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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
Assuntos gerais: 

• A Secretaria finalizou o estudo preliminar para tentar simplificar as aprovações pelo Cindacta. Tal estudo  
será apresentado ao Secretário na próxima semana e será encaminhado para a Aeronáutica. 
As altimetrias são muito restritivas nos bairros, na maioria das vezes e, pelo estudo desenvolvido, a Secretaria  
acredita ser difícil ficar livre da análise do Cindacta na maioria dos casos. 

• Ontem, dia 09/06/2022 houve uma reunião entre a ASBEA e a Secretaria com o objetivo de melhorar os  
despachos/comunicação da PBH.  
Em uma avaliação dos Recursos/Questionamentos dos Requerentes em relação aos despachos da  
Secretaria, foi identificado que na maioria das vezes o Requerente que está errado. 

 
Apresentação da Pauta: 

 A reunião de hoje se pautou na apresentação/divulgação dos Canais de informação / atendimento da PBH: 
 

• Onde encontrar as informações? Lei 11.181/19 / Dec 17.273/20 / Decreto 17.274/20 / Portal de Serviços. 
Existem reclamações que a busca pelos serviços no Portal de Serviços nem sempre é boa...  
Dica: Se colocar como default o item “RELAVÂNCIA” as buscas ficam mais diretas e eficientes. 
 

• Boletim Informativo, qualquer munícipe pode se cadastrar e receber por e-mail: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana / (se não receber os e-mails, mandar e-mail para 
suporte.urbano@pbh.gov.br) 

• Plantão de Orientação Técnica Virtual: 02 manhas Parcelamento do Solo + 1 manhã com termos de  
Edificação e 2 tardes com Exame Documental. 

• Atendimento de Projetos Gerenciais – AEP: agendadlce@pbh.gov.br 
• E-books do Plano Diretor e E-book complementares: Area de Fruição Pública e Fachada Ativa 

Em breve: Áreas de Afastamento Frontal 
• Vistas ao Processo: Consultas em processos físicos, são 18 atendimentos em 01 hora.  
• Recursos: Questionamento quanto à condução dos processos ou em relação as pendências: Recurso  

Referente aos Serviços de Edificações 
Secretaria está orientando em como deve ser simplificado e direto a redação do recurso. 

• Atendimentos no BH Resolve 900/mês – 630/ informações gerais e restante protocolo de serviços 
100 atendimentos gerencias 60% orientação serviços, procedimentos e análises  
20 senhas dirárias para quem não agendou 
105 dias de atendimentos terças, quintas e sextas (Plantão) 3182 atendimentos / agendamentos a RTs1.687 
plantaotecnicosureg@pbh.gov.br 

• Plantão online de orientação Regulação Urbana – Exame Documental / Edificações / Parcelamento do Solo  
70 atendimentos por semana. 

• AED – Atendimento Especiais de Análise Documental: Chama o Requerente para conversar quando o  
Requerente não consegue passar na análise documental por 03 vezes consecutivas. 

• Análise Documental: 
agendadiac@pbh.cgov.br (20 demanda/dia) – Tempo médio de resposta 02 dias. 

• Dificuldades com o sistema: 
suporte.urbano@pbh.gov.bh – 1 dia útil. Quando depende da PRODABEL demora mais. 
Se tiver erro sério, passa na frente dos demais. 
sipu.smpu@pbh.gov.br – 15 demandas / dias - 1 dia útil quando depende da PRODABEL demora mais 
Se tiver erro sério, passa na frente dos demais. 
siatu.parcelamento@pbh.gov.br – 9 demandas / dias - 1 dia útil 
 



 

 

- Agenda dciu@pbh.gov.br 
Siurbe@pbh.gov.br 
Endereços@pbh.gov.br 

 
Eventos: agendadlap@pbh.gov.br / gliae.apoio@pbh.gov.br Manual Requerimento Digital 
Alvara de Localização e Funcionamento: agendadlap@pbh.gov.br / glapr@pbh.gov.br Consulta de Viabilidade e  
Alvara de Localização e Funcionamento 
Mesas e Cadeiras agendadlap@pbh.gov.br /  glaep@pbh.gov.br  
Licença de Feiras e demais atividades em Logradouro 
 
jornadaprodutaiva@pbh.gov.br (whatsapp)  
glaep.feiras@pbh.gov.br – feiras regionais 
glaep@pbh.gov.br 
 
DLAC Todos os serviços estão sendo captados pelo Portal PBH OLEI – SIATU OLEI 
DPLU: diretrizesparcelamento@pbh.gov. 
DlCP:  agendadlcp@pbh.gov.br 
GEPSO:  gpso@pbh.gov.br / dlcp@pbh.gov.br – siatu.parcelamento@pbh.gov.br 
AEP: agendadlcp@pbh.gov.br – questões pontuais de projetos. 
Dúvidas sobre procedimentos: agendadlce@pbh.gov.br 
 
Não adianta enviar e-mail para diversos endereços uma vez que são filtrados pela agendadlce@pbh.gov.br 
 
Licenciamento, Regularização e Baixa de Construção: 
Proposta de ampliação de senhas de atendimento virtual – Proposta de Melhorias – 17 senhas segunda/terça/quinta  
e sexta sempre pela manhã, serão 68 atendimentos a mais por semana. 
 
Interfaces com a SUPLAN: 
suplan@pbh.gov.br 
dalu@pbh.gov.br – dúvidas Licenciamento Urbanístico. 
dgpu@pbh.gov.br  - dúvidas TDC, ODC e BPH. 
sipu.smpu@pbh.gov – dúvidas referentes ao SIPU. 
dplu@pbh.gov.br  e diretrizesdeplarcelamento@pbh.gov.br  
duep@pbh.gov.br  - Dúvidas sobre área de fruição publica para processos já aberto. 
compur@pbh.gov.br  
 
Abaixo, segue lista atualizada com todos os canais de comunicação fornecida pela Lívia Monteiro: 

Empreendimentos de Impacto:  

• Orientação para Licenciamento de Empreendimento de Impacto Urbanístico ou Ambiental - OLEI: 
dlac@pbh.gov.br 

• Licenciamento urbanístico de empreendimentos de impacto: dalu@pbh.gov.br 
 

Atividades econômicas:  

• Programa Jornada Produtiva, feiras, veículos automotores e de tração humana, ambulantes e similares: 
jornadaprodutiva@pbh.gov.br ou (31) 9 8395-0173 (apenas mensagem de texto por WhatsApp). 

• Feira da Afonso Pena: gefap@pbh.gov.br ou (31) 9 8440-6516 (apenas mensagem de texto por WhatsApp). 



 

 

• Alvará de localização e funcionamento, consulta prévia de viabilidade, licença de engenho de publicidade, 
de mesas e cadeiras, de toldos, de bancas de revistas, de eventos e similares: agendadlap@pbh.gov.br  

• Licenciamento de parklets (varandas urbanas): comissaodemobiliario@pbh.gov.br 

Parcelamento do solo e edificações:  

• Análise documental, agendamento de exame de projeto e vistoria, pedido de vista, cópia e desarquivamento 
de processo, emissão de taxas e similares: agendadiac@pbh.gov.br  

• Licenciamento/regularização de edificações, alvará de construção, baixa de construção, autorização para o 
tráfego/movimentação de terra e entulho e similares: agendadlce@pbh.gov.br 

• Transferência do direito de construir (TDC): dgpu@pbh.gov.br 
• Diretrizes para parcelamento do solo: diretrizesparcelamento@pbh.gov.br 
• Licenciamento/regularização de parcelamento do solo (modificação de parcelamento, desmembramento, 

loteamento), Verificação de Origem e obras em logradouro: agendadlcp@pbh.gov.br  

Documentos e informações: 

• Certidão de Origem de Lote, Emissão de Documentos Digitais de Edificação (Projeto, Certidão de Baixa de 
Construção e Ficha de Obra) e similares: agendadciu@pbh.gov.br 

• Dúvidas sobre Emissão de documentos pelo sistema SIURBE: siurbe@pbh.gov.br 
• Endereços e solicitações de placas de denominação de logradouro: enderecos@pbh.gov.br 

Fiscalização: 

• Informações sobre ações fiscais, cópias de documentos fiscais: sufis@pbh.gov.br 
• Orientações referentes à defesas/recursos contra documentos emitidos pela Fiscalização: 

atendimentogejud@pbh.gov.br 

Sistemas: 

• Sistema SIPU - dúvidas sobre emissão de documentos: sipu.smpu@pbh.gov.br 
• Demandas diversas sobre sistemas: suporte.urbano@pbh.gov.br 
• Dúvidas sobre o SIATU Parcelamento: siatu.parcelamento@pbh.gov.br 

Outros: 

• Dúvidas de quanto à aplicação do plano diretor, manifestação da SUPLAN para zoneamentos específicos, 
licenciamento urbanístico de empreendimentos de impacto e Transferência do direito de construir (TDC): 
suplan@pbh.gov.br 

 
 
PERGUNTAS: 
 
01) Burocracia de atendimento de dúvidas e horários de atendimento. Voltar o plantão de chat:  
- Inviável o plantão via chat. Não era bom pois o técnico ficava inseguro sem ver o projeto e “preguiçoso”.  
O plantão de edificações presencial, desde JUN/2021 já dobrou sua capacidade.  
 
02) Seria bom a SMPU dar publicidade às decisões e interpretações e aos canais de atendimento. 
- Boletins informativos ficam em um indexador :  
https://prefeitura.pbh.gov.br/informes-tecnicos/politica-urbana/regulacao-urbana 
Na página inicial do SIASP, tb ficam os links tanto para assinatura quanto para a lista dos Informativos já  



 

 

Publicados: https://siasp-ru.pbh.gov.br/index.php 
 
 
 
CONCLUSÃO: 
A reunião foi bastante proveitosa e esclarecedora quanto aos canais de comunicação dos diversos setores/serviços da PBH. 
 

  
 
Data   10   /  06   /   2022                                                      
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 

 


