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HISTÓRICO E PERFIL
Em 10 de janeiro de 1974, foi criada a Companhia de Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte, atualmente Empresa de
Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel.
As primeiras demandas, processamento do IPTU e da Dívida Ativa, vieram da Secretaria Municipal da Fazenda. Nesse período, a
empresa contava com um único computador, com 48 Kbytes de memória (cerca de 50 vezes menor que um microcomputador atual),
operando com lotes de cartões perfurados e enormes relatórios em papel.
A empresa se resumia a um parque computacional centralizado, com operação de sistemas por meio de terminais concentrados em
poucos locais de atuação e predominância de sistemas na área de arrecadação.
Esse modelo permaneceu por vários anos, da mesma maneira que as organizações públicas de provisão de serviços de informática da
época. Esse modelo tecnológico foi adotado em Belo Horizonte até 1993, quando a Prodabel iniciou o processo de descentralização da
informática pública do município.
O ambiente que centralizava todas as informações produzidas pela Prefeitura em computadores de grande porte (mainframes) foi
substituído por uma rede de estações servidoras e microcomputadores instalados nos vários órgãos da Prefeitura. A consolidação desse
processo teve seu marco em 1996, com a criação da Rede Municipal de Informática (RMI).
A evolução das tecnologias e a implantação de uma rede metropolitana baseada em fibra óptica no município permitiram a concretização
do Data Center da Prodabel, uma infraestrutura moderna que hospeda os serviços e centraliza os bancos de dados das administrações e
secretarias municipais. O espaço representa a modernização do atendimento à administração pública e oferece ao cidadão e ao servidor
municipal maior integridade e confiabilidade dos dados disponíveis pela Prefeitura.
A empresa é pioneira na implantação de uma rede de internet sem fio em toda a cidade. Por meio do Programa BH Digital, o cidadão
tem acesso gratuito à rede mundial de comunicação, em mais de cem espaços de internet municipal. Os usuários são capacitados por
meio de diversos cursos e, no Centro de Recondicionamento de Computadores, aprendem uma nova profissão.
Além de elaborar sistemas e de manter em funcionamento a infraestrutura computacional e a rede de comunicação da Prefeitura, a
Prodabel desenvolve projetos inovadores nas diversas secretarias municipais, promove iniciativas de inclusão digital da população e
destaca a presença de Belo Horizonte na era do governo eletrônico.
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PRODABEL – TRABALHANDO POR UMA CIDADE MAIS INTELIGENTE: MISSÃO, VISÃO E VALORES
Os produtos e serviços da Prodabel contribuem para que a Prefeitura de Belo Horizonte mantenha atendimento ágil e eficiente aos
cidadãos em várias áreas de atuação: educação, saúde, segurança, cultura, obras, tecnologia, turismo, esporte, lazer, meio ambiente,
mobilidade urbana e inclusão social, dentre outras.

MISSÃO

•

Administrar a política municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);

•

Direcionar o seu planejamento nas políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH);

•

Prover, integrar e gerenciar soluções de TIC, de inclusão digital e de gestão do Cadastro Técnico Municipal para a PBH;

•

Realizar projetos, pesquisas e a prestação de serviços a outras entidades públicas e/ou privadas comprometidas com o
desenvolvimento econômico, mercadológico, tecnológico e de inovação do setor da Tecnologia da Informação e Comunicação.

VISÃO

•

Ser referência nacional no desenvolvimento e fornecimento de serviços, produtos e processos para administração pública
municipal;

•

Atuar na consolidação do município de Belo Horizonte como polo tecnológico e referência nacional em empreendedorismo
tecnológico;

•

Tornar Belo Horizonte o município com a melhor infraestrutura tecnológica do Brasil.
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VALORES
Os administradores e os empregados da Prodabel pautam suas relações internas e com os diversos setores da sociedade pelos
seguintes valores:
I.

boa fé;

II.

honestidade;

III.

fidelidade ao interesse público;

IV.

impessoalidade;

V.

dignidade e decoro no exercício de suas funções;

VI.

lealdade às instituições;

VII.

cortesia;

VIII.

transparência;

IX.

eficiência;

X.

presteza e tempestividade;

XI.

respeito à hierarquia administrativa;

XII.

assiduidade;

XIII.

pontualidade;

XIV.

ética;

XV.

integridade;

XVI.

conformidade.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PRODABEL
●

Desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos que sejam instrumento de eficiência e economia para nossos clientes;

●

Tecnologia da Informação e Comunicação;

●

Geoprocessamento Urbano incluindo gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário;

●

Inclusão Digital;

●

Cadastro Técnico Municipal;

●

Pesquisa aplicada de caráter científico ou tecnológico;

●

Propor soluções, inovações tecnológicas e projetos de modernização em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
aderentes ao ambiente de negócios da Administração Municipal;

●

Desenvolver/parametrizar serviços e produtos para comercialização no mercado de prefeituras do Brasil.

FAZ PARTE DO PAPEL DA PRODABEL

●

Fornecer infraestrutura adequada para os sistemas e serviços tecnológicos;

●

Implementar políticas e tecnologias que aumentem a segurança e disponibilidade dos serviços e informações gerenciados por
nossos produtos;

●

Prover, integrar e gerenciar a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) da Prefeitura de Belo Horizonte;

●

Atualizar o Cadastro Territorial Municipal (CTM);

●

Capacitar e prestar suporte na utilização dos sistemas que estiverem sob sustentação da Prodabel;

●

Implantar sistemas de informação;

●

Entender as demandas e contextos dos clientes e sugerir tecnologias adequadas para o atendimento às suas expectativas;

●

Gerenciar contratos de fornecimento de produtos ou serviços de TIC;

●

Gerenciar e controlar os ativos de TIC da Administração Direta;
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●

Instituir a Gestão da Evolução Tecnológica da Prodabel;

●

Prospectar e avaliar soluções de TIC visando fornecer subsídios técnicos aos clientes nas decisões sobre alternativas mais
aderentes e eficientes aos seus negócios;

●

Atuar como consultoria técnica na elaboração e especificação de Termos de Referência para aquisição de produtos e serviços de
TIC.

NÃO FAZ PARTE DO PAPEL DA PRODABEL

●

Assumir responsabilidades de entregas legais de nossos clientes;

●

Operar sistemas para nossos clientes;

●

Incentivar e acompanhar o uso de sistemas de informação;

●

Desempenhar atividades administrativas para nossos clientes;

●

Comprar e fornecer computadores para o usuário final;

●

Prestar suporte técnico ou sustentação em sistemas que não estejam no processo de sustentação.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
●

Organizar e utilizar a informação como parte integrante do patrimônio da Administração Pública Municipal;

●

Prover aos administradores públicos municipais o acesso imediato e oportuno às informações necessárias para suportar a
tomada de decisões;

●

Garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações recebidas, armazenadas,
processadas e fornecidas pela Administração Pública Municipal;

●

Acompanhar e controlar programas e projetos de TIC da Administração Pública Municipal;

●

Suportar as ações de atividades de Inclusão Digital;
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●

Implementar processos na Prodabel que suportem a operação eficiente de TIC, garantam um melhor retorno dos investimentos
existentes, reduzam os riscos de futuros investimentos e proporcionem um processo de obtenção de itens de tecnologia rápidos,
simples e de baixo custo;

●

Implantar uma organização otimizada em número e em competência de recursos humanos, com papéis e responsabilidades
definidos e comunicados, alinhada com a instituição, que suporte a estratégia de TIC adotada, e preveja diretrizes e controles
adequados;

●

Garantir a satisfação dos usuários com os serviços de TIC disponibilizados para Administração Pública Municipal;

●

Adquirir ou desenvolver e manter sistemas integrados e padronizados;

●

Adquirir e manter infraestrutura de TIC integrada e padronizada;

●

Gerenciar e otimizar o orçamento (investimento e despesa) com TIC;

●

Atender aos requisitos de negócios alinhados com os objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal;

●

Gerenciar um banco de dados geoespaciais corporativo, provendo integridade e segurança aos dados geoespaciais dos órgãos
da Administração Pública Municipal;

●

Gerenciar uma base de dados geoespaciais única e integrada, provendo as informações cadastrais atualizadas para todos os
órgãos da Administração Pública Municipal;

●

Identificar e representar o território municipal na base cartográfica georreferenciada;

●

Manter uma base de dados de informações geográficas únicas e integrada, provendo as informações atualizadas para todos os
órgãos da Administração Pública Municipal;

●

Implementar infraestrutura tecnológica para garantia de continuidade dos serviços de TIC de todos os órgãos da Administração
Pública Municipal;

●

Desenvolver e implementar soluções de comunicação multimídia alinhadas com o contexto de Cidades Inteligentes;

●

Estimular o uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura, os serviços e os fluxos de informação e comunicação de forma a
possibilitar que o planejamento e a gestão urbana sejam consistentes com as necessidades sociais e econômicas da comunidade
para que Belo Horizonte se torne mais eficiente e melhor de se viver.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Prodabel coordena o atendimento aos usuários de serviços e produtos disponíveis na Rede Municipal de Informática (RMI) e executa
demandas de projetos de desenvolvimento, manutenção e aquisição de software. A Prodabel projeta soluções de software para a
Administração Pública Municipal, utilizando padrões de especificação, construção e aquisição de soluções elaboradas para permitir a
entrega de produtos com maior qualidade e agilidade.
Esse conjunto de práticas está organizado em um processo de desenvolvimento denominado Processo de Software da Prodabel (PSP)
que, além de suportar e orientar o desenvolvimento com a equipe interna, ajuda a gerenciar, de forma efetiva, os processos de
desenvolvimento com utilização de equipes contratadas, seja para o todo ou parte do desenvolvimento. O Processo de Software da
Prodabel tem sido constantemente aprimorado para incorporar métodos ágeis de desenvolvimento de software com entregas mais
rápidas e maior envolvimento do cliente. Seus produtos e serviços atuais são:
●

Desenvolvimento e sustentação de softwares para órgãos da administração municipal nas áreas de Finanças, Saúde, Educação,
Segurança, Políticas Sociais, Cultura, Obras, Turismo, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Tecnologia;

●

Aplicativos móveis como PBH App, Carnaval, Arraial e Rotativo Digital BH, BH sem mosquito;

●

Sistema de Estacionamento Rotativo Digital;

●

Assinatura Digital de Documentos;

●

Disponibilização dos Data Marts (DM) e bases estratégicas da PBH, com integração de relatórios, mapas e painéis;

●

Disponibilização de dados oficiais do município através do Portal de Dados Abertos;

●

BHMAP – Visualizador Web de dados oficiais georreferenciados / Personalização do BHMAP para uso em temas específicos e
gerenciais como, por exemplo, recapeamento, patrimônio da PBH, descarte consciente e monitoramento hidrológico;

●

Análise de Pontos de Função (APF) para medição e remuneração de produtos de desenvolvimento e manutenção de software;

●

Especificação técnica para contratação de desenvolvimento de sistemas ou aquisição de solução de mercado.

●

Prospecção e implantação de soluções Open Source para atender as necessidades da administração pública; Emissão e
armazenamento de Notas Fiscais Eletrônicas – NFe com fornecimento de toda infraestrutura de alta disponibilidade do Data
Center.
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INFRAESTRUTURA DE TI
TIC
A Prodabel oferece aos órgãos da Prefeitura uma infraestrutura de TIC capaz de trafegar informações, voz e imagem com alta
disponibilidade, capacidade, segurança e desempenho.
A Prodabel busca aumentar a capacidade de oferta de serviços municipais ampliando a capa
capacidade da Rede Municipal de Informática RMI, um dos principais pilares de infraestrutura de comunicação de dados do Município
Município.

Figura 1 – Expansão da Fibra Ótica em Belo Horizonte

Figura 2 – Cobertura Fibra Ótica em Belo Horizonte
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Visando acompanhar os avanços tecnológicos, modernizar, melhorar o tempo de atendimento às demandas dos serviços prestados e
criar mecanismos para a inclusão digital dos cidadãos, a PBH, por meio da Prodabel, investiu na ampliação de sua rede de fibra ótica e
na cobertura via sinal de rádio.
Atualmente a PBH possui 942 locais conectados à RMI dos quais 801 por meio fibra óptica (931 Km de fibra), além de 91 pontos de
hotspots (acesso sem fio). Para manter uma alta disponibilidade de estrutura são monitorados 2667 equipamentos via sistema que alerta
imediatamente a ocorrência de falha.
Na RMI estão conectados 28.609 microcomputadores, sendo que: 8.188 são utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde; 7.493
utilizados pela Secretaria Municipal de Educação; e 12.928 por outros órgãos. Para o controle de suporte a todos estes equipamentos e
à infraestrutura necessária aos mesmos, a Prodabel conta com um Sistema de Gestão de Demandas – SDM.
O SDM é acessado pelo próprio usuário para o registro de suas demandas. No ano de 2018, foram registradas 172.280 demandas,
dentre as quais se destacam aquelas de maior volume, que são: (1) relativas a microcomputadores; (2) contas de acesso à rede, e-mail
e sistemas; (3) Datacenter; (4) rede de dados; (5) sistemas.
A Prodabel disponibiliza para a Prefeitura de Belo Horizonte 15.300 contas de e-mail para o ambiente organizacional e 11.300 para o
ambiente educacional, sendo todas as contas com capacidade de armazenamento de 30 GB. Para buscar a maior satisfação dos
usuários com o atendimento às suas demandas, a Prodabel conta com uma equipe de gestão de qualidade que monitora o SLA
estabelecido (sigla em inglês para Acordo de Nível de Serviço). Para tanto, utiliza relatórios extraídos SDM, pesquisas de satisfação e a
ouvidoria da PBH.
Ao se detectar anomalias, os respectivos gestores são informados para tratamento. Em pesquisa recente, 43% dos entrevistados
declararam estar “satisfeitos” com os atendimentos prestados e 27% “muito satisfeitos”, com nota média para os serviços prestados de
7,26 num total de 10. A meta é atingir 95% de satisfação até o final de 2020.
Em 2010, foi celebrado convênio entre o Município e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação - MCTIC. Trata-se do
convênio SICONV nº 74.7328/2010, que continua em execução com vistas ao alcance de todos os seus objetivos macros que incluem:

1. Disponibilização de conteúdos no Programa BH Digital com a implantação de serviços eletrônicos e de cursos à distância, juntamente
com a interconexão óptica de servidores no Datacenter da Prefeitura de Belo Horizonte e com a estruturação do ambiente da
educação virtual do CRC;
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2. Expansão da infraestrutura de rede sem fio do Programa BH Digital incluindo instalação de hotspots em áreas de vilas e favelas de
Belo Horizonte;

3. Melhoria da infraestrutura do Programa BH Digital, substituição da infraestrutura de rádios e instalação de pontos de acesso sem fio.

O Plano de Trabalho atual prevê o atendimento a vilas e favelas e a PRODABEL implantou, até 2018, 51 (cinquenta e um) pontos de
atendimentos digitais em vilas e favelas, superando os 49 locais do projetado inicialmente e melhorando o atendimento dos serviços já
disponibilizados, garantindo acesso seguro à web e de qualidade aos cidadãos residentes nas áreas beneficiadas.
Essas melhorias de desempenho são necessárias para substituir equipamentos obsoletos da rede de internet, melhorando desempenho
da gestão dos servidores hotspot e banco de dados que, devido ao aumento de áreas atendidas, demanda equipamentos com
desempenho superior, com operação simultânea e alta disponibilidade, aprimorando a qualidade do tráfego na rede dos usuários
hotspots e melhorando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
A Prodabel possui um sistema de rádio comunicação com 11 (onze) ERB´s – Estação Rádio Base com cobertura de sinal no município.
Nessa rede de comunicação estão instalados hotspots capazes de fornecer internet gratuita para o cidadão em praças, parques,
espaços públicos e vilas e favelas de Belo Horizonte.
Destaca-se ainda o CIMO – Centro Integrado de Monitoramento e Operação, que por meio de software especializado, permite o
monitoramento, identificação de alertas e falhas de todos os equipamentos ativos de infraestrutura de rede e Data Center.
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DATA CENTER
A Prodabel possui dois data centers (DC1 e DC2) ativos e interconectados capazes de hospedar servidores, aplicações web, aplicativos
e bancos de dados, além de gerir, operacionalizar e armazenar os sistemas e serviços da PBH.
Em 2018, destacam-se as seguintes realizações relacionadas ao Data Center:
●

Implantação da alta disponibilidade do sistema Sisrede da Secretaria Municipal de Saúde em ambiente de nuvem;

●

Contratação do serviço de manutenção para os equipamentos que venceram garantia do DataCenter garantindo 100% de
cobertura para todos os ativos;

●

Contratação do Projeto de combate a incêndio do DataCenter 1;

●

Ampliação do catálogo de serviços do datacenter com a contratação de nuvem pública Azure para o rotativo digital;

●

Melhoria na infraestrutura do DataCenter para uma topologia 10Gbps com aquisição de módulos para os switches núcleo do
Datacenter;

●

Contratação para evolução do sistema de Backup do DataCenter que permitirá a ampliação do serviço de backup para todas as
aplicações críticas da PBH.

Figura 3 – Visita de estudantes ao Data Center da Prodabel
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GEOPROCESSAMENTO
A Prodabel conta com mais de 25 anos de experiência em processamento de dados georreferenciados, gerencia uma base de
dados geoespacial única e centralizada com mais de 260 camadas distribuídas em diversas áreas temáticas. O uso da base de dados
geoespacial está presente na gestão tributária do município de Belo Horizonte com informações de identificação territorial, infraestrutura
urbana, parâmetros urbanísticos e detecção de aumento de área, essenciais na composição do IPTU. Além da tributária, diversas áreas
fazem gestão das suas atividades, como por exemplo: regulação urbana, no que concerne a dados para informação básica para
edificações e parcelamento do solo; educação, na localização de escolas e alunos para o cadastro escolar; planejamento urbano, na
representação espacial dos parâmetros urbanísticos presentes no plano diretor; saúde para a localização de famílias, entre outras. Saber
"o onde" e "o que existe" no local e no entorno é essencial em todos os serviços prestados pela PBH.
A Prodabel sustenta o projeto pioneiro no Brasil de implantação de geoprocessamento e de uma Infraestrutura de Dados Espaciais –
IDE-BHGEO em uma prefeitura de grande porte, sendo referência no cenário nacional. Por meio da Prodabel, a PBH foi o primeiro
município a fazer parte da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). Em 2015, a Prodabel ganhou o prêmio “Excelência em
Desenvolvimento de Aplicativo Mobile“ no Latin America Geospatial Awards. Já em 2018 podemos destacar a participação na produção
do Manual para Cadastro de Imóveis Urbanos (CREA, CONFEA, SINTER) e também no grupo de desenvolvimento do SINTER (Sistema
Nacional de Gestão Territorial) administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Os principais produtos e serviços do Geoprocessamento Prodabel são:
●

Identificação territorial;

●

Geração e fornecimento de informações geoespaciais;

●

Manutenção do Cadastro Territorial Multifinalitário;

●

Governança do banco de dados geoespacial corporativa;

●

Customização de ferramentas de geoprocessamento;

●

Integração de dados geoespaciais com aplicações convencionais da gestão municipal utilizando geoserviços;

●

Análises espaciais;

●

Aplicativos georreferenciados e sistemas georreferenciados;

●

Visualizador Web de mapas - BHMAP;

●

Governança da IDE-BHGEO - Infraestrutura de Dados Espaciais da PBH;

●

Consultoria na criação, validação, e uso de dados geoespaciais, aplicações e geoserviços.
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●

Consultoria em geoprocessamento;

●

Monitoração de áreas de ocupação e risco para apoio a secretaria municipal de saúde, Urbel e fiscalização;

●

Geração de imagens áreas usando Drone para atualização cadastral.

BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE
O tema “Cidade Inteligente” tem adquirido cada vez mais destaque nos projetos e discursos sobre gestão pública local. Ele representa
não apenas uma tendência conceitual modista, mas uma realidade necessária ao gerenciamento de problemáticas urbanas diante do
crescimento das cidades, adensamento populacional, problemas de mobilidade, questões de segurança pública e diversos outros.
A tecnologia possui um papel fundamental para o desenvolvimento e implementação das melhorias que promovem a evolução da
cidade. A Prodabel, como provedora de recursos de TIC para o município, atua diretamente na aplicação desse conceito na capital e
coordena o programa estratégico Belo Horizonte Cidade Inteligente.
O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente – BHCI fomenta o uso de recursos tecnológicos para auxiliar na governança, na
administração da cidade e na tomada de decisões de governo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O
programa é composto por 16 projetos estratégicos divididos em 5 eixos: Governança e Serviços ao Cidadão; Desenvolvimento
Econômico e Urbanismo; Cultura Tecnológica e Inclusão Digital; Mobilidade e Segurança; Meio Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania.
Com base na legislação federal sobre inovação, especialmente a Lei nº 13.243/2016 — que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação — a Prodabel vem efetuando alianças estratégicas com
empresas de ponta em tecnologia, com Universidades e com empreendedores, visando desenvolver soluções para Cidades Inteligentes
tendo Belo Horizonte como núcleo estratégico.
Em aplicação congruente, a Lei Federal 13.303/2016 - que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios — permitiu a configuração
de um cenário mais favorável ao engajamento da “tríplice hélice” (empresas, academia e poder público) nesse processo. A mesma
norma instruiu a criação do novo Estatuto da Prodabel.
Para impulsionar a relação com o ecossistema da “tríplice hélice”, a Prodabel estabeleceu parcerias com empresas como Google,
Microsoft, IBM, CISCO, entre outras; com Universidades como UFMG, PUC e Newton Paiva, entre outras, para integrar o setor
desenvolvimentista e produtor de inovação. Como reconhecimento aos trabalhos da Prodabel nesse aspecto, a empresa vem integrando
eventos sobre Smart Cities em São Paulo, Curitiba e outras cidades. Mas um dos destaques foi o Prêmio 16º CIO GOV 2018 em Foz do
Iguaçu.
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LABORATÓRIO
LABORATÓRIO ABERTO DE IoT
Como parte integrante do BHCI, o ano de 2018 consolidou a criação do “Laboratório Aberto
de IoT”, que objetiva promover o desenvolvimento de soluções para Smart Cities
Cities.
O Laboratório Aberto de IoT está localizado nas dependências da Prodabel e é
disponibilizado para empresas de TIC, startups, pesquisadores e outros produtores de
Inovação.
Ele representa uma alternativa para que novos projetos possam ser desenvolvidos, testados
e homologados em um ambiente similar à infraestrutura urbana do município.
município.
Figura 4 – Visita ao Laboratório Aberto

Neste período de consolidação, o Laboratório recebeu diversas visitas tanto do âmbito nacional quanto do internacional. No aspecto
internacional, destacam
destacam-se a presença do Consulado Honorário do Japão, da Delegação de representação industrial do Japão (JICA), da
empresa Huawei e do Consulado Britânico. Já entre as equipes nacionais, ressaltam
ressaltam-se
se as presenças da ABDI (Agência Brasileira do
Desenvolvimento Industrial), do MCTI
MCTIC
C (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações), da FIEMG (Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais), do SINDVEL (Sindicato das
da Indústrias Santa Rita do Sapucaí).

Figuras 5 e 6 – Visitas ao Laboratório Aberto
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PRODUTOS E
E PARCERIAS
PARCERIAS IoT
– LABORATÓRIO ABERTO DE IoT
PRODUTOS
Em 2018, o projeto avançou em parcerias importantes com a empresa Hikvision (monitoramento inteligente), e com as startups Musca
(gestão hidrológica), InstaRain (previsão meteorológica e monitoramento de microclima), Newatt (gestão e eficiência energétic
energéticas).

Figura 7 - MUSCA Hidrômetro inteligente

Figura 8 - INSTARAIN – Estação Meteorológica de microclima

Figura 10 - NEWATT Gestão e controle remoto de energia elétrica
Figura 9 - HIKVISION – Monitoramento inteligente, reconhecimento facial
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DADOS
DADOS ABERTOS
A Prodabel é a responsável por conduzir o projeto Dados Abertos, um dos pilares do programa Belo Horizonte Cidade Inteligente. O
objetivo do projeto é a disponibilização de dados oficiais do Município aumentando a transparência e fomentando o desenvolvimento
tecnológico da cidade de Belo Horizonte.
Por meio do Portal de Dados, os cidadãos, empresas e universidades podem lançar mão de dados oficiais para construir soluções para a
cidade contribuindo para torná-la cada vez mais inteligente.
O portal de dados abertos no endereço eletrônico http://dadosabertos.pbh.gov.br/ possui um conjunto de dados alfanuméricos, dados
georreferenciados e APIs (Interface de Programação de Aplicativos) facilitando a interlocução entre atores da sociedade e o governo
para pensar a melhor utilização dos dados para construção de uma cidade melhor para se viver, trabalhar e visitar.
Os dados das seguintes áreas temáticas já estão disponíveis no portal: Desenvolvimento Humano, Saúde, Educação, Estruturante,
Políticas Sociais, Limpeza Urbana, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Tecnologia da Informação e Regulação Urbana.
A próxima fase do projeto envolve a definição de política de governança com a participação direta dos diversos órgãos da administração
municipal e a ampliação do conjunto de dados disponibilizados.
1ª SEMANA
SEMANA BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE
1ª
Com vistas a obter soluções de forma inovadora e em harmonia com ecossistema de Tecnologia e Inovação, a Prodabel realizou a 1ª
Semana Belo Horizonte Cidade Inteligente, que contou com uma série de palestras sobre os desafios contemporâneos das cidades e
com um hackathon sobre soluções urbanas.
Um dos destaques do evento foi o lançamento do aplicativo de serviços PBH App, que faz a interface com as plataformas de
atendimento ao cidadão. Por meio dele podem ser solicitados e acompanhados facilmente os serviços mais comuns demandados à
Prefeitura, tais como tapa buraco e fiscalização.
Disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS, o PBH App substitui o antigo aplicativo BH Resolve Mobile. Como grande
atração do evento, foi realizada uma palestra pelo professor Marcel Hertogh, chefe do grupo de pesquisa na Faculdade de Engenharia
Civil e Geociências da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, que apresentou o tema “Cidades Inteligentes para cidadãos
inteligentes e infraestruturas”. Com experiência em projetos complexos de engenharia, Hertogh defende a adoção de soluções
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inovadoras no desenvolvimento urbano para que as obras civis sejam realizadas em sintonia com a preservação do meio ambiente, além
dos valores da vida cotidiana dos cidadãos.
Após a palestra foi assinado um protocolo de intenções entre Belo Horizonte e Amsterdam, para cooperação e troca de informações
visando o desenvolvimento de “Smart Cities”.

Figura 11 - Assinatura do protocolo de intenções
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Durante o evento, o Presidente do Instituto Smart City Business América, Leopoldo Albuquerque, destacou a implementação da pa
parceria
público-privada
privada (PPP) para a modernização da iluminação pública em Belo Horizonte. A PPP de Iluminação Pública adotada pelo
município, com auxílio da Prodabel,, é considerada a maior do Brasil e uma das maiores do mundo
mundo, de acordo com a concessionária BHBH
IP.
O encerramento da 1ª Semana Belo Horizonte Cidade Inteligente se deu com a realização do hackathon “IoT, Dados Ab
Abertos e Soluções
Urbanas” e 32 equipes inscritas apresentaram propostas de soluções para atender a desafios da cidade nas áreas de atuação do Centro
de Operações de Belo Horizonte, da BHTrans, da Segurança, da Defesa Civil, e das secretarias municipais de Meio Am
Ambiente,
Educação, Assistência Social, Segurança alimentar e Cidadania.

Figura 12 - Abertura da 1ª Semana Belo Horizonte Cidade Inteligente

Figura 13 - Premiação do Hackathon
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ESPAÇO NA
NA FUMSOFT
FUMSOFT –– LABORATÓRIO
SALA BELO HORIZONTE
ESPAÇO
ABERTO CIDADE INTELIGENTE
No ano de 2018, a Prodabel ampliou ainda laços com a FUMSOFT (Sociedade Mineira do Software). Além da participação em diversos
eventos de Inovação e Tecnologia promovidos pela instituição, a Prodabel agora conta com um espaço reservado para realizar a
interface com o ecossistema apoiado pela FUMSOFT: a Sala Belo Horizonte Cidade Inteligente.

Figura 14 - Sala Belo Horizonte Cidade Inteligente na FUMSOFT
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SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS
Foi consolidada no exercício de 2018 a implementação da área de Negócios da Prodabel, cujo objetivo é prover novas fontes de
recursos para possibilitar a atualização tecnológica e a redução de custos operacionais e reposicionar a empresa ante os ecossistemas
de Inovação, de TIC e do ambiente acadêmico.
Devido à demanda crescente por soluções no âmbito tributário e de arrecadação municipal, prefeituras de outros municípios e até de fora
do estado têm se mostrado interessadas comercialmente nas soluções que a Prodabel adota para a Prefeitura de Belo Horizonte,
destacando os softwares DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviço para Instituições Financeiras, DOCRED - Declaração de Operações
de Crédito e Débito, SISVISA - Sistema de Vigilância Sanitária e a consultoria/serviços em Geoprocessamento.
O novo posicionamento da Prodabel diante do mercado já tem apresentado bons frutos. Em 2018 Belo Horizonte tornou-se uma FAB
CITY, integrando uma iniciativa mundial voltada para o desenvolvimento de cidades autossuficientes sob diversos aspectos (produção de
energia, tratamento de resíduos, produção de alimentos, entre outros). As FAB CITIES formam uma rede de nível mundial e Belo
Horizonte foi, neste ano, a terceira cidade do Brasil a integrar o projeto (as outras são Curitiba - PR e Sorocaba - SP).
Com a adesão ao compromisso também vieram novas possibilidades de parcerias. A cidade passa a ter acesso aos FAB LABs, que são
os laboratórios de inovação que desenvolvem ferramentas para a consecução dos objetivos do projeto. Em Belo Horizonte, há um FAB
LAB certificado pelo FAB CITY, com o qual o Laboratório Aberto já possui trabalhos em andamento.

Figura 15 – Reunião com representantes do Município de Santa Luzia

20

Os contratantes atuais são os municípios de Ibirité e Montes Claros, tendo ainda em carteira os municípios de Juiz de Fora e Porto
Alegre, os quais encerraram os contratos. Os serviços prestados são consultoria em Geoprocessamento, licenciamento de sistemas
de gestão tributária, treinamento e implementação de políticas tributárias municipais e hospedagem em datacenter.
Constam no portfólio as seguintes soluções:
•
•
•
•
•
•
•
•

NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica
NFSA-e – Nota Fiscal de Serviços Avulsa eletrônica
DES-IF – Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras
DOCreD – Declaração de Operações realizadas com cartões de Crédito e/ou Débito em conta corrente bancária
SIAFIS – Sistema de Inteligência e Auditoria Fiscal
SISVAF – Sistema de Valor Adicionado Fiscal
SISVISA – Sistema de Vigilância Sanitária
BHMAP – Geoprocessamento

ESTACIONAMENTO ROTATIVO DIGITAL
O Rotativo Digital foi implantado para modernizar o perfil de utilização do estacionamento rotativo, promovendo a melhoria na qualidade
do serviço e facilitando o acesso para o cidadão.
A mudança para o Estacionamento Rotativo Digital, um sistema 100% digital, em nuvem, tem como diferencial a utilização de blockchain
na validação de todas as transações. Com essa tecnologia, garante-se total auditabilidade e segurança em todo o processo. Além dessa
tecnologia inovadora, o modelo de distribuição e venda dos tickets acontece de forma descentralizada, permitindo o credenciamento de
empresas para criação de diferentes modelos de distribuição e ativação – gerando, dessa maneira, fomento ao ecossistema
empreendedor tecnológico regional.
O Rotativo Digital proporcionou os seguintes benefícios:
●

Aumento da adimplência com a facilidade de acesso ao crédito eletrônico e, consequentemente, aumento da arrecadação
municipal;

●

Melhoria da qualidade de serviços para o cidadão;

●

Melhoria dos processos de gestão e fiscalização com maior controle e prevenção de fraudes;
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●

Disponibilização, como serviço, do Sistema de Gestão do Estacionamento Rotativo Digital para a BHTRANS;

●

Atuação da Prodabel como uma das distribuidoras de crédito eletrônico para o usuário final através de aplicativo móvel
atualmente é líder com 42% do mercado;

●

Possibilidade de comercialização do serviço para outros municípios por dispensa de licitação e com condições diferenciadas das
praticadas pelo mercado (custo aproximadamente 70% menor para o município).

PRÊMIO INOVA CIDADE 2018

Prêmio Inova Cidade 2018 é um reconhecimento prestado pelo Smart City Business America às iniciativas que contribuem para a
melhoria da qualidade de vida nas cidades. A Prodabel recebeu a premiação em nome da Prefeitura
de Belo Horizonte pelo Sistema de Iluminação Pública Inteligente, com a substituição de 171 mil
lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED até 2020.
O projeto Belo Horizonte Cidade Inteligente está alinhado com as tendências mundiais em termos de
utilização da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um contrato de Parceria
Público Privada foi assinado em 2017 entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o consórcio BH
Iluminação Pública (BHIP) para que a empresa assumisse a gestão do serviço de iluminação na
cidade. O objetivo é gerar economia, maior durabilidade e baixa manutenção, além de atender as
normas de iluminação brasileira (ABNT 5101).
Além de economia, maior segurança e luminosidade, o projeto vai possibilitar a criação de uma
extensa rede de informática para receber ações de Smart City, que pretendem transformar Belo
Horizonte em um dos maiores cases desta natureza do mundo.
Figura 16 – Prêmio Inova Cidade
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INCLUSÃO DIGITAL
Os programas de Inclusão Digital permitem, cada vez mais, o acesso e uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), que se
impõem como condição necessária para a inclusão social e para o desenvolvimento das sociedades e de seus indivíduos.
Os pontos de inclusão digital, denominados telecentros, são gerenciados pela Prodabel, totalizando 302 (trezentos e dois) em 2018,
distribuídos nas 9 (nove) regionais da capital, perfazendo uma média anual de 600 mil acessos. O Sistema Operacional Libertas 9.0 foi
implantado em 2018.
Os telecentros são espaços de acesso a serviços, aprendizagem, trabalho e lazer conectados à internet, sob orientação de agentes de
inclusão digital, promovendo acesso público e gratuito dos cidadãos às TICs. O programa “Qualificação de Jovens” da Prodabel permite
que jovens e adultos a partir de 15 anos participem de cursos gratuitos nos telecentros e no CQTI - Centro de Qualificação de Tecnologia
e Informática.

Figura 17 - Turma “Qualificação de Jovens” da Prodabel
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O Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC é um espaço estruturado para realizar, em larga escala, a recepção, a
recuperação e a destinação ambientalmente adequada de computadores usados, descartados por órgãos públicos, empresas privadas e
cidadãos. Os processos são estabelecidos de modo a promover a qualificação profissional de jovens de baixa renda e moradores das
periferias da cidade, onde, em geral existem poucas oportunidades de formação técnica e profissional. Foram recondicionados em 2018
mais de 1100 computadores.
O CRC Belo Horizonte, instalado no CQTI da Prodabel, tem apoiado e viabilizado as iniciativas de promoção da inclusão digital na
cidade, por meio da recepção de computadores que seriam descartados e sua revitalização para posterior doação a associações,
organizações não-governamentais (ONGs), escolas públicas, bibliotecas e outros projetos considerados de impacto estratégico para a
redução da desigualdade social do município e também por meio da qualificação de jovens.

Figura 18 - Formatura turma CQTI 2018
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O CQTI oferece cursos de capacitação nas áreas voltadas para a tecnologia, como cursos de Formação de Monitores para Instituições
de Longa Permanência para Idosos - ILPIs, Informática Básica, Formação e Vivência em Informática para Jovens, Planilha Eletrônica
aplicada, Manutenção de Computadores, Robótica, Artes Visuais, Ciências de Computadores, Educação Ambiental e Mídias Sociais,
além de oficinas e palestras.
Por meio desse trabalho de qualificação, o CQTI permite que jovens em vulnerabilidade social resgatem sua autoestima e ampliem seus
horizontes educacionais, profissionais e de cidadania. Em 2018, mais de 1600 alunos (mil e seiscentos) alunos foram qualificados em
cursos e oficinas.
Entre os cursos destacam-se:

•

HORA DO CÓDIGO: tem como objetivo inserir crianças a partir de 6 (seis) anos no mundo da programação;

•

FORMAÇÃO E VIVÊNCIA EM INFORMÁTICA PARA JOVENS: capacita adolescentes moradores de comunidades de BH, para
que eles se tornem monitores nos bairros onde moram e levem conhecimento a quem mais precisa.

•

ROBÓTICA: aplicação de teoria e prática de Informática na construção de soluções inteligentes que envolvam a Robótica e a
Programação.

O projeto “Conexão Aberta”, criado pela Prodabel em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, é desenvolvido em uma carreta
equipada com doze computadores e impressoras. A chamada Unidade de Telecentro Móvel é considerada uma importante ferramenta
de inclusão não apenas digital, mas também social, uma vez que leva oportunidade e conhecimento para pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade social.
Na carreta, são oferecidos cursos para todas as idades, acesso gratuito à internet e serviços, como pagamento e impressão de segunda
via de contas, emissão de currículos, acesso a e-mails e redes sociais, etc. Ao longo deste ano, sete escolas das regionais Nordeste,
Centro-Sul, Norte, Barreiro e Oeste receberam a atividade, com mais de 8.000 acessos.
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PESSOAS E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Em 2018, a Prodabel promoveu um treinamento para que funcionários do seu quadro e de diversos órgãos da Prefeitura pudessem se
especializar em Gestão de Projetos a fim de obter certificação Project Management Professional (PMP) oferecida pela Project
Management Institute (PMI), uma organização que dita as melhores práticas para gestão de projetos.
Foram inscritos 44 participantes e o intuito desta capacitação foi tornar os colaboradores mais aptos a gerenciarem e participarem dos
projetos estratégicos de governo. O curso foi realizado nas dependências da empresa, em horário noturno, ministrado por profissionais
do Escritório de Projetos da Prodabel.
Com o objetivo de capacitar os agentes públicos e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados ao Município de
Belo Horizonte e aos cidadãos, a Prodabel promove frequentemente eventos de treinamento e desenvolvimento dos seus empregados e
dos servidores da PBH.
Em 2018 foram realizadas 229 atividades de capacitação, incluindo cursos presenciais e à distância, nas seguintes áreas:
• Gestão de Projetos: Gerenciamento de Projetos, Certificação PMP;
• Geoprocessamento: QGIS;
• Tecnologia da Informação: SQL Server, PHP, PowerCenter, SAP Business Object, Informática Básica, Word e Excel;
• Educação à distância - EaD:
- Na Prodabel: Lógica de Programação, PHP e MYSQL e JAVA;
- Na SMED: Programação e Robótica;
- Na SMSA: Pré-Natal Baseado em Evidências – PRENABE.
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PROJETOS
A carteira de projetos da Prodabel possui atualmente um total de 21 projetos em execução. O Quadro I detalha os projetos em execução
e o Quadro II aqueles que foram encerrados no exercício de 2018, discriminando os respectivos objetivos e clientes.

Quadro I – Projetos em Execução em 2018
Projeto
ChatBot - serviços ao cidadão
Barramento de Serviços
Centro de Informações de Custos
Disponibilização do Portal de Dados
Abertos e APIs - Fase II
Implantação do SGEE na SLU e
BHTRANS

Sistema de Gestão de Assistência
Alimentar - SIGAA

Evolução do aplicativo móvel da PBH

Objetivo

Cliente

Disponibilizar uma solução no Portal da PBH que permita ao cidadão pesquisar informações
sobre serviços da Prefeitura através da interação com uma ferramenta de busca robotizada.

Secretaria Municipal de
Planejamento

Desenvolver Web Services para integração dos sistemas legados da Secretaria de Saúde com
a solução de Sistema de Gestão Hospitalar a ser contratada
Desenvolver uma plataforma de dados e informações de custos de suprimentos, terceiros,
aluguéis, links de comunicação, convênios, caixa escolar, merenda escolar, pessoal, contratos
municipalizados e outros custos administrativos.

Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Planejamento

Implantar um Portal de Dados Abertos para disponibilizar para empresas e cidadãos dados que Secretaria Municipal de
possam ser consultados e utilizados para desenvolvimento de soluções
Planejamento
Implantar o SGEE- Sistema de Gestão de Empreendimentos de Engenharia, na SLU e
BHTRANS, possibilitando de forma integrada a confecção de Orçamentos e gestão de
Contratos e ordens de serviço.
Contratar serviços especializados de consultoria e desenvolvimento, com customização da
solução Protheus (da empresa TOTVS) e desenvolvimento de aplicação WEB, para
implantação de solução que permitirá o ciclo completo da gestão da assistência alimentar do
município de Belo Horizonte, incluindo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação,
por meio de indicadores e geração de relatórios, sendo possível a visualização e simulação da
demanda prévia por gêneros alimentícios de acordo com a dinâmica de atendimento dos
serviços ofertados, sazonalidade de produtos e impactos de outra natureza de mercado,
número de beneficiários por programa, unidade/instituição, faixa etária, necessidades
nutricionais e quantitativos per capita, resultando na redução de riscos para o abastecimento,
redução das perdas e desperdícios de gêneros alimentícios, controle e monitoramento do
estoque, com consequente melhoria da qualidade das refeições, além da garantia de mais
transparência dos processos.
Desenvolver consultas a serviços que podem ser acessados pelos cidadãos através de um
aplicativo disponível para smartphones

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

Secretaria Municipal de
Políticas Sociais

Secretaria Municipal de
Planejamento
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Sistema de Gestão da Regulação Fase 3

Continuar a implementação do sistema de gestão da regulação de serviços da Secretaria
Municipal de Saúde

Implantação de plataforma de avaliação Implantar uma solução que via dispositivo móvel o cidadão possa avaliar os serviços
de atendimento
demandados à Prefeitura.

Conta Única

Sistemas de Informações de Política
Urbana (SIPU) - Módulo 1 do Sistema
do Plano Diretor - Outorga Onerosa

SIATU Urbano - Licenciamento de
Atividades e Posturas e Obras
complementares

SIATU Urbano - Parcelamento do Solo

Empreendimento de Impacto - OLEI

Reescrita de aplicações ASP da
BHTRANS
Implantação de um Novo Portal
Transparência na PBH

Desenvolver uma solução que permita melhorar a gestão financeira do Município com a
existência de uma única conta bancária na instituição financeira, mantendo a autonomia e
individualização no sistema, dos recursos de cada Órgão e Entidade do Município, além de
passar a controlar toda a movimentação financeira por fonte de recurso.
Viabilizar a operacionalização de instrumentos de política urbana da forma como estão
previstos no Plano Diretor municipal, implementando um sistema que realize a gestão do
Estoque de Potencial Construtivo Adicional integrando os instrumentos urbanísticos da Outorga
Onerosa do Direito de Construir e da Transferência do Direito de Construir.
Os pedidos de licenciamento atualmente são feitos de forma presencial no BH Resolve,
mediante entrega de requerimentos e documentação em papel. O objetivo do projeto é
viabilizar as solicitações e emissão de licenças via internet (com preenchimento de
requerimentos e anexação de documentação via web), bem como a renovação, alteração,
baixa e a geração automática de algumas licenças pelo sistema, para reduzir o prazo de
atendimento ao cidadão.
Diminuir a burocracia e agilizar a tramitação de processos de parcelamento do solo, além de
desonerar o munícipe dos custos advindos das plotagens de mapas e projetos para instrução
do requerimento. Objetiva-se, ainda, tornar mais transparente a informação e tornar o exame
do processo automatizado, com rotinas e padronizações estabelecidas, diminuindo os prazos
de agendamento e, consequentemente, de respostas ao cidadão.
Buscar maior transparência e racionalização de rotinas, a diminuição da burocracia e a
eliminação da necessidade da presença física do requerente no BH Resolve.
Pretende-se, portanto:
. automatizar a emissão das Orientações de Licenciamento de Empreendimento de ImpactoOLEI;
. substituir a apresentação de documentos impressos por documentação digital;
. integrar sistemas de modo a permitir acesso às informações da PBH atendendo ao disposto
no Decreto 16728/17.
Evoluir toda a plataforma atual ASP para a arquitetura PHP e Oracle, totalmente aderente ao
catálogo de tecnologia da Prodabel/PBH. A reescrita das aplicações atuais ASP inclui a
eliminação do uso do banco ACCESS local. Contempla também a elaboração de
documentações das aplicações, que segundo a área gestora na BHTRANS, são inexistentes.
Customizar o código fonte e arquitetura do Portal Transparência de Brasília, cedidos por este
município, criando-se desta forma o Novo Portal da Transparência da PBH, com a sua devida
implantação.

Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Planejamento
Secretaria Municipal da
Fazenda

Secretaria Municipal de
Política Urbana

Secretaria Municipal de
Política Urbana

Secretaria Municipal de
Política Urbana

Secretaria Municipal de
Política Urbana

BHTRANS

Controladoria do Município
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Portal da PBH - Módulo de Serviços

SIGBASES Fase 3

Desenvolver o módulo de serviços da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em conformidade
com as exigências do Catálogo de Serviços, disponibilizando de forma detalhada todos os
requisitos necessários para solicitação e acompanhamento dos serviços públicos municipais e
permitir a avaliação da qualidade da informação pelo cidadão.
Criar e manter bases únicas de dados de uso corporativo permitindo a gestão compartilhada
pelas várias áreas de negócio e o consumo pelos sistemas da SMSA, garantindo uma visão
global das informações.

Secretaria Municipal de
Planejamento
Secretaria Municipal de
Saúde

SIGESP - Relatórios e Webservices

Captar e tramitar serviços e processos, implementando mecanismos ao sistema SACWEB para Secretaria Municipal de
tramitar e encerrar processos antes captados pelo sistema OPUS.
Planejamento

Sistema Integrador Municipal (MAN)

Desenvolver solução tecnológica que realize a centralização do processo de regularização e
licenciamento de negócios pelos empreendedores perante a PBH, de forma clara e facilitada, Secretaria Municipal de
gerando agilidade no processo, melhorando o desempenho e eficiência das atividades internas Planejamento
do Poder Municipal, refletindo em economia de recursos para quem o utiliza.

SIAFIS - Subprojeto Auditoria de
Instituições financeiras

Desenvolver soluções de declaração, integração, monitoramento e gestão das ações de
auditoria, identificação de irregularidades, verificação do lançamento e crédito tributário,
apuração e cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ( ISSQN).

Secretaria Municipal da
Fazenda

Fonte: Escritório de Projetos – EPP-PB
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Quadro II – Projetos encerrados em 2018

Projeto

Objetivo

Cliente

SIGIISS – BLAC Eletrônico

Desenvolver sistema de manutenção cadastral dos imóveis de Belo Horizonte, base para o
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, automatizando o processo de
seleção de imóveis para vistoria fiscal e geração de croquis de localização.

Secretaria Municipal da
Fazenda

Implantação de Requisitos de
Segurança para Desenvolvimento de
Sistemas Seguros no âmbito da PBH

Definir metodologia de segurança para o desenvolvimento de sistemas seguros no âmbito dos
novos sistemas da PBH.

Órgãos da PBH em geral

Estacionamento Rotativo Digital

Desenvolver solução para gestão e controle das transações do Faixa Azul Digital (FAD) entre a
BHTRANS, empresas credenciadas para distribuição e usuário final.

BHTRANS

Instalação da Rede Óptica da PBH

Implantar conexão através da rede óptica, em substituição aos circuitos contratados de
operadoras, nas Unidades da Rede Municipal de Educação, Unidades de Saúde (US) e demais Órgãos da PBH em geral
órgãos da PBH.

Migração do Sistema OPUS,
desenvolvido em Natural/Adabas para
Java/Oracle

Contratar serviços para migrar a código (Natural) do sistema OPUS para a tecnologia Java.

Secretaria Municipal de
Planejamento

MCTIC – Expansão da infraestrutura de Implantar infraestrutura de rede e conectividade para atendimento ao plano de trabalho firmado
Órgãos da PBH em geral
rede do BH Digital
com o Ministério da Ciência Tecnologia e Informação.

Sistema de Gestão da Regulação –
SGR Fase 1

Produzir um sistema para automatizar o processo de regulação do acesso dos usuários aos
serviços de saúde ambulatorial e hospitalar, além de permitir o controle e avaliação, gestão
financeira, gestão de contratos e avaliação de qualidade no Município de BH.

Secretaria Municipal de
Saúde

Disponibilização do Portal de Dados
Abertos e APIs – Fase I

Prospectar e customizar o Portal de Dados Abertos de BH, disponibilizando um pacote mínimo
de dados e API´s, provendo acesso a dados da PBH, possibilitando a sua integração e
utilização por aplicações de terceiros.

Órgãos da PBH em geral
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SIGIISS – Domicílio Eletrônico do
Implantar acesso via Web para cidadãos serem notificados sobre débitos existentes
Contribuinte e Responsáveis Tributários
relacionados a tributos da Secretaria de Finanças do Município.
– DECORT

Secretaria Municipal da
Fazenda

Hospital Metropolitano

Apoiar a implantação dos itens e serviços de TIC previstos no Edital de implantação do Hospital Secretaria Municipal
Metropolitano
de Saúde

Aquisição de Mensageria

Aquisição e implantação do serviço de mensageria (correio eletrônico) para os órgãos da PBH

Órgãos da PBH em
geral

Fonte: Escritório de Projetos – EPP-PB
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Prodabel tem incorporado práticas e princípios norteadores da moderna administração para a sua gestão, contribuindo para maior
nível de governança corporativa, pautando-se pela transparência, prestação de contas e responsabilidade. A empresa busca alcançar
maior eficiência administrativa, mitigar riscos, bem como agregar valor e resultado econômico aos seus negócios. A estrutura de
governança adotada pode ser assim representada:
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ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Em atendimento à Lei n.º 13.303/2016, o estatuto social da Prodabel foi alterado e reestruturação administrativa realizada, com a criação
da Diretoria de Administração, Finanças e Compliance, da Gerência de Compliance, dos Comitês de Elegibilidade, de Gestão de Riscos
e de Auditoria Estatutário e da Comissão de Ética. Essas áreas atuam conjuntamente na implantação e efetividade do Programa de
Integridade.
O Programa de Integridade foi instituído por meio da Instrução Normativa nº 003/2018, aprovado na 149ª Reunião Extraordinária no
Conselho de Administração, realizada em 19 de junho de 2018, e é composto pelo Código de Conduta e Integridade e pelas seguintes
Políticas:
I - Gestão de Riscos;
II - Gestão de Pessoas;
III - Indicação;
IV - Porta Vozes;
V - Transação com Partes Relacionadas;
VI – Divulgação de Informações.
O Código e as Políticas estão disponíveis no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/Prodabel. A área de compliance é responsável pela
verificação da conformidade da empresa aos normativos vigentes, pela implantação e monitoramento do Programa de Integridade e pela
disseminação de conhecimento.
Ainda, por meio da Instrução Normativa nº 003/2018, foram instituídos o Comitê de Elegibilidade, órgão colegiado da Alta Administração,
de caráter consultivo, que se orienta pelas diretrizes da política de indicação, e o Comitê de Auditoria Estatutário, órgão colegiado da Alta
Administração, que se orienta pelas diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração.
O Comitê de Gestão de Riscos da Prodabel, instituído por meio da Instrução Normativa nº 005/2018, é responsável pela elaboração,
atualização e reporte à Alta Administração de um Plano de Gestão de Riscos, em consonância com a Política de Gestão de Riscos
integrante do Programa de Integridade da empresa. A Portaria 067/2018 nomeou o Comitê de Gestão de Riscos e definiu o prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, contados da nomeação dos membros, para apresentação à Diretoria Executiva do Plano de Gestão de Riscos.
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A Auditoria Interna passou a ser unidade de assessoramento da alta administração, sob orientações e diretrizes emanadas pelo
Conselho de Administração como instrumento de controle administrativo e de verificação sistemática da eficácia e eficiência das suas
atividades. A Auditoria Interna atua na avaliação dos controles internos das atividades e processos administrativos e operacionais,
analisando as deficiências e os riscos envolvidos.
A Comissão de Ética, canal interno de denúncias, também foi reestruturada por meio das Portarias nº 108/2018 e nº 068/2018, e é
composta por colaboradores representantes das Diretorias da empresa.
Para disseminar o conteúdo do Código de Conduta e Integridade, foram realizadas 16 (dezesseis) apresentações, abrangendo
aproximadamente 536 (quinhentos e trinta e seis) agentes, dentre eles membros da Diretoria Executiva, empregados, assessores,
estagiários, jovens aprendizes e colaboradores terceirizados.

Figura 19 – Treinamento do Código de Conduta e Integridade
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