacionadas à moradia, infraestrutura, 

meio ambiente, saneamento e espaços públicos - em discussão com 
a comunidade

● Definição de intervenções de curto prazo e frentes de ação para as 
ocupações

● Ampliação da equipe do CREURB para atendimento diário da 
comunidade (social, monitoramento e mitigação de risco, etc)



ATIVIDADES ECONÔMICAS
2021



SIMPLIFICAÇÃO
Uso do Solo 
Alvará de localização e funcionamento

● Adoção dos parâmetros definidos pela Deliberação Normativa 
COPAM nº 217, de 2017 do Estado de Minas Gerais e Anexo 
Único da DN COMAM 102/20 para atividades que precisam 
fazer licenciamento ambiental; 

● Reenquadramento das atividades de alto risco e alteração nas 
consultas prévia e de viabilidade para conterem medidas 
mitigadoras gerais, gerando: 

○ Mais atividades inseridas na emissão de ALF 
automatizada;

○ Implementação de fluxo para que atividades de alto 
risco com propensão de geração de incomodidades 
façam parecer após a emissão de ALF;

○ Poucas atividades de alto risco, pelo maior potencial de 
geração de repercussões negativas, dispensadas de 
licenciamento ambiental, precisam de vistoria antes da 
concessão de ALF. 

Com a SMMA
EM CURSO -  PREVISÃO PARA OUTUBRO 

DE 2022: 

Unificação da consulta ambiental e da 
consulta urbanística. Solicitação única 
de licenciamento de atividades de alto 
risco que não tenham que fazer 
licenciamento ambiental.

EM CURSO - PREVISÃO PARA DEZEMBRO 
DE 2022: 

Unificação da licença de mesa e cadeira, 
toldo, engenho de publicidades, entre 
outras no alvará de localização e 
funcionamento. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=45558
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=45558


Orientação para o Licenciamento de Empreendimento de Impacto

Alteração do sistema de OLEI com a finalidade de 
operacionalizar a nova deliberação do Comam que restringe ao 
licenciamento ambiental apenas as atividades classificadas pela 
DN estadual e automatizar o novo fluxo com o enquadramento  
ao tipo de licenciamento reduzido

SIMPLIFICAÇÃO
Uso do Solo 
Empreendimento de Impacto

Meta 2022:
homologar sistema para 

emissão de consulta 
prévia urbano-ambiental 

e fluxo SMPU/Sureg 
unificados 



SIMPLIFICAÇÃO
Uso do Solo
Licenciamento Urbanístico

   CONCLUSÃO

Redução dos prazos de análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança através da 
implantação do sistema BH DIGITAL e da Câmara de Análise Integrada para 
Licenciamento de Empreendimentos de Impacto - CLI, simplificando o procedimento 
de interface entre os órgãos, garantindo, no âmbito do processo de Licenciamento do 

Empreendimento de Impacto Urbanístico, que  93,8% dos processos sejam 

avaliados e deliberados dentro do prazo regimental de 60 dias.



Automatização 

As solicitações relacionadas ao 
licenciamento de engenho de 
publicidade passaram a ser 
recebidas via BH Digital,

SIMPLIFICAÇÃO 
Engenho de Publicidade

Simplificação para licenciamento de toldo e de publicidade em perímetro de proteção cultural - com a SMC

A nova deliberação viabiliza a simplificação ao reduzir os casos sujeitos a critérios complementares ao Código 
de Posturas para a instalação de toldos e de engenhos de publicidade. 

Foram dispostos critérios objetivos que, obedecidos, evitam a interface com a SMC e possibilitam ao 
requerente uma etapa única de licenciamento na SMPU. 



Automatização 

As solicitações relacionadas 
ao licenciamento de feiras 
em logradouro público 
passaram a ser recebidas 
via BH Digital,

SIMPLIFICAÇÃO 
Feiras em logradouro



Automatização 

As solicitações relacionadas ao licenciamento 
de atividades em logradouro passaram  a ser 
recebidas via BH Digital,

São atividades em logradouro:

● Atividade em banca de jornais e revistas;
● Comércio de alimento em veículo 

automotor (lanche rápido);
● Comércio de alimento em veículo de 

tração humana (ambulante);
● Comércio por pessoa com deficiência;
● Engraxate;
● Lavador de veículo automotor.

SIMPLIFICAÇÃO 
Atividades em logradouro



Extinção de cobrança de taxas de análise de requerimento e de 
preços públicos pelo uso do logradouro - com a SMFA

Extinção de cobrança de taxas de análise de requerimento 
para emissão de licenças de atividades em logradouro, 
inclusive feiras, de licenças de engenho de publicidade, bem 
como da taxa de análise de requerimento e de expedição de 
alvará de localização e funcionamento, a partir de 1º de 
janeiro de 2022.

Não são cobradas taxas de análise na renovação de licenças 
de mesa e cadeira e de toldo, quando não houver alteração 
nas condições anteriormente licenciadas.

Extinção de cobrança de preço público pelo uso do 
logradouro para emissão de licenças de atividades em 
logradouro (inclusive feiras), de mesas e cadeiras e toldos.

SIMPLIFICAÇÃO 
Taxas e preços públicos

Essas medidas foram criadas para 
apoio aos negócios em função da 

pandemia por Covid-19.



SIMPLIFICAÇÃO 
Uso do Solo
Mobiliário Urbano 

AUTOMATIZAÇÃO

Solicitações de licença de toldo, 
licença de mesa e cadeira, licença de 
varanda urbana (parklet) e outros 
mobiliários instalados em logradouro 
via BH Digital

PARKLETS

Os "parklets" são mobiliários urbanos 
instalados no lugar de uma ou duas 
vagas de carros, que são 
transformadas em um espaço de 
convivência, lazer ou descanso.

A Comissão de 
Mobiliário, 

coordenada pela 
Suplan, avaliou em 

2021:
60 novas áreas 

para 
implantação de 

parklets;
22 projetos de 

parklets;
e emitiu 7 novos 

Termos de 
Cooperação, com 

parklets 
implantados por 

empresas parceiras.



SIMPLIFICAÇÃO 
Uso do Solo
Jornada Produtiva 

Criação da Diretoria de Serviços Urbanos 

Responsável por coordenar as atividades em logradouros públicos com objetivo de inclusão produtiva.
A diretoria é composta por três gerências:

Gerência da 
Feira de Artes, 
Artesanato e 

Produtores de 
Variedades de 
Belo Horizonte

Gerência de 
Centros de 
Comércio 
Popular

Gerência de 
Programas 
de Inclusão 
Produtiva



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


EDIFICAÇÕES
2021



CALCULADORA PARA CORREÇÃO DE VALORES PARA EDIFICAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

Garantia do direito de imóveis com valor de até 2,5 o valor da isenção do IPTU terem garantidas 
as desonerações e processos simplificados para regularização

Verificação sem ser necessária consulta à SMFA 

SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

 REGULAMENTAÇÃO DA REURB

Publicação do Decreto 17.777, de 24 de novembro de 2021, que 
regulamenta o procedimento de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no 
Município, conforme a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017. 

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/5965#state=7146dbb1-34bd-4b0b-b151-efb7c33d0471
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm


Atualização da Ibed com dados de segurança aeronáutica

Desenho das curvas de segurança do aeroporto e atualização da base de dados a partir das 
diretrizes da Portaria do Ministério da Defesa Nº 1424/GC3, publicada em dezembro de 2020. 
 
 

SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

 Criação da Diretoria de Regularização Fundiária

Destinada a operar as regularizações de interesse social e, de forma coordenada com outros 
órgãos, organizar os processos de Reurb - S e de Reurb - E

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2020&jornal=515&pagina=25&totalArquivos=177


Validação da análise documental

Modelo em que um documento validado pelo técnico da SMPU não passa por nova 
avaliação, em caso de necessidade de retorno para complementação ou correção nos 
serviços de licenciamento e regularização de edificações, minimizando erros e 
diminuindo o tempo de análise.

SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Ampliação da emissão de documentos no BH Digital 

Documentos que eram requisitados pelo BH Resolve e tiveram captação digitalizada em 
2020, foram incluídos no BH Digital em 2021, sendo eles: 

● para emissão de segunda via de certidão de baixa de construção emitida 
anteriormente;

● cópia digital do projeto aprovado anteriormente;
●  cópia digital da ficha de obra.



SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Recursos e peticionamentos de licenciamento e regularização de edificações e de baixa de 
construção via BH Digital 

O peticionamento contempla um conjunto de serviços acessórios ao licenciamento 
que são tais como  substituição de responsável técnico, transferência de requerente, 
cancelamento de processo, migração de projetos da modalidade convencional para 
alvará na hora, individualização de valores de regularização onerosa, revalidação de 
alvará de construção e retificação de documentos.

Comunicação dos processos de licenciamento e regularização de edificações e de baixa 
de construção via BH Digital 

A comunicação do fluxo dos processos de licenciamento, regularização e baixa são 
realizados agora via BH Digital.



SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Integração do serviço de obtenção de baixa de construção 

Serviço de comunicação de término de obra de edificação para obtenção da certidão de baixa de 
construção passou a ser oferecido via Portal de Edificações de forma integrada com o BH Digital

Recurso e retificação de documentos de obras complementares no BH Digital

O recurso  para questionar eventual pendência ou indeferimento dos processos de obras 
complementares e  retificação de documentos passaram a ser requeridos pelo BHDigital. 

Obras complementares contemplam licença e certidão de demolição, licenças de tapume, de 
barracão de obra suspenso, de muro de arrimo e de reforma, bem como cadastro de veículo, 
autorização de tráfego e licença de movimentação de terra, entulho e material orgânico.



Combate a incêndio e pânico

Alinhamentos entre a SMPU e o CBMMG, possibilitaram flexibilização das dimensões que 
constam da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) de projeto de segurança contra incêndio e pânico ou de laudo que ateste a 
eficiência do sistema de prevenção de combate à incêndio e pânico. 

Dessa forma, houve significativa queda nos pedidos de retificação desses documentos no 
processo de licenciamento e regularização. 

SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Automatização - Licença de caçamba

As solicitações relacionadas ao licenciamento de caçamba passaram  a ser recebidas via 
BH Digital.

A licença de caçamba é o documento prévio necessário para colocação de caçambas no 
logradouro público para coleta de terra e entulho provenientes de obra, construção, 
reforma ou demolição de qualquer natureza e deve ser obtida pela empresa responsável 
pela guarda da caçamba.



SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Licenciamento 
Alvará na hora (média)

2021 - 1 dia | 2020 - 1 dia | 2019 - 2 dias 

Alvará convencional (média)

2021 - 2 dias | 2020 - 3 dias | 2019 - 29 dias

Regularização (média)

2021 - 2 dias | 2020 - 3 dias | 2019 - 39 dias

Redução de 93% e 95% nos prazos de exame documental, respectivamente, das modalidades de alvará 
convencional e regularização entre 2019 e 2021

Prazo Legal: 7 dias

Licenciamento e Regularização de Edificações, em números



SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Licenciamento 2021: 

 Alvará na hora: 268;

Alvará convencional 523
 

Total:  791

Regularização          600                         

Licenciamento 2020: 

 Alvará na hora: 672;

Alvará convencional 869
 

Total:  1541

Regularização          812                         

Licenciamento e Regularização de Edificações, em números



SIMPLIFICAÇÕES
Edificações

Licenciamento e Regularização de Edificações, em números

Licenciamento 2021: 

1º exame média de 68 dias;

2º exame média de 48 dias;

Regularização média de

                                        106 dias. 

Licenciamento 2020: 

1º exame média de 80 dias;

2º exame média de 54 dias;

Regularização média de

                                       76 dias. 

Recursos: 

Licenciamento média de 26 dias;

Regularização  média de 23 dias;



SIMPLIFICAÇÕES
Baixa de Construção

Baixa de Construção, em números

2005 vistorias agendadas em 2021
167 média por mês 

Regularização presencial - 151 dias
Regularização virtual - 21 dias
Retorno - 21 dias
Término de obra presencial - 26 dias
Término de obra virtual - 21 dias
Análise de rel. fotográfico - 20 dias

1268 baixas concedidas em 2021



SIMPLIFICAÇÕES
Obras Complementares

Obras Complementares, em números

2.645 solicitações recebidas (entre pedidos de novas licenças, renovações, retificações, alterações e 
recursos)

2.643 análises técnicas realizadas

1.900 licenças concedidas

Prazo médio de análise técnica (DLCE-loc): 8 dias após o acatamento pela análise documental



SIMPLIFICAÇÕES
Obras Complementares

Obras Complementares, em números



SIMPLIFICAÇÕES
Obras Complementares

Obras Complementares, em números



SIMPLIFICAÇÕES
Obras Complementares

Obras Complementares, em números



PARCELAMENTO DO SOLO 
E CADASTRO

2021



A autenticação de cópia de 
projeto arquitetônico 

aprovado digital e com QR 
Code, substituindo 

procedimento de impressão 
paga pelo requerente e 
autenticação pela PBH

SIMPLIFICAÇÕES
Parcelamento e Cadastro



Com a SMMA 

A dimensão  de parcelamentos do solo e de edificações para licenciamento ambiental, 
foram flexibilizado ao se adotar a normativa estadual - DN Copam 217. O empreendedores 
enquadrados nesse procedimento ou passaram a poder solicitar o arquivamento do seu 
processo e realizar abertura de licenciamento do projeto na SMPU.

SIMPLIFICAÇÕES
Parcelamento e Cadastro

Automatização - Parcelamento do solo

Os serviços de parcelamento do solo passaram a ser oferecidos via Portal de Parcelamento do 
Solo de forma integrada com o BH Digital, 

Os serviços de diretrizes prévias para parcelamento do solo e os serviços relativos a 
loteamento, desmembramento, modificação de parcelamento e remembramento tem toda 
tramitação organizada no sistema, inclusive, entre os diversos órgãos licenciadores



SIMPLIFICAÇÕES
Parcelamento e Cadastro

AUTOMATIZAÇÃO - OBRAS EM LOGRADOURO

Os serviços de obras em logradouro passaram a ser 
oferecidos via BH Digital. 

O licenciamento de obras em logradouro público é 
o procedimento que visa autorizar a realização de 
obras como execução, manutenção, reforma de 
passeios, execução de canalização subterrânea de 
dutos, execução de obras de infraestrutura, 
execução ou instalação de cabines para sanitários 
em pontos finais de ônibus, cabines de apoio de 
varrição, e outras previstas em legislação 
pertinente.



24% no prazo médio para exame de licenciamento de 
parcelamento do solo - em relação ao quadriênio anterior

26% no prazo médio para emissão de alvarás Obras em 
Logradouros Públicos - em relação ao quadriênio anterior

Licenciamento e Regularização de Parcelamento do Solo e obras em logradouro, em números:

SIMPLIFICAÇÕES
Parcelamento e Cadastro

REDUÇÃO DE:

250 recursos com prazo médio de resposta de 26 dias. 
RECURSOS:



OUTROS SERVIÇOS
2017-2021



A partir de abril de 2021, as solicitações de restituição de 
valor passou a ser mais um dos serviços oferecidos via 
BH Digital, plataforma agregada ao novo Portal de 
Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte e que unifica a 
captação, tramitação e atendimento, além de apresentar 
um ambiente mais moderno, acessível e de fácil 
navegação.

O serviço é destinado a qualquer cidadão que fez uso dos 
serviços de responsabilidade da Subsecretaria de 
Regulação Urbana (Sureg) e da Subsecretaria de 
Planejamento Urbano (Suplan), que pagou valores 
indevidamente e deseja solicitar a restituição de forma 
digital, sem a necessidade de se deslocar até o BH 
Resolve.

Desde a implementação do serviço até fevereiro de 2022, 
foram realizados mais de 120 solicitações através da 
plataforma do BH Digital. 

OUTROS SERVIÇOS



INFORMAÇÕES
2021



E-BOOK ÁREA DE FRUIÇÃO PÚBLICA 

Publicação do e-book 
complementar de informações 
desenvolvido a partir do estudo 
de projetos, recursos e 
atendimentos à comunidade 
técnica e do setor imobiliário.  
Contempla as principais dúvidas 
acerca de como projetar as áreas 
de fruição pública. 
 

INFORMAÇÕES 



Desenvolvimento de aplicação para segurança de dados e 
rapidez de alimentação do o SisobraPref, sistema implantado 
em fevereiro pela RFB, 

O sistema foi desenvolvido em parceria com o Serviço Federal 
de Processamento de Dados (Serpro) para o fornecimento de 
dados de alvará de construção e de baixa de construção em 
ambiente web. Há duas formas do ente federado fazer o 
encaminhamento de informações: pela plataforma de dados da 
página na internet ou por webservice desenvolvido por 
programação local.. 

Belo Horizonte foi pioneira no desenvolvimento da aplicação e 
estabeleceu rotina para reencaminhar dados informados, visto 
que o sistema não tem base de dados legada 

 

INFORMAÇÕES



ORIENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

BOLETIM INFORMATIVO

Publicação de  
53  boletins em 

2021. 
O Boletim 

informativo 
ultrapassou as 

100 publicações 

O serviço de vistas ao processo voltou a ser oferecido. O serviço consiste na disponibilização para consulta 
de determinado processo em pasta física que se encontra em trâmite na SMPU. São disponibilizados 18 
atendimentos com 1 hora de duração a cada sexta-feira para comparecimento presencial, mediante 
agendamento digital.

VISTAS AO PROCESSO



ORIENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
      Plantão On-line de Orientações da Regulação Urbana

- atendimentos agendados fornecidos exclusivamente a RT´s  - sem considerar advogados, 

despachantes, contadores, requerentes - 1.385 atendimentos

 - 99 dias de atendimento (exclusivamente nas terças e quintas-feiras)

-  total de atendimentos realizados: 2.058 atendimentos 



CÂMARA DE ANÁLISE
CÂMARA TÉCNICA DA CTLU

Instituição da câmara técnica da 
Comissão Técnica de Legislação Urbanística - CTLU com 
atribuições de: 

● Instruir processos que demandem consulta à 
CTLU ou à PGM;

● Avaliar e aplicar visão mais interpretativa das 
normas urbanísticas; 

● Dirimir dúvidas de responsáveis técnicos quanto à 
aplicação do plano diretor - principal canal é o 
e-mail suplan@pbh.gov,br;

● Auxiliar as câmaras recursais da SMPU; 

● Promover treinamento e capacitação das equipes. 

Em 2021, 
foram 

54 reuniões, 
com 

386 temas 
abordados.

mailto:suplan@pbh.gov


Obrigada
smpu@pbh.gov.br


