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VALORES

Administrar a política municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) em Belo Horizonte; propiciar, por meio da utilização de Soluções em
Tecnologia da Informação e Comunicação, o desenvolvimento e melhoria
contínua da prestação de serviços pela Administração Pública Municipal; utilizar
a tecnologia para promover inclusão e capacitação na cidade de Belo Horizonte
e; 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.

Administrar a política municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) em Belo Horizonte; propiciar, por meio da utilização de Soluções em
Tecnologia da Informação e Comunicação, o desenvolvimento e melhoria
contínua da prestação de serviços pela Administração Pública Municipal; utilizar
a tecnologia para promover inclusão e capacitação na cidade de Belo Horizonte
e; 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.

Honestidade; fidelidade ao interesse público; impessoalidade; eficiência;
integridade; respeito à diversidade; promoção contínua da inovação; atuação
com responsabilidade social; promoção da inclusão digital.

Sistemas de Informação
Principais funções
Coordenar o atendimento aos usuários de
serviços e produtos disponíveis na Rede
Municipal de Informática (RMI) e executar
demandas de projetos de desenvolvimento,
manutenção e aquisição de software. Projetar
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.

Metodologia de Desenvolvimento
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, maior envolvimento
do cliente com garantia da qualidade.

Produtos e serviços atuais
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, Rotativo Digital BH, App
Fiscalização Rotativo, Auto de Infração de
Trânsito Eletrônico - AITe, Sistema de Gestão
do 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; BHMAPMapa e BH–Visualizador Web de dados oficiais
georreferenciados e também um visualizador
personalizado para temáticas específicas e
gerenciais como, recapeamento, patrimônio
da PBH, economia criativa, vigilância sanitária;
Análise de Pontos de Função (APF) para medição
e remuneração de produtos de desenvolvimento
e manutenção de software; Especificação técnica
para contratação de fornecedores externos via
credenciamento de empresas em PF (Pontos de
Função); Emissão e armazenamento de Notas
Fiscais Eletrônicas – NFe com fornecimento de
toda infraestrutura de alta disponibilidade do
Data Center. Imageamento do território com uso
de drone para apoio na execução de políticas
públicas como detecção de focos de dengue,
fiscalização, registro de impacto nas áreas
inundadas.

Carteira de Projetos de Sistemas
256

Sistemas em Manutenção
(Equipe Interna)

30

Sistemas em Manutenção
(Equipe Interna e Terceiros)

370

43

Projetos de
Sistemas

Sistemas em Manutenção
(Equipe Terceiros)

11

Projetos de Desenvolvimento/
Implantação de Sistemas
(Equipe Interna)

30

Projetos de Desenvolvimento/
Implantação de Sistemas
(Equipe Externa)

Atendimento e Gerenciamento
dos Serviços de TIC
Tickets
7.355
2.206
1.337
9.440

Sistemas

20.805

Data Center

Geoprocessamento

48.714

Microinformatica

Segurança da Informação

22.000
2.234

Rede de dados

Contas de acesso à rede, email e sistemas
Demais Categorias

Percentual por Categoria do Ticket
2,04%

6,44%

19,27%

1,93%
1,17%
8,27%

114.181
Tickets Atendidos
em 2020
42,66%

Resultado da Última Pesquisa de Satisfação
Muito Satisfeito/Satisfeito
Indiferente

92,19%
3,26%

Muito Insatisfeito/Insatisfeito 4,54%

18,22%

Geoprocessamento

Tempo de Experiência

46 28

anos de experiência em
Cadastro Territorial

anos de experiência em
Cadastro Territorial Digital

Principais Utilizações

• 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;
• 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;

Quantidade de Camadas da Base

220
camadas distribuídas em
diversas áreas temáticas

• Saúde para a localização de famílias, casos de
Dengue e Covid, entre outras;
• Localização de endereços de BH. Saber “o
onde” e “o que existe” no local e no entorno é
essencial em todos os serviços prestados pela
PBH;
• Imageamentos com drone para apoio
a atividades como: combate à dengue,
atualização de cadastro territorial,
implantação de projetos urbanísticos da
PBH em áreas vulneráveis, monitoramento
de áreas, fiscalização, avaliação de limites
de propriedades, identificação e registro de
danos causados pelas chuvas.

Projetos de destaques no Brasil com Participação da Prodabel
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. BH 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. Em 2019, BH (representada pela a
Prodabel e a Sec. da Fazenda) foi escolhida
como uma das 3 cidades no Brasil a fazer parte
das definições do módulo de cadastro Urbano

no SINTER (Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais) administrado pela
Receita Federal do Brasil. Em 2019, a Prodabel
(representando BH) foi escolhida pela Google
para ser uma das 5 cidades do mundo para
a realização de um Piloto de atualização de
Nomenclaturas e Ruas no Google Maps. Belo
Horizonte foi a representante da América
Latina. Em 2020, trabalhos foram selecionados
para apresentação no II Simpósio Brasileiro de
Infraestrutura de Dados Espaciais e no COBRAC Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão
Territorial.

Geoprocessamento
Os principais produtos e serviços
• Identificação territorial;

• Visualizador Web de mapas - BHMAP;

• Geração e fornecimento de informações
geoespaciais;

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

• Manutenção do Cadastro Territorial
Multifinalitário;

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

• Governança do banco de dados geoespacial
corporativa;

• Consultoria em geoprocessamento;

• Customização de ferramentas de
geoprocessamento;
• Integração de dados geoespaciais com
aplicações convencionais da gestão municipal
utilizando geoserviços;
• Análises espaciais;
• Aplicativos georreferenciados e sistemas
georreferenciados;

Qtde Voos com Drone
por Regional - 2020
Oeste

16

Órgão

• Monitoração de áreas de ocupação para
apoio a secretaria municipal de saúde, Urbel,
planejamento e fiscalização;
• Base de dados de endereços da PBH e
Serviços Web para pesquisa
• Geração de imagens aéreas e modelo 3D
utilizando Drone.

Áreas Imageadas com o Drone

Voos

SMSA 19
COP-BH 6
SMFA 5

Nordeste

5

Prodabel 4

Norte

7

SUDECAP 6

Barreiro

7

SUPLAN 3

Leste

4

URBEL 2

Venda Nova

4

SMSP 2

Noroeste

2

SMMA 2

Centro-Sul

4

SUREG 4

Pampulha

3

Total 53

Obs.: Quantidade de voos por órgão diferente da quantidade
de voos por Regional em decorrência de um voo na divisa de
BH, na região de Contagem por solicitação da SUDECAP, que
não se enquadra em nenhuma regional.

Belo Horizonte Cidade Inteligente
Com o projeto Belo Horizonte Cidade Inteligente,
da Prodabel, BH foi finalista do World Smart City
Awards, uma premiação anual internacional que
valoriza e reconhece projetos, ideias e estratégias
pioneiras que tornam cidades ao redor do mundo
mais habitáveis, sustentáveis e economicamente
viáveis. Pela categoria City Award, BH concorreu
ao lado de cidades como Yokohama (Japão), São
Petersburgo (Rússia), Lisboa (Portugal), Tampere
(Finlândia) e Shanghai (China).
Ao todo foram sete categorias e os vencedores
foram anunciados durante uma cerimônia online,
que aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro.
Para o Diretor-Presidente da Prodabel, Leandro
Garcia, três pontos foram muito importantes para
essa indicação. “Trabalhar em conjunto, melhor
utilizar recursos e ter o foco no cidadão. Estes
quesitos definem o trabalho inteligente e por
isso esse reconhecimento que nos deixa felizes
por entender que estamos seguindo o melhor
caminho para BH”, analisou.

Belo Horizonte foi a única cidade finalista de toda
a América Latina do maior e mais prestigiado
evento do gênero no mundo. Para o diretorpresidente da Prodabel, o projeto Cidade
Inteligente em Belo Horizonte materializa a forma
como a Prefeitura da capital mineira trabalha.
“De uma maneira muito transversal, com a
melhor utilização possível de recursos e fazendo
da tecnologia uma ferramenta importante para
se alcançar resultados na melhoria de serviço
final para o cidadão”, finalizou Leandro Garcia.

Dados Abertos
O projeto Dados Abertos é 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 a pesquisa e 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 tornála mais resiliente e melhorando a qualidade de
vida do cidadão.

Em 2020 foi realizado o trabalho de consolidação
do portal com a capacitação das áreas finalísticas
(83 servidores), elaboração de 7 Planos de
Dados Abertos (PDAs) para publicação de mais
65 recursos de informação, com a aprovação do
Comitê Gestor do Portal de Dados Abertos.
Além disso, foi feito trabalho em conjunto com
a Controladoria Geral da União para viabilizar o
sincronismo e a divulgação dos dados de BH no
Portal do Governo Federal - dados.gov.br.

Conjunto de Dados por Órgão/Entidade
Órgão

Datasets

CTGM
PRODABEL
BHTRANS
BELOTUR
FMC
PBH ATIVOS
SMASAC
SMC
SMDE
SMED
SMMA
SMPOG
SMSA
SLU
URBEL
SMFA
SMPU
SMEL
Total

2
22
17
3
1
1
3
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
67

Recursos de
Informação
(arquivos)
7
32
102
3
1
1
6
1
1
11
3
1
1
1
1
1
1
1
175

Projetos Estratégicos
Projeto GRP - Sistema
Integrado de Gestão
Iniciado em 2019, o Projeto GRP visa implantar
a Solução Integrada de Gestão ou Enterprise
Resource Planning (ERP), contendo Licenças e
Serviços Técnicos de implantação e sustentação,
que atenda às necessidades de automação e
integração com os diversos módulos.

BH Digital
Implantação de uma solução integrada
para tramitação eletrônica de informações,
documentos e processos administrativos, com
mapeamento, modelagem, automatização
de processos de negócio, gestão eletrônica/
arquivística de documentos e relacionamento
com o usuário. O projeto foi iniciado em 2019.

EXADATA CLOUD AT
CUSTOMER - QUARTER RACK
Definição da arquitetura de software e
infraestrutura, instalação, configuração e
provisionamento da solução IaaS EXADATA
CLOUD AT CUSTOMER - QUARTER RACK; Serviços
de migração e consolidação de bancos de dados
dos ambientes ERP, OLTP - Legado Produtivo,
OLAP - banco de dados Teradata para o IaaS
EXADATA.

SIGRAH
Contratação de serviços de provisionamento
e migração de bancos de dados do ambiente
SIGRAH(MV) para o EXDATA CLOUD AT
CUSTOMER. Serviços especializados de
monitoramento do consumo de OCPUs e
relatórios mensais. Central de abertura e
acompanhamento de chamados.

Evolução Data Center (Red
Hat Openstack e Openshift)
Implantar nova solução de clusterizaçao
possibilitando a alta disponibilidade dos
serviços, além de permitir a automatização de
tarefas e a entrega contínua de sistemas nos
ambientes operacionais do Data Center.

Projetos Encerrados em 2020
CMD - Centro de
Informações de Custos
Desenvolver uma plataforma de dados e
informações de custos de suprimentos, terceiros,
aluguel, links de comunicação, convênios, caixa
escolar, merenda escolar, pessoal, contratos
municipalizados e outros custos administrativos.

Sistema de Gestão da
Regulação - Fase 2
Parte do módulo Contrato/Financeiro com a
informatização de ações.

(PE) SIATU Urbano Parcelamento do Solo
Redução da 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. Tornar mais transparente a
informação e o exame do processo automatizado,
com rotinas e padronizações estabelecidas,
diminuindo os prazos de agendamento e,
consequentemente, de respostas ao cidadão.

(PE) Empreendimento
de Impacto - OLEI
Aumento da transparência e racionalização
de rotinas, a diminuição da burocracia e a
eliminação da necessidade da presença física do
requerente no BH Resolve.

CMD - Reescrita de aplicações
ASP da BHTRANS
Evolução de toda a plataforma ASP para a
arquitetura PHP e Oracle, totalmente aderente ao
catálogo de tecnologia da Prodabel/PBH.

CMD - Implantação ASPPREV
Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária
para o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Belo Horizonte.

Estacionamento Rotativo
FASE 3 - AITE
Permitir que o agente fiscalizador utilize um
sistema único, moderno, confiável, totalmente
integrado e informatizado para a realização das
atividades de fiscalização do Estacionamento
Rotativo e das demais regulamentações da via,
que vai desde a verificação do uso da vaga até a
emissão do Auto de Infração de Trânsito.

Sistema de Gestão de Auditoria
- Customização do SaeWeb
Customizar o sistema SaeWeb para disponibilizálo como sistema de gestão de auditoria da CTGMSUAUDI.

SICE - Melhoria e implementação
da Gestão dos processos
de desapropriações e
remoção da PBH
Melhoria no processo de gestão dos processos de
desapropriações e remoção da PBH garantindo
que a liberação de frentes de obras possa ser
feita de acordo com o planejamento conjunto
das Diretorias de Planejamento, Projetos, Obras,
Administrativo Financeiro, Jurídico mediante um
sistema integrado.

Projetos em Execução em 2020
BHPRO - Sistema de
Processamento de Infrações
de Trânsito (BHTRANS)
O objetivo maior do projeto refere-se à
criação de uma condição para se eliminar
definitivamente a vulnerabilidade imposta à
BHTRANS, para fins de cumprimento de suas
atividades de processamento dos Autos de
Infração de Trânsito, determinada atualmente
pela utilização de um sistema incompatível
aos volumes de dados processados e pela
obsolescência do SISGEM (Sistema atual). Esta
condição atual impossibilita também ofertar
melhores condições de serviços e informações
aos cidadãos em geral, em diretrizes contrárias às
orientações perseguidas pela PBH.

Ciclo de vida de Empreendimento
Implementação de funcionalidades no sistema
SGEE, pela empresa TOTVSt, através de contrato
firmado entre este fornecedor e a Prodabel, com
intuito de:
• Controlar os fluxos por meio de Worflows
• Delimitar SLA para as atividades
• Dar visibilidade das tarefas atrasadas

SIGEAR URBEL - Sistema de
Gestão de Áreas de Risco
O SIGEAR é o sistema responsável pelo
gerenciamento das solicitações de vistorias e
acompanhamento de obras em áreas de risco. As
vistorias e acompanhamento de obras são feitos
através de dispositivos mobile, diretamente
nas áreas e nas moradias em risco, permitindo
o armazenamento de fotos, croquis e demais
informações necessárias com a transferência
destes dados para o sistema central web.
O sistema viabiliza um controle da evolução do
risco e das áreas de risco, dando subsídios para
a tomada de decisões de políticas públicas e
gestão das áreas urbanas.

Sistema Integrado de
Gestão - GRP
Implantar a Solução Integrada de Gestão ou
Enterprise Resource Planning (ERP), contendo
Licenças e Serviços Técnicos de implantação
e sustentação, que atenda às necessidades
de automação e integração com os diversos
módulos que compõem o ERP da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

• Rastrear os processos
• Padronizar as entradas e saídas
• Informatizar os arquivos físicos
• Gerar os indicadores de produtividade e
controle.

SICOM 2019
Construir uma nova plataforma para extração
e formatação conforme os leiautes publicados
pelo TCE-MG, validação e envio das prestações de
contas dos arquivos SICOM de todo o Município.

Sistema de Cadastro Territorial
Multifinalitário-SISCTM
Implantação de uma Solução de Software com
customizações necessárias para:
• atender às necessidades de manutenção
e visualização integrada das bases de
dados Geoespaciais do Cadastro Territorial
Multifinalitário
• suportar cadastros diversos e específicos para
determinadas temáticas.

Participação em Evento
Presidente da Prodabel participa de evento on-line de dirigentes de TI
Gestores, técnicos, auditores e outros integrantes
do setor público brasileiro, entre eles vários
funcionários da Prodabel, acompanharam em
22/07/2020 evento virtual promovido pelo IBGP
– Instituto Brasileiro de Governança Pública
sobre o ‘’Desenvolvendo Líderes Digitais em
Estados e Municípios”. No evento, o Presidente
da Prodabel, Leandro Garcia, relatou as várias
tecnologias desenvolvidas pela empresa
para atender a todos os cidadãos e a todas as
secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte,
destacando, por exemplo, as metodologias para
atender a algumas áreas específicas como a
Saúde, Segurança, BHTRANS, além do uso da
inteligência artificial.
O professor do IBGP e secretário de Gestão
de Informações para o Controle Externo do
TCU, Wesley Vaz, destacou que a pandemia da
COVID-19 provocou a maior mudança coletiva
no mundo desde a Segunda Guerra Mundial,
trazendo mudanças também para o mundo da

Tecnologia. Wesley Vaz afirmou que ‘’a pandemia
mostra quem tem capacidade e maturidade
para lidar com um cenário que exige mudanças’’.
Ele se referia à necessidade da Transformação
Digital, em Estados e Municípios, que precisa
ser sustentada por 4 pilares para dar certo: 1)
Dados – usados para combater os problemas
públicos; 2) Tecnologia- precisa ser utilizada para
resolver os problemas corretos; 3) Inovação –
nova maneira de ver os problemas que precisam
ser resolvidos; 4) Liderança – mudar a cabeça das
pessoas, mudar a cultura dos envolvidos.
Sobre o tópico Liderança, Leandro Garcia disse
na sua palestra que é um tema muito difícil de
ser tratado, por ser altamente contextualizado.
‘’A forma que eu lido com as coisas aqui na
Prodabel é diferente de como eu lidava em
outros ambientes’’. E enfatizou: ‘’um líder precisa
ter coragem e um pouco de rebeldia. Uma hora
ou outra você vai errar, mas inovação é errar, é
importante que isso fique bem claro pra todos’’.

Infraestrutura de TIC
Rede Ótica e Hotspot

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 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH,
por meio da Prodabel, investiu na ampliação da
rede de fibra ótica e na ampliação dos pontos de
Hotspots pela cidade.

Atualmente a PBH possui 953 locais conectados
à RMI por meio fibra óptica (1200 Km de fibra)
contemplando todos os prédios da PBH, sendo
que a partir de 2021 serão atendidos novos
prédios e mudanças de endereços.

Rede de Fibra Óptica da PBH

Infraestrutura de TIC
Rede Ótica e Hotspot

A rede de Hotspot que disponibiliza acesso à
internet gratuita em prédios públicos, praças e
parques da cidade, em 2020 alcançou 980 locais
com a ampliação dos pontos, sendo entre os
novos pontos estão 193 em unidades da saúde,
26 CRAS, as estações de integração São Gabriel,
Venda Nova e Pampulha e 10 novos APs na Praça
da Liberdade com acesso a informações sobre a
praça em parceria com a MRV.
Em 2020, houve a ampliação da rede de
videomonitoramento, sendo implantada

26 novas câmeras de videomonitoramento
do OPDIGITAL nas regiões do Santa Amélia,
Camargos, California, Santa Tereza, Gutierrez,
Parques Primeiro de Maio e Nossa Senhora
da Piedade. Visando ao crescimento da
segurança pública em pontos turísticos,
também foram implantadas 16 novas câmeras
na orla da Lagoa da Pampulha, protegendo o
conjunto arquitetônico tombado pela Unesco e
recuperados os sistemas de videomonitoramento
de unidades da FMC como MIS, CasaJK,MHAB.

Infraestrutura de TIC

Rede Ótica e Hotspot

O Convênio SICONV nº 747328/2010, celebrado,
em 2010, entre Município e o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação
- MCTIC, continua em execução Em 2020,
foram mantidos os 95 pontos de atendimentos
digitais em vilas e favelas, e substituídos alguns
equipamentos por novos, melhorando o
atendimento dos serviços já disponibilizados,
garantindo acesso seguro à web e de qualidade
aos cidadãos residentes nas áreas beneficiadas.

A Prodabel possui um sistema de rádio
comunicação com 11 (onze) ERBs – Estação
Rádio Base com cobertura de sinal no município
e somado à rede de fibra óptica, atende vários
pontos de concentração e de redundâncias
da RMI. 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.

Hotspots 2020

Infraestrutura de TIC
Microinformáticae Redes
Micros
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.

Órgão

Micros

SMSA

8.188

SMED

7.493

DEMAIS

12.928

Total

28.609

Redes
EVOLUÇÃO DA REDE
Continuidade ao Projeto MPLS, com a aquisição
de 04 switches/roteadores novos núcleos
para substituir os equipamentos que estavam
próximos ao end of suport; a aquisição de 10
switches concentradores e a implantação de
mais 11 switches. Os benefícios dessa mudança
consistem em promover mais resiliência,
qualidade de serviço no tráfego e mais
segurança a rede da PBH.

Implantação da redundância dos órgãos da
SMSA que são 24x7
100% das UPAs e 02 Hospitais estão com
redundância.
Adequação da Rede Locais
Reengenharia de rede dos seguintes prédios,
proporcionando benefícios em desempenho e
segurança: PBH1212 / ES605 / COP / SMED / BH
Resolve / Meio Ambiente / Urbel / Tupis 149 /
SUDECAP / SMASAC/SMMA / SMARU / SLU / CARE
BARREIRO / AG30.

Infraestrutura de TIC
Data Center

Data Center
Em 2020, foi contratada a prestação de serviço
de garantia para equipamentos críticos que
estavam sem cobertura, como os switches fiber
channel e os switches 7k core do data center,
que fazem a conexão entre os datacenters e a
internet.
Foi realizada também a evolução Tecnológica
do Hardware dos Data Centers 1 e 2, com a
contratação de suporte especializado para
ambiente windows e consultoria Red Hat
até o final de 2020 e aquisição de novos
equipamentos.

Nuvem na PBH
Há, atualmente, um contrato de Plataforma de
nuvem pública para as seguintes aplicações:
Rotativo Digital, File Server Corporativo e
Backup Corporativo.
Houve melhoria do serviço de backup
corporativo, pois até o final de 2018 havia 40% de
backup; dava-se prioridade aos bancos. Hoje há
100% de backup dos bancos e vm’s hospedadas
nos data centers.
É utilizada parte do backup no netbackup (40TB),
parte na nuvem da azure (198TB) e parte do que
está na azure redundada nos antigos Robôs.

Infraestrutura de TIC
Data Center
EXADATA
A Prodabel buscou ações junto ao mercado no
sentido de modernizar as questões relacionadas
aos bancos de dados ORACLE e o resultado
dessas ações foi a adesão a um modelo com
maior vantagem tecnológica e financeira
apresentada pelo fabricante ORACLE, altamente
disruptivo (nuvem privada dentro do centro
de dados da Prodabel), se comparados ao
modelo tradicional de aquisição de software
e de licenciamento. Trata-se de um sistema
do próprio fabricante ORACLE, denominado
EXADATA CLOUD AT CUSTOMER, composto
por servidores de banco de dados, softwares,
switches e servidores de storage, incluindo
serviços técnicos para a definição da arquitetura
de software e infraestrutura, além da instalação,
implantação, configuração, suporte técnico de
toda a plataforma e repasse de conhecimento à
equipe de analistas DBA’s da Prodabel.
O EXADATA é uma combinação de software e

hardware otimizado para uso específico do
banco de dados Oracle. A adoção deste serviços
dentro do Data Center da Prodabel permitiu
ter à disposição todas as principais features
disponibilizadas pelo fabricante, principalmente
os controles de segurança (criptografia e
mascaramento de dados), desempenho e alta
disponibilidade (redundância) da informação
através da replicação de dados e trilhas de
auditoria para rastreabilidade. Tudo sem custo
adicional de licenciamento.
O equipamento encontra-se instalado na
Prodabel desde março de 2019 e sistemas
como GRP, SCPA, SGCE, SIMDEC, DBV, CRECHE
CONVENIADA e SIFAT WEB já se encontram
migrados para esta solução. Outros como Siatu
e SOF serão migrados seguindo um cronograma
já estabelecido. Em 2020, a migração das bases
TERADATA foi concluída e eliminou a manutenção
deste sistema .

OPENSTACK / OPENSHIFT
A Prodabel, com o objetivo de aumentar
a disponibilidade e o gerenciamento das
aplicações, de facilitar a inclusão de novos
serviços que vão permitir a expansão do portfólio
de serviços prestados para o município de
Belo Horizonte, fornecendo mais agilidade e
maior produtividade às suas equipes de TI, está
modernizando sua infraestrutura de informática
adotando as plataformas Red Hat OpenStack e
Red Hat Openshift .
O Red Hat OpenShift, além de apoiar a entrega de
aplicativos e recursos importantes e oportunos
em todos os ambientes, oferece também suporte
a conteinerização, microsserviços e estratégias
de migração para a nuvem. E a plataforma

OpenStack além de permitir à Prodabel criar
a sua nuvem privada, trará mais agilidade e
eficiência no processo de provisionamento
de recursos computacionais, com destaque
para a administração dos hypervisors, alta
escalabilidade e gerenciamento de recursos.
Como isso, as equipes de TI ganham maior
agilidade no desenvolvimento de aplicativos
enquanto otimizam o uso da sua infraestrutura.
No data center, há cerca de 1000 (mil) máquinas
virtuais; destas ,70% são vms Linux cujo
hypervisor é o XEN Sever, software obsoleto e
sem suporte técnico. O Openstack veio substituir
o XenServer e os outros 30% são Microsoft
Hyper-V.

Infraestrutura de TIC
Monitoração e Segurança

Em 2020, foram alcançados 3038 dispositivos
de rede monitorados. Além dos dispositivos de
rede, a equipe de monitoração atua também
sobre o ambiente de DataCenter, com 1374
Hosts monitorados, 859 servidores próprios, 257
servidores em collocation e 84 dispositivos de
infra-estrutura. Entre as aplicações monitoradas,
há 517 urls de produção monitoradas, 308 urls
de produção monitoradas de fora da Prodabel
(Proxy Azure) e 415 urls de homologação
monitoradas. A monitoração permite
identificação e solução de possíveis problemas
no ambiente de forma mais ágil, garantindo a
confiabilidade e a disponibilidade da rede e do
data center.

ICs/Serviços Monitorados Categoria Total

Qtd

Switches

LAN

1758

1758

Hotspots

Internet

175

175

Rede Rádio

WAN

107

107

Rede Fibra Óptica

WAN

998

998

3038

3038

Total

Firewall: implantada a alteração na topologia
do firewall, sendo possível separar os serviços de
VPN e publicação dos serviços que envolvem a
navegação de usuários, melhorando-a, tornando
a aplicação de políticas mais independente e
facilitando o troubleshooting de problemas.
A ampliação da topologia do firewall e alta
disponibilidade tornou a infraestrutura mais
robusta, devido ao aumento de gateways
e de uma nova gerência, todos em alta
disponibilidade.

Ferramenta AntiDDoS para Data Center:
solução desenvolvida pela equipe de segurança,
é uma ferramenta para fornecer proteção
adicional a ataques DDoS pela equipe interna.
Ela absorve os ataques que outras ferramentas
não conseguem conter.
Ferramenta de ferramenta DPS (Detection
Prevention System): desenvolvida para
identificação de elementos comprometidos na
parque computacional, sendo possível identificar
e mitigar riscos de segurança da informação que
as proteções de endpoints não foram eficientes,
proporcionando a oportunidade de intervenção e
correções no parque computacional vulnerável.
Segmentação do ambiente dos hotspots:
Através desta segmentação foi viável a
disponibilidade de hotspots públicos à
população sem impactar ou gerar riscos à
infraestrutura de TIC da PBH que atende aos
órgãos e ao cidadão.
Migração entre diferentes links de rede:
Atualmente, há duas conexões distintas para
internet. O Ambiente foi configurado para
viabilizar a troca rápida entre diferentes links
de internet, em caso de falhas, proporcionando
maior segurança operacional aos serviços dos
clientes.
Implantação de serviços de análise de
vulnerabilidade: Este projeto viabiliza análise de
vulnerabilidade agendada e através de demanda
para assegurar melhor segurança das aplicações
e do ambiente de Data Center.

Inclusão Digital
302 Centros de Inclusão Digital

Centros de Inclusão Digital
Wi-Fi gratuito

Inclusão Digital
Centro de Recondicionamento
de Computadores - CRC
Em 2020 foram recondicionados mais de 1.124
computadores e mais de 28.550kg de resíduos
eletroeletrônicos foram coletados e descartados
de forma correta ao meio ambiente;
RECEPÇÃO, RECUPERAÇÃO e DESTINAÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA de
COMPUTADORES usados, doados por órgãos
públicos, empresas privadas e cidadãos,
promovendo a CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
de pessoas de baixa renda que possuem pouca
oportunidade de formação técnica e profissional.

Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação - CQTI
Cursos Presenciais
Cursos Ofertados:
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 levam
conhecimento a quem mais precisa.
Mídias Sociais
É um conjunto de ferramentas digitais que
objetiva promover a comunicação por meio de
diversas ações no meio digital.
Novas Tecnologias Digitais
Conhecer o universo da informática é essencial
para sua vida profissional e pessoal.

Montagem e Manutenção de Computadores
Conhecer todos os componentes e sistemas
que compõem um computador é essencial para
que você se torne um profissional qualificado e
pronto para atuar nesta área. 
Oficina de Educação Ambiental
Foco em Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos.
Programação e Robótica
Tem como objetivo inserir crianças a partir de
seis anos no mundo da programação.

Inclusão Digital
Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação - CQTI
Cursos em Ead
Em decorrência da Pandemia ocasionada pelo COVID-19, a Diretoria de Inclusão Digital se organizou na
criação e oferta de cursos via a Plataforma de Ensino a Distância da PBH, no intuito de que o cidadão
pudesse ter acesso a cursos na área de Tecnologia.

• Curso Introdução às Novas Tecnologias
Carga Horária: 20 horas
• Curso “Ferramentas para Home Office
- Módulo II” - Compartilhamento e
Comunicação				
Carga Horária: 45 horas
• Curso Ferramentas para Home Office - Módulo
II – Aplicativos online			
Carga Horária: 45 horas

+2.600
Pessoas capacitadas em TICs

Programando Sonhos DELAS
Com a implantação do curso de Programando Sonhos DELAS em Agosto de 2020 no formato à distância,
mais de 2000 mulheres foram capacitadas. Um projeto totalmente voltado para atender áreas de
vulnerabilidade social, com foco em empregabilidade e participação social.

Inclusão Digital
Gentileza Digital – Inclusão Digital para Idosos residentes
nas ILPIs (Instituto de Longa Permanência para Idosos)
Diante do contexto de pandemia, isolamento
social e da impossibilidade de realizar as oficinas
de inclusão digital nos lares, foram elaborados
5 (cinco) vídeos com o intuito de dar seguimento
às atividades realizadas junto aos moradores.
Os vídeos têm como objetivo ajudar os idosos a
aproveitar as ferramentas disponíveis para o lazer
e aprendizagem, como meio de comunicação
com familiares e amigos, além de contribuir com
o desenvolvimento cognitivo e motor de todos os
usuários.

• Aula 01: Introdução: como ligar e desligar o
computador?
• Aula 02: Vamos acessar a internet?
• Aula 03: Que tal juntar o melhor da TV e do
Rádio em um só lugar? Youtube
• Aula 04: Vamos viajar sem sair do Lugar?
Google Maps
• Aula 05:Use a criatividade para desenhar e
pintar. Tuxpaint
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