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DECRETO Nº 17.397, 
DE 24 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a realização de jogos de 
futebol profissional de 2020 durante a Situação de 
Emergência em Saúde Pública declarada no Muni-
cípio.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 
108 da Lei Orgânica,
DECRETA:

Art. 1º – Enquanto perdurarem no Muni-
cípio a Situação de Emergência em Saúde Pública 
declarada pelo Decreto nº 17.297, de 17 de março 
de 2020, e as medidas temporárias de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento e contingenciamento 
da epidemia de covid-19, poderão ser realizados os 
jogos de futebol profissional de 2020 em estádios 
esportivos localizados no Município, desde que, 
cumulativamente:

I – sejam observadas:
a) as medidas de controle e prevenção ao 

contágio de covid-19;
b) as condições dispostas no Alvará de 

Localização e Funcionamento – ALF – do estabe-
lecimento;

c) as medidas necessárias para impedir 
reunião ou aglomeração de pessoas e de veículos 
nas imediações do local da partida, nos hotéis que 
hospedem as equipes, bem como no trajeto de des-
locamento das equipes;

II – os jogos realizados estejam listados 
no calendário oficial da Federação Mineira de Fute-
bol e da Confederação Brasileira de Futebol;

III – a partida seja realizada sem presen-
ça de público;

IV – sejam admitidos no estádio apenas 
os profissionais imprescindíveis para a realização 
da partida, observando o máximo de 140 pessoas, 
incluindo atletas, delegação das equipes, arbitra-
gem, membros da federação esportiva responsável, 
profissionais da mídia envolvidos na cobertura e 
transmissão da partida, funcionários do estádio e 
profissionais de segurança.

Art. 2º – Portaria da Secretaria Muni-
cipal de Saúde irá dispor sobre o protocolo de vi-
gilância em saúde específico ou aprovar protocolo 
apresentado para a realização dos eventos espor-
tivos de que trata este decreto, sem prejuízo do 
disposto nos demais decretos e normas de saúde 
vigentes.

Art. 3º – A Guarda Civil Municipal de 
Belo Horizonte fica autorizada a recolher o ALF 
do estabelecimento que descumprir o disposto 
neste decreto, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas, penais e civis cabíveis aos res-
ponsáveis pela gestão do estádio, aos clubes des-
portivos, ao responsável pelo evento esportivo e 
demais envolvidos, na medida de suas responsa-
bilidades.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Belo Horizonte, 24 de julho de 2020.

Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte

DECRETO Nº 17.398, DE 24 
DE JULHO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, benfeitorias situadas no Bairro 
Santa Mônica.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exer-
cício da atribuição que lhe confere o inciso VII do 
art. 108 da Lei Orgânica e considerando o disposto 
no Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941,
DECRETA:

Art. 1º – Ficam declaradas de utilidade 
pública, para fins de desapropriação de pleno domí-
nio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, 
as seguintes benfeitorias edificadas no Bairro Santa 
Mônica:

I – selos 001330 e 001230, situados na 
Rua José Maria Botelho, nº 321, 1º e 2º pavimentos, 
de propriedade presumível de Vander Lúcio Gomes 
Calixto;

II – selo 002630, situado na Rua Rui 
Barbosa, nº 20, de propriedade presumível de Van-
der Lúcio Gomes Calixto;

III – selo 003901, situado na Rua Rui 
Barbosa, nº 66, 1º e 2º pavimentos, de proprieda-
de presumível de Maria Hilma Guedes dos Anjos 
Oliveira;

IV – selo 003902, situado na Rua Rui 
Barbosa, nº 66, 1º pavimento, de propriedade pre-
sumível de Gilson Guedes de Oliveira;

V – selo 003903, situado na Rua Rui 
Barbosa, nº 66, casa 2, 1º pavimento, de proprieda-
de presumível de Richard Guedes de Oliveira;

VI – selo 002701, situado na Rua Rui 
Barbosa, nº 32, 1º e 2º pavimentos, de propriedade 
presumível de Vanderlei Gomes Calixto;

VII – selo 000901, situado na Rua José 
Maria Botelho, nº 359, de propriedade presumível 
de Maria José de Carvalho.

Art. 2º – As desapropriações, de que tra-
ta este decreto, destinam-se à recuperação ambien-
tal e ao saneamento dos fundos de vale da Bacia do 
Córrego do Nado, que abrange os Córregos Marim-
bondo e Lareira, previstos no Plano de Obras sob o 
código nº 0355:VN-INF-11. 

Art. 3º – Fica a unidade jurídico-admi-
nistrativa pertinente autorizada a alegar, em juízo, a 
urgência da desapropriação.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Belo Horizonte, 24 de julho de 2020.

Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte

GERÊNCIA DE GESTÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO

CONVITES
 

A Gerência de Gestão da Folha de Pa-
gamento – GESFO / ELABORAÇÃO solicita que 
os servidores abaixo entrem em contato pelo e-mail 
gesfo.elaboracao@pbh.gov.br (tratar com Lidiane), 
no prazo máximo de 30 dias, a contar desta publi-
cação, para tratar dos seguintes processos, sob pena 
de prosseguimento dos mesmos:
 
- FABRICIO PERICLES DE SOUZA, BM 
108.361-4, Proc. 01-050.426/19-05;
- GUNTHER ASSUNÇÃO COSTA, BM 94.274-3, 
SIGESP nº 55-080.541/19-15;
- NILO CORREIA LIMA FILHO, BM 117.169-9, 
Proc. 01-035.023/20-05.
 

A Gerência de Gestão da Folha de Pa-
gamento – GESFO / ELABORAÇÃO solicita que 
a servidora abaixo entre em contato pelo e-mail 
gesfo.elaboracao@pbh.gov.br (tratar com Rita), no 
prazo máximo de 30 dias, a contar desta publicação, 
para tratar do seguinte processo, sob pena de pros-
seguimento do mesmo:
 
- VANIA TERESINHA SOARES, BM 920013-5, 
Proc. 01-001.776/20-54.
 

A Gerência de Gestão da Folha de Pa-
gamento – GESFO / REGIONAL solicita que as 
servidoras abaixo entrem em contato pelo e-mail 
gesfo.regional@pbh.gov.br (falar com Ana Lui-
sa), no prazo máximo de 30 dias, a contar desta 
publicação, para tratar dos seguintes processos 
administrativos, sob pena de prosseguimento dos 
mesmos: 

- AUREA DAS GRAÇAS RODRIGUES, BM 
107.005-1, Proc. 01-049.151/20-55;
- GLAYCE DUNAWAY MCLEAN DOS SAN-
TOS, BM 105.242-8, Proc. 01-049.147/20-88; 

EXTRATO

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO
Nº DO PROCESSO: 04-000.700/12-90
CONVÊNIO: 01.0050.00/2010 - SICONV nº 
747328/2010
N° INSTRUMENTO JURÍDICO NO SUCC: 
01.2010.0205.1072.09.00
CONCEDENTE: Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações
CONVENENTE: Município de Belo Horizonte

INTERVENIENTE: Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – PRO-
DABEL
OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação de Infraestrutura de Convergência Social e digital
Prorrogação da vigência nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 10.325, de 06 de abril de 2020.
VIGÊNCIA: 18/08/2020 a 31/12/2020

PORTARIA SMFA Nº 047/2020

Delega competência aos subsecretários da Secretaria Municipal de Fazenda para o exercício das 
funções de Controladores de dados pessoais e designa os encarregados de dados no âmbito da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

O Secretário Municipal de Fazenda, no exercício de suas atribuições e considerando o disposto no 
artigo 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
RESOLVE:

Art. 1º - Fica delegada aos subsecretários da Secretaria Municipal de Fazenda – SMFA a compe-
tência para o exercício das funções de Controladores de dados pessoais nos termos do art. 5º da Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

Parágrafo único - Compete a cada subsecretário, na condição de controlador de dados pessoais de-
legado, tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e à definição das medidas de segurança 
que serão aplicadas no tratamento desses dados no âmbito das respectivas subsecretarias.

Art. 2º - Ficam designados para desempenhar as funções de encarregado de dados (Data Protec-
tion Officer – DPO), nos termos do art. 5º da LGPD, os seguintes agentes no âmbito da SMFA e das respec-
tivas subsecretarias:

I - Carla de Cássia Reis BM 43.327-X, Secretaria Municipal de Fazenda;
II - Edmar Damasceno Fonseca BM 34.807-8, Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM;
III - Isabel Fernandes Martins de Resende BM 78.729-2, Subsecretaria da Receita Municipal - 

SUREM;
IV - Milton de Souza Júnior BM 31.981-7, Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM;
V - Claudio Luiz de Aguiar BM 79.832-4, Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município - 

SUCGM;
VI – Mônica das Graças Moreira Lino BM 43.701-8, Subsecretaria de Administração e Logística 

- SUALOG;
VII – Luciana Ribeiro Mariano BM 99.959-1, Subsecretaria do Tesouro Municipal - SUTEM.

Parágrafo único - Compete aos encarregados de dados pessoais as atribuições do §2º do art. 41 da 
LGPD, bem como atuarem em conjunto com os controladores de dados, com os titulares dos dados e com a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, em observância às disposições da LGPD.

Art. 3º - Os subsecretários da SMFA designarão formalmente os operadores de dados no âmbito 
de cada unidade administrativa, por meio do correio eletrônico institucional - Correioweb PBH, para reali-
zarem o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, nos termos do art. 5º da LGPD, levando em 
consideração os conhecimentos e afinidades dos agentes designados com os processos de trabalho e com os 
dados pessoais a serem tratados, cientificando, da mesma forma, o Secretário Municipal de Fazenda e o DPO 
designado para esta função no âmbito da SMFA ou subsecretaria correspondente.

Parágrafo único - Compete aos encarregados de dados pessoais as atribuições do §2º do art. 
41 da LGPD, bem como atuarem em conjunto com os controladores de dados, com os titulares dos 
dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, em observância às disposições 
da LGPD.

Art. 4º - Os agentes designados para operacionalização da LGPD no âmbito da SMFA, na forma 
dos artigos 2º e 3º desta portaria, atuarão em conjunto e articuladamente com os grupos de trabalho relativos 
à implementação da LGPD instituídos pela Portaria CTGM nº 022, de 31 de outubro de 2019, e pela Portaria 
SMFA nº 035, de 22 de junho de 2020.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal de Fazenda

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA SMFA/SMSA Nº 008/2020

Na Portaria Conjunta SMFA/SMSA, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), de 23 de 
julho de 2020:
 
Onde se lê: “.... para funcionamento do Centro de Convivência Marcus Matagra....”
 
Leia-se: “... para funcionamento do Centro de Convivência Marcus Matraga....”
 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL 
E TERRITORIAL URBANO E DEMAIS TRIBUTOS COM ELE COBRADOS

Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei 1.310/1966, ficam os contribuintes relacionados no 
arquivo que integra o presente Edital, notificados da imputação passiva dos lançamentos dos tributos iden-
tificados em epigrafe. Os tributos relativos aos exercícios anteriores serão atualizados monetariamente nos 
termos do artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 14 da lei 8.147/2000. 

O pagamento no prazo previsto neste Edital dispensa a incidência de juros de mora e multa, 
conforme o § 5º do artigo 8º da Lei 7.378/1997. Findo o prazo, os tributos não quitados estarão su-
jeitos aos acréscimos legais, de acordo com o artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 
7.378/1997. 

Terão os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edi-
tal, para apresentar reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei 1.310/1966.
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