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Sábado, 27 de Fevereiro de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6215 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Cultura - CDPCM

EDITAL Nº 002/2021

Para efeito de cumprimento à Lei Municipal n.º 3.802, de 06 de julho de 1984, e do Decreto Municipal n.º 5.531, de 17
de dezembro de 1986, fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do bem cultural Igreja de São Sebastião, localizada na Avenida
Augusto de Lima, 1675 (lote 001, do quarteirão 018, zona fiscal 008) - Barro Preto, pertencente ao Conjunto Urbano Avenida
Barbacena / Grandes Equipamentos, e os seus possuidores, o tombamento provisório do referido bem cultural, conforme
sessão ordinária de 18 de fevereiro de 2021 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município/CDPCM-BH, por se
tratar de edificação de relevante valor histórico para a cidade, portanto, referência cultural merecedora de inscrição no Livro do
Tombo Histórico, pelos motivos declinados nos autos do processo administrativo n°. 01-061450/14-47.

Comunicamos ao(s) proprietário(s) e aos seus possuidores que, por deliberação do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município/CDPCM-BH, o imóvel encontra-se sob tombamento provisório, não podendo ser destruído,
demolido, pintado ou restaurado sem prévia autorização do referido Conselho.

O(s) proprietário(s) poderá(ão) anuir ao tombamento ou oferecer(em), se quiser(em), impugnação no prazo de 15
(quinze) dias, a partir desta publicação, junto à presidência do CDPCM-BH, através do e-mail apoio.cdpcm@pbh.gov.br, em
função da vigência das medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do
Poder Executivo Municipal, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus - COVID-19,
nos termos do Decreto nº. 17.298, de 17 de março de 2020 e alterações posteriores. A ausência de impugnação, contudo, não
representará obstrução ao pleno andamento do procedimento de tombamento. Os documentos que integram os autos do
Processo Administrativo n°. 01-061450/14-47, encontram-se na Diretoria de Patrimônio Cultural, situada à Rua Professor
Estevão Pinto, 601 - Serra - CEP.:30.220-060, embora permaneçam durante as contingências atuais virtualmente à disposição
para envio aos interessados ou a seus representantes. Assim, informamos que durante o prazo de impugnação, poderá ser
requerida à DPCA pelo mesmo e-mail supracitado cópia digitalizada de inteiro teor do referido processo contendo os
respectivos documentos que o integram.

Comunicamos, ainda, que, sem prévia autorização do CDPCM-BH, não se poderá na vizinhança de coisa tombada,
fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes.

Publique-se no prazo de 08 (oito) dias.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021

Fabíola Moulin Mendonça

Presidenta do CDPCM-BH


