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EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho 

de 2016, e com o art. 11 do Decreto Municipal n.º 16.935, de 29 de junho de 2018, a 

presente Carta Anual versa sobre as realizações referentes às Políticas Públicas e à 

Governança Corporativa no exercício de 2021.

CNPJ 18.239.038/0001-87.  NIRE 313.0004.6931

Sede: Belo Horizonte/Minas Gerais

Tipo de estatal: Sociedade de Economia Mista

Acionista controlador: Município de Belo Horizonte

Tipo societário: Sociedade anônima

Tipo de capital: Fechado

Setor de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC

Auditores Independentes atuais da empresa:

Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais EIRELLI – Tel: (61) 3273-6699

e-mail: fabia@metropolesolucoes.com.br

Conselho de Administração
Moema Sant'Anna Belo – Presidente

Ana Alvarenga Moreira Magalhães

Leonardo Ayres Cordeiro

Leonardo Fares Menhem

Rodrigo Diniz Lara

Rommel Vieira Carneiro

Adriano Teixeira Silva – Conselheiro eleito – Representante dos Empregados 

Diretoria Executiva
Diretor-Presidente e Diretor interino de Inclusão Digital – Leandro Moreira Garcia

Diretor de Infraestrutura – Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Diretor de Sistemas e Informação – Bruno Vieira da Costa

Diretor de Administração, Finanças e Compliance – Thiago Souza Dutra

Diretor de Atenção ao Usuário – Eduardo Starling Lopes
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INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel, 

sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Município de Belo Horizonte, é uma companhia de capital 

fechado com personalidade jurídica de direito privado.

No cumprimento de seu dever e obrigação constantes na Lei n.º 2.273/74, que autorizou 

a sua criação, e no atendimento do interesse público previsto em seu Estatuto Social, a 

empresa desenvolve produtos e executa serviços na área de tecnologia da informação e 

comunicação precipuamente para a Administração Direta e Indireta do Município de Belo 

Horizonte, além de realizar o planejamento, implantação, operação, gestão, monitoração 

e provimento dos recursos necessários à produção dos serviços disponíveis na Rede 

Municipal de Informática – RMI e do Geoprocessamento. Destacam-se ainda as ações 

voltadas à educação e capacitação, à gestão, à ciência, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação e à produção e comercialização na área de inclusão digital e da Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC.

Esse compromisso é ressaltado em sua missão, consistente em: 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.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

No Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2018/2021, constam as seguintes 

ações e subações vinculadas aos Programas “0085 – Gestão da Política da Tecnologia 

da Informação” e “0302 – Belo Horizonte Cidade Inteligente”, de responsabilidade da 

Prodabel:

Quadro I – Ações e Subações Governamentais

Programa Ação Subação

85

2602 – Gerenciamento, 
Implantação e 
Atendimento de 
Serviços na RMI

001
Melhoria dos Processos de Suporte 
e Entrega a Serviços de TIC

002
Evolução dos Datacenters às Demandas 
de Serviços de TIC da PBH

003
Atualização do Parque Computacional 
de Desktop da Prodabel

004
Revisão das Políticas de Backup e Descarte 
de Informações Geradas pelos Sistemas 
Críticos de Informação da PBH 

85

2603 – Implantação 
de Soluções e 
Modernização 
de Sistemas

001
Gestão de Investimentos e Contratos de 
Softwares, Consultoria e Treinamentos

85

2605 – Evolução 
da Rede de 
Telecomunicações 
da PBH

001
Gestão de Contrato de Serviços 
de Informática a Educação

002
Gestão de Contrato de Serviços 
de Informática a Saúde

003 Reestruturação do Ambiente de Monitoramento

004 Expansão da Rede Óptica da PBH

005
Evolução da Rede de Telecomunicações da 
PBH – Expansão, Modernização, Substituição

006
Mapeamento do Grau de Aderência da PBH 
em Gestão de Segurança da Informação

85
2900 – Serviços 
Administrativos 
e Financeiros

001 Serviços Administrativos e Financeiros

002
Formação e Capacitação em 
Tecnologia da Informação

302

2404 – Ações 
de Qualificação, 
Profissionalização 
e Emprego

008
Disponibilização de Vagas para o Programa 
Municipal de Qualificação, Emprego e Renda

302

2603 – Implantação 
de Soluções e 
Modernização 
de Sistemas 

002
Implantação de Solução e 
Modernização de Sistemas
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302
2604 – Centro de 
Recondicionamento 
de Computadores

001 Manutenção dos Centros de Inclusão Digital

002 Recondicionamento de Computadores

003
Gestão dos contratos – Qualificação em TIC – 
Tecnologia da Informação e Comunicação 

004 Disponibilização de acesso aos Telecentros

302
2905 – Fomentar Polo 
Tecnológico de BH 

001 Realização de Eventos – Hackathons

002
Disponibilização de API – Interface 
de Programação de Aplicativo

003 Implantação do Portal Rota da Tecnologia

004
Fornecimento de Conectividade 
para a Comunidade de TI

Fonte: Relatório de Metas Físicas por Programa e Ação - Revisão 2021 - Disponível em
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021.

Em consonância com o PPAG 2018-2021, seguem as atividades desenvolvidas pela 

Prodabel, no exercício de 2021, em atendimento às políticas públicas:

Atendimento e Gerenciamento de Serviços de TIC

Para promover controle e qualidade da prestação de serviços, otimizando processos e 

custos para as organizações, a Prodabel utiliza as melhores práticas no gerenciamento 

de serviços de TIC.

A ferramenta de ITSM-Information Technology Service Management (Gerenciamento de 

Serviços de TI) utilizada pela Prodabel é o SDM - Service Desk Manager ou Sistema de 

Gestão de Demandas da Prodabel.  O SDM possibilita o gerenciamento da infraestrutura 

e operação que suporta os serviços de TI. A solução apoia desde o atendimento a 

usuários atéprocessos de gestão de TI, incluindo: incidentes, problemas, mudanças, 

nível de serviços, conhecimento e gerenciamento de configuração.  

Com relação ao atendimento, o sistema é acessado por funcionários, técnicos e 

fornecedores, o que possibilita a gestão centralizada de todos os serviços prestados. 

O usuário o utiliza para o registro de suas demandas e, pelo próprio sistema, consegue 

acompanhar, em tempo real, o status de sua solicitação. As demandas registradas pelos 

usuários passam por uma equipe de triagem e, sempre que possível, são atendidas 

remotamente. Quando o atendimento remoto não é possível, elas são direcionadas para 



CARTA ANUAL 2021 7

atendimento local. O atendimento remoto, que é o preferencial, proporciona rapidez e 

qualidade, além de reduzir custos, uma vez que evita deslocamento de técnicos ao local, 

tornando o atendimento mais ágil e melhora a satisfação dos usuários.

No ano de 2021, foram atendidas 130.250 demandas, dentre as quais se destacam 

aquelas de maior volume: (1) relativas à microinformática; (2) Datacenter; (3) contas de 

acesso à rede, e-mail e sistemas; (4) rede de dados; (5) sistemas.

A Prodabel disponibiliza para o Município de Belo Horizonte 17.549 contas de e-mail para 

o ambiente organizacional e 255.9080 contas para o ambiente educacional, sendo que, 

destas últimas, 232.862 são destinadas aos alunos da Rede Municipal de Educação. As 

contas do ambiente organizacional possuem capacidade de armazenamento de 30GB, 

já as educacionais possuem armazenamento ilimitado.

Visando proporcionar o adequado tratamento aos usuários, a Prodabel conta com 

diversos canais de atendimento (aplicativos de mensagens instantâneas, telefone e 

web) e caracteriza seus usuários em diferentes níveis, o que possibilita o atendimento 

adequado a cada tipo de usuário. Os usuários estratégicos e críticos para o negócio 

são tratados como VIPs, os quais possuem tratamento personalizado e em menor 

prazo. Dentro deste contexto, há a atuação dos Gerentes de Relacionamento, atendendo 

solicitações, participando e interagindo em demandas críticas da PBH. Esses gerentes 

atuam dentro da Diretoria de Atenção ao Usuário – DAU-PB, de forma reativa e pró ativa, 

por meio de solicitações via SDM, e-mail e outros contatos.

Para buscar maior satisfação dos usuários com o atendimento às suas demandas, a 

Prodabel conta com uma equipe de gestão de qualidade que monitora o atendimento 

às demandas, conforme o SLA (sigla em inglês para Acordo de Nível de Serviço) 

estabelecido. Para tanto, utiliza indicadores, obtidos via relatórios do SDM, pesquisas 

de satisfação e a ouvidoria da PBH.  Ao detectar anomalias, os respectivos gestores são 

informados para tratamento. As reclamações são apuradas e tratadas, com feedback ao 

respectivo usuário. Em pesquisa datada de dezembro de 2021, 96,46% dos entrevistados 

declararam estar “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”.
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Infraestrutura de TIC

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.

       

Em 2021, 1.033 (mil e trinta e três) locais estavam conectados à Rede Municipal de 

Informática - RMI por meio fibra óptica (1.350 km de fibra) contemplando todos os 

prédios da PBH. 

A rede de Hotspot disponibiliza acesso à internet gratuita em prédios públicos, praças 

e parques da cidade, atendendo todos os centros de saúde, unidades dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), as estações de integração, além de pontos de 

concentração. Para 2022, planeja-se ampliar a instalação de novos pontos para atender 

as academias da cidade. 

O Convênio SICONV nº 747328/2010, celebrado em 2010, entre Município e o Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação - MCTIC, está em fase de conclusão. Os  

pontos de atendimentos digitais em vilas e favelas e pontos de concentração do cidadão 

como prédios públicos estão sendo  mantidos e melhorados como o novo programa de 

inclusão digital, que prevê a ampliação do serviço de conexão wi-fi e com a substituição 

de  alguns equipamentos por novos, 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) ERB´s – 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. 

Na RMI estão conectados 28.853 microcomputadores, sendo que: 9.248 são utilizados 

pela Secretaria Municipal da Saúde; 8.120 utilizados pela Secretaria Municipal de 

Educação; e 11.485 por outros órgãos. Para o controle de suporte a todos estes 



CARTA ANUAL 2021 9

equipamentos e à infraestrutura necessária aos mesmos, a Prodabel conta com um 

Sistema de Gestão de Demandas - SDM.

No tocante às redes, foi integralmente revisada a rede do Hospital Municipal Odilon 

Behrens (HOB) e também realizada a substituição do equipamento switch concentrador 

no local e reorganizadas todas as conexões internas e externas.

Quanto ao Data Center, em 2021, alcançou-se aproximadamente 95% de cobertura da 

prestação de serviço de garantia para equipamentos críticos. 

No tocante à monitoração e segurança, em 2021 foram alcançados 5.690 (cinco mil e 

seiscentos e noventa) dispositivos de rede monitorados. A monitoração ocorre desde 

dispositivos de rede à URLs e aplicações. 

Destaca-se em 2021 a atuação no sentido de reduzir a ação de ataques cibernéticos e 

os riscos de violação dos dados, por meio da contratação de serviço especializado para 

auxiliar a equipe de Segurança da Informação a manter maior controle do ambiente de 

TIC do Datacenter e de todos os órgãos e entidades da PBH.

Geoprocessamento

A Prodabel é responsável pela disseminação e democratização de dados geoespaciais 

da Prefeitura de Belo Horizonte, fornecendo diretrizes e orientação técnica para uso de 

geotecnologias na PBH.

A empresa se destaca no cenário nacional com o seu projeto de geoprocessamento 

urbano e com o pioneirismo no Brasil na implantação de geoprocessamento e de uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais Municipal – IDE-BHGEO. Por meio da Prodabel, a PBH 

foi o primeiro município a fazer parte da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 

(INDE). 

O portal de dados espaciais da PBH proporciona acesso aos dados geográficos dos 

órgãos e entidades da PBH de forma centralizada, rápida e atualizada, tais como, a 

localização de equipamentos públicos, imagens de satélite georreferenciadas, ortofotos, 

camadas com desenho de feições como lotes e quarteirões, dentre outros.
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Em 2021, destaca-se a compra de novo drone com a tecnologia RTK (Real Time Kinematic), 

que amplia a precisão topográfica das imagens geradas e reduz significativamente o 

tempo da equipe em campo, utilizado para fazer o mapeamento das ruas, avenidas, 

espaços públicos e de toda a topografia de Belo Horizonte.

Inclusão Digital

A Prefeitura de Belo Horizonte aposta nas novas tecnologias e, por meio da Prodabel, 

tem contribuído para que as ações de inclusão digital no município cheguem a todos, em 

especial aos mais excluídos. 

Em 2021, foi iniciado o Programa de Inclusão Digital de Belo Horizonte, que tem como 

objetivo levar internet gratuita e de qualidade para vilas, favelas e conjuntos habitacionais 

da cidade, beneficiando mais de trezentos e setenta mil moradores, em alinhamento às 

Agendas Globais de Desenvolvimento. O Programa possui suas ações distribuídas no tripé 

conexão, capacitação e dispositivos (recondicionamento e doação de computadores).

Esse Programa foi premiado como case de sucesso no 4CIO Minas Gerais –  maior 

encontro de tecnologia da informação do estado e que reuniu líderes do Brasil, para 

pensar sobre liderança e conhecer tendências do mercado.

Os telecentros, pontos de inclusão digital, 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. Eles são 

gerenciados pela Prodabel e, em 2021, totalizam 302 (trezentos e dois), sendo que três 

foram reestruturados e promovidos para a categoria “polo”.

Em 2021, foram atendidos mais de 1.100 (mil e cem) chamados para suporte técnico 

nos telecentros comunitários, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

nas Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e nos centros culturais.

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, 
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em geral, existem poucas oportunidades de formação técnica e profissional. Foram 

recondicionados, em 2021, mais de 1.000 (mil) computadores e mais de 15.540kg (quinze 

mil e quinhentos e quarenta quilos) de resíduos eletroeletrônicos foram coletados e 

descartados de forma correta ao meio ambiente.

O CRC 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.

O convênio SICONV nº 823903/2015, celebrado entre a Prodabel e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação - MCTIC, foi prorrogado até outubro de 2022. Tem 

por objeto apoiar a manutenção de Centros de Recondicionamento de Computadores – 

CRC – que promovam ofertas de equipamentos eletroeletrônicos recondicionados para 

revitalização de pontos de inclusão digital nas diversas regiões do país e promoção de 

cursos de formação profissional em TICs no Município de Belo Horizonte.

Foram doados 3.773 kits de computadores, recondicionados 3.918 equipamentos, 

descartados mais de 79 toneladas de inservíveis e certificados 2.578 jovens em cursos 

do CRC. Os recursos obtidos com esse financiamento auxiliaram na execução das ações 

de qualificação, profissionalização e emprego e de recondicionamento de computadores 

previstas no PPAG 2018-2021, conforme quantitativos executados em 2021 citados 

acima. 

O Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação - CQTI oferece cursos de 

capacitação nas áreas voltadas para a tecnologia e, ao todo, em 2021, mais de 3.992 

(três mil novecentos e noventa e dois) alunos foram qualificados em cursos e oficinas 

no CQTI, destacando: a) introdução às novas tecnologias; b) ferramentas para home 

office; c) planilha eletrônica; d) programação web; e) educação ambiental e resíduos 

eletroeletrônicos; e) empreendedorismo digital; f) criação de sites.
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Principais produtos e serviços

Na atribuição de atendimento à Administração Pública Municipal, no que diz respeito às 

soluções e sistemas de Tecnologia da Informação, a Prodabel oferece os serviços e os 

produtos abaixo:

• 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, Rotativo Digital BH, App Fiscalização 

Rotativo, Auto de Infração de Trânsito Eletrônico - AITe, SIGEAR; 

• 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 por meio  do Portal de 

Dados Abertos; 

• BHMAP-Mapa 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 e 

vigilância sanitária; 

• SISCTM - Sistema de Cadastro Territorial Multifinalitário para acesso e 

manutenção das bases de dados geoespaciais do Cadastro Territorial 

Multifinalitário da PBH;

• Análise de demandas para soluções de software, com levantamento 

macro, junto aos demandantes, dos requisitos de negócio necessários 

para a implementação das mesmas.

• Análise de Pontos de Função (APF) para medição e remuneração de 

projetos de desenvolvimento e sustentação de software; 

• Especificação técnica para contratação de fornecedores externos via 

credenciamento de empresas em PF (Pontos de Função); 

• Consultoria e apoio na utilização da Esteira de Integração Continua (EIC);

• Emissão e armazenamento de Notas Fiscais Eletrônicas – NFe com 



CARTA ANUAL 2021 13

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.

Constam no portfólio os seguintes produtos e serviços comercializáveis:

• DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições financeiras;

• Aplicativo do Rotativo Digital;

• SINEC - Sistema de Administração de Cemitérios;

• AITE - Auto infração de trânsito eletrônico;

• BH 12 web - Sistema de Gerenciamento de Transporte por Táxi;

• BH 22 - Sistema de Gerenciamento de Escolar;

• BH Pro - Sistema de Processamento De Multas / Infrações de Trânsito;

• Aplicativo Operadores - Sistema web para operadores do transporte público;

• Serviço de hospedagem básica em Data Center e ponto de presença 

compartilhado;

• Serviços técnicos de informática e informação.

Destacam-se, dentre os produtos e serviços desenvolvidos pela Prodabel, aqueles que 

são comercializados e geram receita para a empresa, conforme Quadro II:

Quadro II – Receita dos Produtos e Serviços

PRODUTO / SERVIÇO
RECEITA DE 

VENDAS EM 2021

PARTICIPAÇÃO NA 
RECEITA BRUTA 

DE VENDAS

Nota Fiscal Eletrônica, soluções DES-IF R$ 12.908 0,52 %

Prestação de serviços e desenvolvimento, 
suporte, manutenção e hospedagem do sistema.

R$ 1.236.336 50,24 %

Prestação de serviços de intermediação 
da comercialização dos créditos de 
estacionamento rotativo digital.

R$ 812.202 33,00 %

Colocation R$ 116.700 4,74 %
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Soluções TIC R$ 282.760 11,49%

Outros R$ 172 0,01 %

TOTAL R$ 2.461.078 100%

Fonte: Superintendência de Finanças e Orçamento – SFA-PB

RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As operações da empresa são custeadas por recursos oriundos das seguintes fontes:

1. Recursos do Tesouro Municipal que são repassados diariamente de acordo 

com vencimento das obrigações a serem quitadas, representando 95,73% em 

2021 e 95,17 % em 2020, da receita total;

2. Recursos obtidos através do convênio nº 823903/2015, firmado com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações- MCTIC;

3. Recursos próprios que são gerados por atividade de exploração comercial;

4. Outros recursos recebidos: receitas financeiras, termo de cooperação, 

recuperação de despesas, restituições e outros.

 

Em 2021, foram repassados R$107.895.429  (cento e sete milhões e oitocentos e noventa 

e cinco mil e quatrocentos e vinte e nove reais) pelo Tesouro Municipal e a empresa 

obteve o montante total de R$3.827.125  (três milhões e oitocentos e vinte e sete mil e 

cento e vinte e cinco reais) de recursos próprios.

No que se referem aos recursos obtidos do convênio nº 823903/2015, o valor total de 

ingresso concedido pela União foi de R$1.590.931,21 (um milhão e quinhentos e noventa 

mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), sendo:

• R$12.002,00 (doze mil e dois reais) de contrapartida do Município, 

depositados em conta específica do convênio em junho de 2017;

• R$1.187.775,57 (um milhão e cento e oitenta e sete mil e setecentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) de repasse do concedente 

aplicado na conta poupança do convênio em junho de 2017; 

• R$299.944,39 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e quarenta e 
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quatro reais e trinta e nove centavos) de repasse do concedente referente 

ao aditivo de acréscimo de 25% celebrado em fevereiro de 2020 e aplicado 

na conta poupança do convênio em junho de 2020; e 

• R$91.209,25 (noventa e um mil e duzentos e nove reais e vinte e cinco 

centavos) de recursos de rendimentos de aplicação financeira incorporados 

ao objeto convenial em junho de 2020, considerando a vigência da parceria 

até outubro de 2022.

A Prodabel figura como interveniente executora do convênio nº 747328/2010, em 

que o Município é o convenente, recebendo da União, em 2012, o montante total de 

R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), com uma contrapartida de 

R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), além dos recursos de rendimentos 

de aplicação financeira incorporados ao objeto convenial em 2019 e em 2021 no total de 

R$3.976.664,04 (três milhões e novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta 

e quatro reais e quatro centavos), considerando a vigência do convênio até agosto de 

2022.

Apesar de a Prodabel não receber os recursos acima descritos, como interveniente, é 

responsável pela fase externa dos processos licitatórios, bem como pelo acompanhamento 

e fiscalização dos contratos. Considerando os objetivos macros do convênio, os recursos 

também são utilizados para financiar as políticas públicas, principalmente no que refere 

às ações do PPAG 2018-2021 de gerenciamento, implantação e atendimento de serviços 

na RMI, evolução da rede de telecomunicações da PBH e Centro de Recondicionamento 

de Computadores, conforme Quadro I deste documento.

DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Os recursos financeiros destinados ao pagamento dos custos dos diversos serviços 

prestados pela Prodabel ao Município de Belo Horizonte estão consignados na Lei 

Orçamentária Anual – LOA, sendo a empresa uma Unidade Orçamentária - UO vinculada 

à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de Belo 

Horizonte - SMPOG.
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Quadro III – Receitas, despesas e custos – 2020 x 2021

Fonte: Superintendência de Finanças e Orçamento – SFA-PB

DISCRIMINAÇÃO (R$) 2020 (R$) 2021 % variação

Subvenção municipal R$ 105.893.943 R$ 107.895.429 1,89

Receita de venda de serviços R$ 4.204.006 R$ 2.461.078 -41,46

Outros lançamentos de receitas R$ 1.170.212 R$ 2.347.395 100,59

Despesas e custos R$ 110.654.795 R$ 112.062.213 1,27

Na prestação de serviços para clientes externos, a empresa registrou no ano de 2021 

uma receita bruta de vendas de R$ 2.461.078  (dois milhões e quatrocentos e sessenta 

e um mil e setenta e oito reais ), sendo esta 41,46 % menor do que a registrada no ano 

anterior. O principal fator da variação está ligado à redução no valor das parcelas dos 

contratos celebrados com a BHTRANS e com o Fundo de Transporte Urbano, conforme 

cronogramas previstos nesses contratos.

 

Quanto aos “outros lançamentos de receitas”, destaca-se que no exercício de 2021 

houve maior rendimento de aplicação financeira, maior recebimento de recuperação de 

despesas e reversão de provisão para perda de valor de ativo imobilizado, o que provocou 

a variação de 100,59% nas receitas deste tipo.

No que se refere aos indicadores econômico-financeiros, tem-se uma evolução nos 

números, sendo que a empresa apresentou em 2021 uma liquidez geral de 0,84 ante 0,75 

em 2020 e a liquidez corrente foi de 1,00 em 2021 ante os 0,90 em 2020.

No encerramento do exercício de 2021, a empresa apresentou um resultado positivo 

de R$641.689,00 (seiscentos e quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e nove reais). 

Vale ressaltar que parte do valor do resultado positivo obtido pela empresa no exercício 

de 2021 se refere à reversão de provisão, conforme detalhado nas Notas Explicativas 

19 e 20 das Demonstrações Financeiras. Esta reversão, embora implique em um efeito 

positivo na apuração do resultado, não representa ganho financeiro para a empresa, uma 

vez que é uma receita econômica. O valor da reversão de provisão foi de R$ 808.086,00 

(oitocentos e oito mil e oitenta e seis reais), podendo concluir que, se desconsiderar 

o valor da reversão de provisão, o resultado obtido pela empresa decorrente das suas 
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operações foi negativo na ordem de de R$ 166.397,00  (cento e sessenta e seis mil 

trezentos e noventa e sete reais ).

Os programas e respectivas ações e subações do PPAG – 2018/2021, especificados 

no Quadro I, possuem indicadores para acompanhamento da execução. O Quadro 

IV apresenta o previsto e o executado, no exercício de 2021, para cada um desses 

indicadores.

Quadro IV – Indicadores PPAG – 2021: Previsto x Executado

Programa Ação Subação Produto Unidade de Medida Previsto Executado

85 2602 1 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

2 Datacenter 
adequado

Percentual de execução 32 15,14

3 Parque 
computacional da 
Prodabel atualizado

Unidade 257 40

4 Solução Archiver 
Manager 
implantada

Percentual de execução 0 0

85 2603 1 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

85 2605 1 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

2 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

3 Rede lógica 
monitorada

Percentual de execução 0 0

4 Unidade 
Administrativa da 
PBH conectada 
via rede óptica

Unidade 1278 987

5 Hotspot implantado Unidade 0 0

6 Nível de maturidade 
de segurança 
alcançado

Percentual de execução 12,00 15,50

85 2900 1 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

2 Pessoa capacitada Pessoa 2.000 1501

302 2404 8 Vaga 
disponibilizada

Unidade 900 9858
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Fonte: Superintendência de Finanças e Orçamento – SFA-PB

Quadro V – Execução Orçamentária PPAG – 2021: Orçado x Liquidado

302 2603 2 Serviço com 
acesso on-line 
relacionado no 
Portal de Serviços, 
reestruturado

Percentual de execução 0 0

302 2604 1 Centro de Inclusão 
digital ativo

Unidade 302 302

2 Equipamento 
recondicionado

Unidade 1.000 1.475

3 Serviços 
Administrativos

Metas administrativas

4 Acesso de usuário 
ao telecentro

Unidade 600.000 28.377

302 2905 1 Evento realizado Unidade 0 0

2 API disponibilizado Percentual de execução 0 0

3 Entidade mapeada 
e disponibilizada

Unidade 0 0

4 Ponto com acesso 
à internet fornecido

Unidade 0 0

O Quadro V a seguir apresenta, para cada ação e subação dos programas 0085 e 0302, 

os valores orçados para o exercício de 2021 e a respectiva execução.

Programa Ação Subação
Valor Orçado 

LOA
Suplementa-
ções no ano

LOA + Suple-
mentações

Valor 
Liquidado até 
31/12/2021

Restos 
a pagar 

liquidados 
até 

28/02/2022

Total 
liquidado até 
28/02/2022

85

2602

1 8.791.721 2.647.000 11.438.721 10.878.747 181.942 11.060.689

2 27.840.322 -2.331.300 25.509.022 23.305.362 727.919 24.033.281

3 233.600 -230.000 3.600 0 0 0

2603 1 34.413.484 296.451 34.709.935 32.695.218 474.268 33.169.486

2605

1 1.856.064 -1.084.000 772.064 561.321 50.352 611.673

2 3.720.010 421.427 4.141.437 3.697.388 355.641 4.053.029

4 6.206.269 906.400 7.112.669 3.867.651 715.046 4.582.697

6 3.497.609 -1.653.456 1.844.153 1.070.246 72.989 1.143.235

2900
1 32.942.003 -739.900 32.202.103 27.233.725 1.444.664 28.678.389

2 60.000 0 60.000 0 0 0
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Fonte: Superintendência de Finanças e Orçamento – SFA-PB

ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Em atenção ao fundamento de monitoramento contínuo, em 2021 foi realizada a revisão 

do Programa de Integridade da Prodabel, com o apoio e aprovação da Alta Administração. 

A alteração substancial referiu-se à exclusão do Comitê de Auditoria Estatutário da 

estrutura organizacional da Prodabel, conforme Parecer Jurídico AJP Nº 02/2021, de 07 

de janeiro de 2021.

A Comissão de Ética conduziu, ao longo de 2021, a divulgação do tema ética e integridade, 

que foi realizada por meio de comunicados mensais aos empregados.

O treinamento obrigatório sobre o Código de Conduta e Integridade em 2021 foi 

disponibilizado aos agentes da empresa por meio da plataforma de Educação Aberta à 

Distância da Prefeitura de Belo Horizonte, com a participação de 99% dos empregados 

(dos 556 empregados, 549 empregados concluíram o curso (dados de setembro de 

2021)).

Foi também realizado o treinamento aos administradores da empresa, por meio 

da plataforma de Educação Aberta à Distância da Prefeitura de Belo Horizonte. O 

treinamento foi realizado de forma gratuita, ministrado por empregados da Prodabel 

nos temas de legislação societária, controle interno, divulgação de informações, gestão 

de riscos e licitações e contratos e contou ainda com o apoio da Controladoria Geral do 

Município, mediante palestra do Subcontrolador de Correição, Daniel Avelar, sobre a Lei 

Anticorrupção.

O Comitê de Gestão de Riscos conduziu duas revisões no Plano de Gestão de Riscos 

da empresa, com a atuação das áreas detentoras dos riscos, verificando se o risco 

ainda estava ativo e analisando se a probabilidade, o impacto, as estratégias e ações 

de tratamento permaneciam eficazes. A situação dos riscos foi analisada, mediante 

302

2404 8 2.000 0 2.000 0 0 0

2604

1 8.740 0 8.740 0 0 0

2 55.850 61.828 117.678 1.308 0 1.308

3 3.016.360 13.350.472 16.366.832 2.867.826 174.653 3.042.479

Total 122.644.032 11.644.922 134.288.954 106.178.792 4.197.474 110.376.266
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verificação de riscos inativos e cancelados, e realizado o levantamento de novos riscos, 

em alguns casos. Após revisão, foi elaborado um relatório gerencial com análise das 

principais mudanças, o qual foi enviado ao Conselho de Administração da Prodabel.

A Prodabel, aderente do Programa de Fomento à Integridade Pública e à Gestão 

de Riscos – PFIP/BH, recebeu, em 2021, uma devolutiva acerca do Diagnóstico de 

Integridade respondido, no qual a Controladoria Geral do Município - CTGM concluiu que 

“as observações são todas positivas, visto que a Prodabel encontra-se com praticamente 

todo Programa implementado, não se descurando de monitorá-lo em suas importantes 

frentes, contando com área exclusiva que é a Gerência de Compliance, bem como com 

Comitês específicos conforme o plano de ação”.

O Comitê de Adequação à LGPD – CA-LGPD atuou de forma a manter em constante 

evolução a metodologia de trabalho, destacando a realização de workshops semanais 

com equipes de cada Diretoria e a divulgação e conscientização da LGPD, por meio da 

veiculação de comunicados por meio da Assessoria de Comunicação.

A Auditoria Interna da empresa realizou 8 (oito) trabalhos ao longo do exercício de 2021 

e expediu 56 (cinquenta e seis) recomendações de  melhoria  de controle  e  supressão  

de falhas,  observando  a  adequação  ao  cumprimento das diretrizes emanadas pela 

Diretoria Executiva da empresa e das normas legais pertinentes.

Para 2021, destaca-se a participação da Prodabel como entidade participante do Programa 

Nacional de Prevenção a Fraude e Corrupção (PNPC), uma iniciativa da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), executada pelas 

Redes de Controle dos Estados, com o patrocínio do Tribunal de Contas da União (TCU) 

e da Controladoria-Geral da União (CGU), que tem como objetivo a redução dos níveis de 

fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. 

A primeira ação do PNPC foi o mapeamento e o diagnóstico da suscetibilidade à 

corrupção dos órgãos e entidades de todas as esferas de governo no Brasil, por meio 

da plataforma e-prevenção. Essa avaliação concluiu que é baixa a suscetibilidade da 

Prodabel à fraude e corrupção.

A participação da Prodabel no PNPC se coaduna com o monitoramento contínuo, que é 

um dos fundamentos do Programa de Integridade.
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REMUNERAÇÃO

COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES

A remuneração da Diretoria Executiva é fixada pela Assembleia Geral, nos termos do 

Estatuto Social da Prodabel. A forma de remuneração dos administradores e Conselheiros 

Fiscais, conforme art. 12, I, da Lei nº 13.303/2016 e art. 17, I, do Decreto Municipal nº 

16.935/2018, é divulgada no site da empresa.

No caso de empregados a remuneração é definida pelo Plano de Cargos, Salários e 

Carreiras e os reajustes são aplicados observando a negociação coletiva firmada com a 

entidade sindical que representa a categoria.

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303/2016 e art. 11, inciso 

II, alínea a e inciso IV, alínea c, do Decreto Municipal nº 16.935/2018, o Conselho de 

Administração subscreve, na presente data, a Carta Anual referente ao exercício social 

de 2021.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2022.
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