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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Cultura - CDPCM
DELIBERAÇÃO Nº 032/2020

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte / CDPCM-BH, nos termos do disposto
na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Federal; na Seção IV, do Capítulo I, do Título IV da Constituição do
Estado de Minas Gerais e no Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em conformidade com
o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Decreto Federal 80.978, de 12 de dezembro de 1977, a Lei Municipal nº
3.802, de 06 de julho de 1984 e o Decreto Municipal nº 5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Municipal n.° 9.011, de 1° de
janeiro de 2005 e o Decreto n.° 11.981, de 09 de março de 2005 e a Lei nº 9.549, de 07 de abril de 2008 e Decreto nº 13.128,
de 28 de abril de 2008, reunido em sessão ordinária realizada em 17 de junho de 2020, e mediante anuência ao tombamento
pelos proprietários, notifica V.S.as o tombamento definitivo do bem cultural situado na Rua José Pedro Drumond, 205 (lote
024, quarteirão 014, 14ª seção urbana), e sua inscrição no Livro do Tombo Histórico, por se tratar de edificação de relevante
valor cultural e referência importante para a memória da cidade de Belo Horizonte, conforme amplamente demonstrado nos
autos do Processo Administrativo n.º: 01-041.954/20-16, ficando, o mesmo, sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas
pelo CDPCM-BH.
Saibam os interessados, especialmente o(s) proprietário(s) do referido imóvel, que o bem cultural, por estar sob
tombamento definitivo não poderá, em caso algum, ser destruído ou mutilado, nem, sem prévia autorização do CDPCM-BH,
ser reparado, pintado, ou restaurado, bem como não se poderá na vizinhança da coisa tombada fazer construção que lhe
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, devendo, ainda, ser submetida à apreciação do
referido Conselho toda e qualquer intervenção no bem cultural protegido.
Publique-se no prazo de 08 (oito) dias.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2020

Fabíola Moulin Mendonça
Presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte
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