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Poder Executivo

PORTARIA SMASAC N° 189/2022

Dispõe sobre o Comitê de Relações Co-
munitárias do Mercado Distrital de Santa Tereza 

A Secretária Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso 
da atribuição que lhe confere o inciso III, do pará-
grafo único do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, 
e considerando o Anexo I, item 49, Concorrência 
nº 001/2020,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Comitê de 
Relações Comunitárias de que trata o Contrato de 
concessão para gestão, reforma, requalificação e 
manutenção do Mercado Distrital de Santa Tereza, 
nos termos do Anexo I, item 49 do Edital da Con-
corrência nº 001/2020 - Processo Administrativo 
nº 01.015746.20.61, cuja empresa contratada é o 
CONSÓRCIO UAI MAIS DOIMO CONATA IN-
FRACON SPE LTDA.

Art. 2º - Ficam designados os seguin-
tes membros para comporem o Comitê de Rela-
ções Comunitárias do Mercado Distrital de Santa 
Tereza:

a) pelo poder concedente: Tatiane 
Maria dos Reis - BM: 97.689-3 - SUSAN / GA-
BAC, titular e Luiz Eduardo Silva da Mota - BM: 
310.853-6 - SUSAN / GABAC, suplente; 

b) pela concessionária: Bernard Siríaco 
Martins, titular e Elias Tergilene Pinto Júnior, su-
plente;  

c) pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural - COMUC: Terezinha Lúcia de Avelar, 
titular;

d) pelo Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional - COMUSAN: An-
dré Marques Teixeira, titular e Fernando Flávio 
Fernandes Rangel de Souza, suplente; 

e) pela Associação Comunitária do 
Bairro Santa Tereza: Sérgio Munir Colina Mitre, 
titular e Ricardo Luiz dos Reis Lima e Silva, su-
plente.

Art. 3º - Os representantes das alíne-
as “c”, “d”, e “e” terão mandato de, no máximo, 
2(dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 4º - O Comitê se reunirá bimes-
tralmente em caráter ordinário ou, extraordinaria-
mente, a qualquer tempo, para discutir sugestões 
e demandas de interesse da comunidade quanto à 
utilização do mercado, conforme as diretrizes es-
tabelecidas na concessão.

Art. 5º - Uma vez instituído, o Comitê 
deverá elaborar, em até 30 (trinta) dias, o seu Re-
gimento Interno. 

Art. 6 º - Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania

PORTARIA SMASAC N° 190/2022

Dispõe sobre o Comitê de Relações 
Comunitárias da Feira Coberta do bairro Padre 
Eustáquio.

A Secretária Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso 
da atribuição que lhe confere o inciso III, do pará-
grafo único do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, 
e considerando o Anexo I, item 49, Concorrência 
nº 001/2020,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Comitê de 
Relações Comunitárias de que trata o Contrato 
de concessão para gestão, reforma, requalificação 
e manutenção da Feira Coberta do bairro Padre 
Eustáquio, nos termos do Anexo I, item 49, do 
Edital da Concorrência nº 001/2020 - Processo 
Administrativo nº 01.015746.20.61, cuja empresa 
contratada é o CONSÓRCIO UAI MAIS DOIMO 
CONATA INFRACON SPE LTDA.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes 
membros para comporem o Comitê de Relações 
Comunitárias da Feira Coberta do bairro Padre 
Eustáquio e Construção do novo Centro Cultural 
Padre Eustáquio:

a) pelo poder concedente: Tatiane Ma-
ria dos Reis-BM: 97.689-3 - SUSAN / GABAC, 
titular e - Luiz Eduardo Silva da Mota - BM: 
310.853-6 - SUSAN / GABAC, suplente; 

b) pela concessionária: Bernard Siríaco 
Martins, titular e Elias Tergilene Pinto Júnior, su-
plente;  

c) pelos permissionários/inquilinos: 
Mariano Cândido, titular; 

d) pelo Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural - COMUC: Lucas Brandão Arouca, 
titular;

e) pelo Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional - COMUSAN: Ra-
fael Roberto Fonseca da Silva, titular e Gislane de 
Souza Gama Oliveira, suplente; 

f) pela Associação de Moradores do 
Conjunto Califórnia I: Nathália Baêta, titular e Ra-
fael Gonçalves Leite, suplente

Art. 3º - Os representantes das alíneas 
“c”, “d”, “e” e “f” terão mandato de no máximo 
2(dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 4º - O Comitê se reunirá bimes-
tralmente em caráter ordinário ou, extraordinaria-
mente a qualquer tempo, para discutir sugestões 
e demandas de interesse da comunidade quanto à 
utilização do mercado, conforme as diretrizes es-
tabelecidas na concessão.

Art. 5º - Uma vez instituído, o Comitê 
deverá elaborar, em até 30 (trinta) dias, o seu Re-
gimento Interno 

Art. 6 º - Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania

PORTARIA SMASAC N° 191/2022

Cria o Comitê de Relações Comunitá-
rias do Mercado Distrital do Cruzeiro. 

A Secretária Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso 
da atribuição que lhe confere o inciso III, do pará-
grafo único do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, 
e considerando o Anexo I, item 48, Concorrência 
nº 006/2020,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Comitê de 
Relações Comunitárias de que trata o Contrato 
de concessão para gestão, reforma, requalifica-
ção e manutenção do Mercado Distrital do Cru-
zeiro, nos termos do Anexo I, item 48, Concor-
rência nº 006/2020 - Processo Administrativo nº 
1.087749.20.15, cuja empresa contratada é o Con-
sórcio Novo Cruzeiro.

Art. 2º - Ficam designados os se-
guintes membros para comporem o Comitê de 
Relações Comunitárias do Mercado Distrital do 
Cruzeiro:

a) pelo poder concedente: Tatiane Ma-
ria dos Reis-BM: 97.689-3 - SUSAN / GABAC, ti-
tular e Luiz Eduardo Silva da Mota -BM: 310.853-
6 - SUSAN / GABAC, suplente;

b) pela concessionária: Marcos André 
Bittencourt Kayser, titular e Daniel Demattos, su-
plente;

c) pelos permissionários/inquilinos: 
Wayne Stochiero Vasconcelos Caetano, titular;

d) pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural - COMUC: Luís Antônio de Souza Bata-
lha, titular; 

e) pelo Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional – COMUSAN: Ra-
fael Roberto Fonseca da Silva, titular;

f) pela Associação dos Moradores do 
Bairro Anchieta: Carlos Alberto Rocha, titular e 
Saulo Lages Jardim, suplente;

Art. 3º - Os representantes das alíneas 
“c”, “d”, “e” e “f” terão mandato de no máximo 
2(dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 4º - O Comitê se reunirá bimes-
tralmente em caráter ordinário ou, extraordinaria-
mente a qualquer tempo, para discutir sugestões 
e demandas de interesse da comunidade quanto à 
utilização do mercado, conforme as diretrizes es-
tabelecidas na concessão.

Art. 5º - Uma vez instituído, o Comitê 
deverá elaborar, em até 30 (trinta) dias, o seu Re-
gimento Interno.

Art. 6 º - Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania

PORTARIA SMASAC N° 192/2022

Dispõe sobre o Comitê de Relações 
Comunitárias da Feira Coberta do Bairro São 
Paulo.

A Secretária Municipal de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso 
da atribuição que lhe confere o inciso III, do pará-
grafo único do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, 
e considerando o Anexo I, item 48, Concorrência 
nº 006/2020,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Comitê de 
Relações Comunitárias de que trata o Contrato 
de concessão para gestão, reforma, requalifica-
ção e manutenção da Feira Coberta do Bairro São 
Paulo, nos termos do Anexo I, item 48, Concor-
rência nº 006/2020 - Processo Administrativo nº 
1.087749.20.15, cuja empresa contratada é o Con-
sórcio Novo Cruzeiro.

Art. 2º - Ficam designados os seguin-
tes membros para comporem o Comitê de Rela-
ções Comunitárias da Feira Coberta do Bairro 
São Paulo:

a) pelo poder concedente: Tatiane Ma-
ria dos Reis-BM: 97.689-3 - SUSAN / GABAC, ti-
tular e Luiz Eduardo Silva da Mota -BM: 310.853-
6 - SUSAN / GABAC, suplente; 

b) pela concessionária: Marcos André 
Bittencourt Kayser, titular e Daniel Demattos, su-
plente;

c) pelos permissionários/inquilinos: 
Maria José de Sousa, titular e Marta da Silva Gui-
lherme, suplente;

d) pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural – COMUC: Ana Maria da Silva Soares, 
titular;

e) pelo Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional – COMUSAN: Ra-
fael Roberto Fonseca da Silva, titular;

f) pela Associação dos Moradores do 
Bairro São Paulo: Rogério Luiz Martins, titular e 
Alziro Ferreira, suplente;

Art. 3º - Os representantes das alíneas 
“c”, “d”, “e” e “f” terão mandato de no máximo 
2(dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 4º - O Comitê se reunirá bimes-
tralmente em caráter ordinário ou, extraordinaria-
mente a qualquer tempo, para discutir sugestões 
e demandas de interesse da comunidade quanto à 
utilização do mercado, conforme as diretrizes es-
tabelecidas na concessão.

Art. 5º - Uma vez instituído, o Comitê 
deverá elaborar, em até 30 (trinta) dias, o seu Re-
gimento Interno.

Art. 6 º - Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania

EXTRATOS

Extrato do 9º Termo Aditivo ao Termo de Cola-
boração
Processo Administrativo nº 01.145.567/15-89
Instrumento Jurídico nº: 01.2015.1011.0054.09.00
Partes: Município de Belo Horizonte/Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Segurança Ali-
mentar e Cidadania e a Organização da Socieda-
de Civil Agência Adventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira - 
ADRA, CNPJ 16.524.054/0002-77.
Objeto: alteração, sem aporte de recursos, do pla-
no de trabalho, para redução do número de acolhi-
dos, visando o atendimento da Resolução CNAS 
nº 269/2006 e Resolução Conjunta CONANDA/
CNAS nº 01/2009.
Valor: Sem aporte de recursos.
Vigência: permanece inalterado o prazo de vigên-
cia da parceria, sendo mantido seu término em 
30/06/2025, possibilitada sua prorrogação nos ter-
mos da legislação vigente.
Data da Assinatura: 01/09/2022

Extrato do 11º Termo Aditivo ao Termo de Cola-
boração
Processo Administrativo nº 01.080.777/13-73
Instrumento Jurídico nº: 01.2013.1011.0060.11.00
Partes: Município de Belo Horizonte/Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, Seguran-
ça Alimentar e Cidadania e a Organização da 
Sociedade Civil Lar Senhor Bom Jesus, CNPJ 
17.480.666/0001-97.
Objeto: realização de modificações na parceria 
necessárias ao reordenamento do Serviço Socio-
assistencial de Acolhimento Institucional para 
Idosos, executado em Instituições de Longa Per-
manência para Idosos, com alteração do plano de 
trabalho e da metodologia de definição de custos, 
com ampliação de valor global da parceria, a partir 
de 01/04/2022.
Valor: R$ 1.402.156,86 (um milhão quatrocentos 
e dois mil cento e cinquenta seis reais e oitenta e 
seis centavos).
Vigência: permanece inalterado o prazo de vigên-
cia da parceria, sendo mantido seu término em 
30/06/2025, possibilitada sua prorrogação nos ter-
mos da legislação vigente.
Data da Assinatura: 01/09/2022

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2022

Paula Renata de Jesus
Gerente de Gestão de Parcerias

* Os anexos encontram-se disponíveis na íntegra 
no site: https://dom-web.pbh.gov.br

DESPACHO DO DIRETOR

Processo deferido:

Averbação de Tempo de Contribuição - Serviço 
Extra Municipal para fins de aposentadoria:
- DAYSE LUCIA SOARES BELICO - FMC 
000420-4 - PROC. 3575/2022

Claudio Viana Lima
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

EXTRATO

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 01.035765.22.20
Nº do IJ: 01.2022.3103.0024.00.00
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 
007/2022
Exercício e mês de contratação: 2022/09
Contratante: Fundação Municipal de Cultura
Contratada: Maria Aparecida da Silva, CPF nº 
684.036.826-20 
Objeto: Contratação da jurada para compor o júri 
do “Concurso Nacional de Literatura Prêmio Ci-
dade de Belo Horizonte - Edição 2022”, para a 
categoria Dramaturgia.
Quantitativo: 1
Valor unitário: R$ 4.160,00
Valor total: R$ 4.160,00
Prazo: 01/09/2022 a 31/12/2022
Assinatura: 01/09/2022

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2022

Luciana Rocha Féres
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

DELIBERAÇÃO Nº 064/2022

O Conselho Deliberativo do Patri-
mônio 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 Mu-
nicípio 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 324° sessão ordinária, realizada 
em 24 de agosto de 2022, e mediante anuência ao 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E CIDADANIA

CDPCM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA

Fundação Municipal
de Cultura

Dom6595.indd   5 05/09/2022   19:18:45
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tombamento pelos proprietários, notifica V.S.as o 
tombamento definitivo do bem cultural localizado 
à Avenida Amazonas, nº 1899 (zona fiscal 009, 
quarteirão 024, lote 008) pertencente ao Conjunto 
Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamen-
tos, 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 demons-
trado nos autos do Processo Administrativo n.º 01-
063.886/10-10, ficando, o bem, 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 cons-
trução que lhe impeça ou reduza a visibilidade, 
nem nela colocar anúncios ou cartazes, devendo, 
ainda, ser submetida à apreciação do referido Con-
selho toda e qualquer intervenção no bem cultural 
protegido.

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

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022

Eliane Parreiras
Presidente

DELIBERAÇÃO Nº 065/2022

O Conselho Deliberativo do Patri-
mônio 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 Mu-
nicípio de Belo Horizonte, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o 
Decreto Legislativo nº 74, de 30 de junho de 1977, 
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 de-
zembro 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 na 324° sessão ordinária realizada no dia 
24 de agosto de 2022, deliberou pelo tombamento 
provisório do bem cultural localizado à rua Bu-
arque de Macedo, 35 (zona fiscal 106, quarteirão 
006H, lote 006) pertencente ao Conjunto Urbano 
Bairro Floresta, por se tratar de edificação de re-
levante valor histórico e cultural para a cidade, 
conforme inventariado no dossiê elaborado pela 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Públi-
co / Fundação Municipal de Cultural - Processo 
Administrativo nº  01-139.013/15-42.

É concedido ao(s) proprietário(s) o pra-
zo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do artigo 9º, da Lei Muni-
cipal nº 3.802, de 06 de julho de 1984, para anuir 
ao tombamento ou apresentar, se quiser, impugna-
ção ao tombamento, o que for a bem do seu direito, 
a ser encaminhada à presidência do Conselho De-
liberativo do Patrimônio Cultural do Município de 
Belo Horizonte através do nosso portal de serviços 
(https://servicos.pbh.gov.br) em “Impugnação ao 
Tombamento Provisório – Patrimônio Cultural”.

A ausência de impugnação, contudo, 
não representará obstrução ao pleno andamento do 
procedimento de tombamento.

Informamos que durante o prazo de im-
pugnação, poderá ser requerida através do nosso 
portal de serviços (https://servicos.pbh.gov.br) a 
cópia digitalizada de inteiro teor do referido pro-
cesso contendo os respectivos documentos que o 
integram.

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

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022

Eliane Parreiras
Presidente

DELIBERAÇÕES GERAIS DA 324ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022

O Conselho Deliberativo do Patrimô-
nio Cultural do Município de Belo Horizonte / 
CDPCM-BH, nos termos do disposto na Seção 
II, do Capítulo III, do Título VIII da Constitui-
ção 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 n.º 25, de 30 de novembro de 
1937, o Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de ju-
nho de 1977, o Decreto Federal n° 80.978, de 12 
de dezembro de 1977, a Lei Municipal n.º 3.802, 
de 06 de julho de 1984, o Decreto Municipal, n.º 
5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Munici-
pal n° 9.011, de 1° de janeiro de 2005, o Decreto 

Municipal n° 11.981, de 09 de março de 2005 e a 
Lei n.º 9.549, de 07 de abril de 2008 e Decreto n.º 
13.128, de 28 de abril de 2008, reunido em 324° 
sessão ordinária realizada no dia 24 de agosto de 
2022, por videoconferência e por meio da Plata-
forma Gratuita Google Meet, procedeu às delibe-
rações abaixo relacionadas, além da Deliberação 
nº 064/2022, referente à Análise e deliberação do 
Dossiê de Tombamento do bem cultural localiza-
do à Avenida Amazonas, nº 1899 (zona fiscal 009, 
quarteirão 024, lote 008) pertencente ao Conjunto 
Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipa-
mentos e a Deliberação nº 065/2022, referente à 
análise e deliberação do Dossiê de Tombamen-
to do bem cultural localizado à rua Buarque de 
Macedo, 35 (zona fiscal 106, quarteirão 006H, 
lote 006) pertencente ao Conjunto Urbano Bairro 
Floresta.

Comunicado:

Análise e deliberação do Dossiê de Tombamento 
do bem cultural localizado à alameda das Acácias, 
448 (zona fiscal 374, quarteirão 014, lotes 022 e 
024) pertencente ao Conjunto Urbano Lagoa da 
Pampulha e Adjacências - Edificações de uso cole-
tivo e seus bens integrados.

- Assunto retirado de pauta.

Análise e Deliberação de Projeto de Nova Edifi-
cação situada da rua Haiti, 110 (Zona Fiscal 113 
Quarteirão 173 Lote 045), Sion, pertencente ao 
limite da área de entorno da Serra do Curral.

- Assunto retirado de pauta.

Análise e Deliberação sobre revisão do Grau de 
Proteção da edificação localizada à rua Pirolozi-
to, 35, (zona fiscal 107, quarteirão 059, lote 018), 
CEP: 31010-530, Bairro Santa Tereza, Conjunto 
Urbano Bairro Santa Tereza

- Assunto retirado de pauta.

Ratificação da definição do 2º grau de proteção: 
Registro Documental, para os imóveis indicados 
pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 
Público durante o mês de agosto de 2022;
- Rua: Três Corações, 259 – Calafate
- Rua: dos Andes, 391 – Calafate

Deliberação n.º 066/2022

Análise de projeto de Arte Urbana, protocolo 
31.00355505/2022-52 referente à intervenção 
artística sob a curadoria do CURA no âmbito do 
festival que ocorrerá no período de 15 a 25 de 
setembro, instalação intitulada “Levante” da ar-
tista plástica ceramista Selma Abdon Calheira a 
ser realizada na Praça Raul Soares, bem tombado 
pelo CDPCM-BH pertencente ao Conjunto Urba-
no Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel, 
pertencente também ao perímetro de proteção 
estadual, área envoltória de bens protegidos pelo 
IEPHA

- Deliberou pela aprovação do Parecer da Conse-
lheira relatora que aprovou a proposta da instala-
ção cenográfica intitulada “Levante” inspirada na 
obra da artista plástica ceramista Selma Calheira 
desde que atendidas as observações técnicas para 
preservação da Praça e de seus elementos mais 
significativos, tais como a fonte, o calçamento em 
Pedra Portuguesa e os jardins.

Deliberação n.º 067/2022

Análise e deliberação de solicitação de revisão do 
grau de proteção do imóvel localizado na rua São 
Paulo, 1743 (Zona Fiscal 010 Quarteirão 031 Lote 
024), Lourdes, inserido no Conjunto Urbano em 
estudo no Bairro de Lourdes.

- Deliberou pela aprovação do Parecer do Conse-
lheiro Relator, que aprova a alteração do grau de 
proteção do bem cultural para Registro Histórico 
Documental.

Deliberação n.º 068/2022

Análise e deliberação sobre Plano Diretor da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

- Deliberou pela aprovação do Parecer da Conse-
lheira Relatora, que aprova o Plano Diretor com 
as ressalvas levantadas ao longo do relatório, des-
tacando as restrições em relação à revisão de di-
retrizes de proteção do Pavilhão Semmelweiss e 
do anexo 1 do Pavilhão Miguel Couto. Da mesma 
forma fica reprovada a construção da sala pós-al-
ta na fachada da edificação central. As interven-
ções aprovadas ficam condicionadas ao envio de 
projeto específico para análise e aprovação pela 
DPCA que avaliará a sua relação com o conjunto 
tombado. 

Deliberação n.º 069/2022

Análise e deliberação referente à modificação 
com acréscimo para o imóvel situado na rua Padre 
Marinho, 195 - (Zona Fiscal 013, Quarteirão 010, 
Lotes 016Y, 018Y, 019A), bairro Santa Efigênia, 
pertencente ao Conjunto Urbano Praça Floriano 
Peixoto e Adjacências.

- Deliberou pela aprovação do Parecer da Conse-
lheira Relatora, que aprova a flexibilização da al-
timetria, não cabendo aplicação de medida com-
pensatória, uma vez que a solução arquitetônica 
proposta não implica em impactos adicionais ao 
Conjunto Urbano. E recomenda que seja seguido 
o relatório da DPCA, que sugere que as propostas 
paisagísticas das áreas comuns e jardineiras das 
unidades, apresentadas no projeto e nas imagens, 
sejam garantidas na implantação e incorporação 
do empreendimento, em harmonia e destaque, 
suavizando e amenizando a implantação da edi-
ficação.

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

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2022

Eliane Parreiras
Presidente

EDITAL Nº 002/2022

Para efeito de cumprimento à Lei Mu-
nicipal 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 localizado à rua Buarque de Ma-
cedo, 35 (zona fiscal 106, quarteirão 006H, lote 
006) pertencente ao Conjunto Urbano Bairro 
Floresta, e os seus possuidores, o tombamento 
provisório do referido bem cultural, conforme 
324° sessão ordinária de 24 de agosto de 2022 
do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultu-
ral 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 admi-
nistrativo n°. 01-139.013/15-42.

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 destru-
ído, 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 nosso portal de serviços (https://
servicos.pbh.gov.br) em “Impugnação ao Tomba-
mento Provisório – Patrimônio Cultural”. 

A ausência de impugnação, contudo, 
não representará obstrução ao pleno andamento do 
procedimento de tombamento. 

Informamos que durante o prazo de im-
pugnação, poderá ser requerida através do nosso 
portal de serviços (https://servicos.pbh.gov.br) a 
cópia digitalizada de inteiro teor do referido pro-
cesso contendo os respectivos documentos que o 
integram em “Certidão de Inteiro Teor / Cópia de 
Processo – Patrimônio Cultural”. 

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

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

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2022

Eliane Parreiras
Presidente

EXTRATOS DE DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS – PROCESSOS 

INSUBSISTENTES

Processo: 01-031.022/22-54
FA nº: 31.002.001.22-0001747
Auto de Infração: 9771
Consumidor (a): Maria do Socorro Souza Gomes
Fornecedor: Centrape - Central Nacional dos Apo-
sentados e Pensionistas Brasil
CNPJ: 07.164.985/0001-30
Procurador: Não cadastrado
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, ten-
do em vista apresentou cópia do contrato assinado 
pela consumidora e reconhecendo a incapacidade 

deste órgão em realizar perícia em documentos, 
torna-se inviável reconhecer um suposto vício de 
informação (art. 6º, III e art.31 do CDC) no pre-
sente caso.

Processo: 01-029.402/22-92
FA nº: 31.002.017.22-0001308
Auto de Infração: 9774
Consumidor (a): Luci Luiza Dias Couto
Fornecedor: Banco Bradesco Financiamentos S/A
CNPJ: 07.207.996/0001-50
Procurador: José Antônio Martins - OAB/MG 
122.535
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infra-
ção cancelado e processo administrativo extinto, 
tendo em vista o fornecedor ter comprovado nos 
autos a veracidade da contratação ao apresentar 
cópia do contrato assinado pela consumidora, 
demonstrando boa-fé ao propor acordo para can-
celamento do contrato, com restituição dos valo-
res descontados, desde que fossem devolvidos os 
valores depositados. 

Processo: 01-025.639/22-40
FA nº: 31.002.017.22-0001269
Auto de Infração: 9802
Consumidor (a): Denise de Assis Oliveira
Fornecedor: Confederação das Cooperativas do 
Sicredi – Confederação Sicred
CNPJ: 03.795.072/0001-60
Procurador: Renato Chagas Corrêa da Silva OAB/
MS 5.871
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, tendo 
em vista que, apesar de devidamente intimada, a 
empresa não tinha nenhuma relação com a deman-
da apresentada, não devendo sequer ter sido cha-
mada à audiência, já que a relação consumerista 
ocorreu entre a consumidora e a empresa Sicredi 
Rio RJ, que não se confunde com a autuada, por 
serem pessoas jurídicas distintas.

Processo: 01-029.399/22-80
FA nº: 31.002.017.22-0000682
Auto de Infração: 9846
Consumidor (a): João Anacleto Filho
Fornecedor: Fábio Suplementos Alimentares Ltda. 
(Eleve Suplementos)
CNPJ: 40.822.544/0001-53
Procurador: Hílton Viana Júnior – OAB/MG: 
193.545
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, tendo 
em vista o consumidor não ter arcado com a sua 
parte no acordo pactuado em audiência, a saber, 
a devolução dos produtos cuja compra não reco-
nhece.

Nos termos do art. 42-A, inciso II do 
Decreto Federal 2.181/1997, ficam as reclamadas 
acima intimadas da declaração, por este órgão, de 
insubsistência dos autos de infração. Não havendo 
nada a requerer, no prazo de 10 (dez) dias, o pro-
cesso será encaminhado ao Arquivo. 

Belo Horizonte, 2 de setembro de 2022

Igor Carlos Carvalho do Couto
Diretor de Proteção e Defesa do Consumidor

Procon-BH

DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Processo: 01-028.331/22-00
Diligência Fiscal
Auto de Infração: 8714
Fornecedor: Drogaria Wanessa Ltda. – Droga 
Clara
CNPJ: 14.169.897/0003-58
Procurador: Não cadastrado 
Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à re-
clamada multa de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos 
e cinquenta reais), com fulcro com fulcro no art. 
6°, inciso III, da Lei Federal nº 8.078/90; art. 13, 
inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97; e nos arts. 
2º, 3º, art. 9º, inciso VII, todos do Decreto Federal 
nº 5.903/06.

Processo: 01-031.449/22-99
Diligência Fiscal
Auto de Infração: 8715
Fornecedor: Drogaria Wanessa Ltda. – Droga 
Clara
CNPJ: 14.169.897/0017-53
Procurador: Não cadastrado 
Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à 
reclamada multa de R$ R$ 2.250,00 (dois mil 
duzentos e cinquenta reais), com fulcro com 
fulcro no art. 6°, inciso III, da Lei Federal nº 
8.078/90; art. 13, inciso I, do Decreto Federal nº 
2.181/97; e nos arts. 2º e 3º, do Decreto Federal 
nº 5.903/06.

Processo: 01-020.460/22-60
Diligência Fiscal
Auto de Infração: 9289

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
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