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votação, fará a totalização dos votos, proclamará 
os (as) escolhidos (as) e afixará boletins do 
resultado nos locais onde ocorreu a votação, 
bem como comunicará oficialmente o resultado à 
Comissão Organizadora Central no primeiro dia 
útil posterior ao término da apuração.

Art. 63. O CMDCA/BH proclamará 
o resultado do pleito por regional administrativa, 
publicando no Diário Oficial do Município – 
DOM os nomes dos (as) eleitos (as) e o número 
dos votos recebidos.

Art. 64. Serão considerados eleitos 
(as) conselheiros (as) tutelares titulares, em 
cada regional administrativa, os (as) 05 (cinco) 
candidatos (as) que obtiverem o maior número de 
votos, e suplentes, aqueles (as) que se seguirem 
aos titulares na ordem de classificação.

Parágrafo Único. Havendo empate, 
será aclamado (a) vencedor (a) o (a) candidato (a) 
que tiver obtido o maior número de pontos no teste 
escrito de conhecimento, e, persistindo o empate, 
será aclamado (a) vencedor (a) o (a) candidato (a) 
de maior idade.

Art. 65. O processo de apuração e da 
proclamação dos (as) eleitos (as) ocorrerá sob 
a fiscalização do Ministério Público de Minas 
Gerais.

CAPÍTULO XI
DOS RECURSOS

Art. 66. Caberá recurso à Comissão 
Organizadora Central nos casos de:

I - reprovação do currículo do pré-
candidato;

II - reprovação no teste escrito de 
conhecimento,

III - reprovação na banca examinadora 
(Prova de Redação;

IV - reprovação no curso preparatório;
V - indeferimento de candidatura;
VI - decisão da Comissão Regional 

Organizadora que julgar procedente pedido de 
impugnação de candidatura;

VII - resultado final do processo 
eleitoral.

§ 1º. Os recursos previstos nos incisos 
I a IV deste artigo deverão ser protocolados no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 
primeiro dia útil após a data da publicação da 
respectiva decisão no Diário Oficial do Município 
– DOM, exclusivamente na sede do CMDCA/BH, 
situada à Rua Estrela do Sul, nº 156, Bairro Santa 
Teresa, Belo Horizonte/MG, de segunda-feira à 
sexta-feira, no horário de 09:00 horas às 17:00 
horas, exceto em feriados e pontos facultativos.

§ 2º. O recurso interposto em face 
do indeferimento de candidatura, inciso V 
deste artigo, deverá ser protocolado perante o 
CMDCA/BH no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas posteriores à publicação no Diário Oficial do 
Município - DOM, em conformidade com o artigo 
35, I, da Lei Municipal nº 8.502/2003.

§ 3º. O recurso interposto em face 
da procedência do pedido de impugnação de 
candidatura, inciso VI deste artigo, deverá ser 
protocolado perante o CMDCA/BH no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas posteriores à publicação 
no Diário Oficial do Município – DOM.

§ 4º. O recurso interposto em face 
do resultado final do processo eleitoral, inciso 
VII deste artigo, deverá ser protocolado perante 
o CMDCA/BH no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas posteriores à publicação no Diário Oficial do 
Município - DOM, em conformidade com o artigo 
46 da Lei Municipal nº 8.502/2003.

§ 5º. Os recursos que tratam os incisos 
II, III e IV serão recebidos pelo CMDCA/BH e 
encaminhados para a pessoa jurídica responsável 
pela realização das respectivas fases.

§ 6º. Após análise dos recursos, a 
pessoa jurídica responsável entregará o resultado 
oficialmente ao CMDCA/BH, no máximo até 02 
(dois) dias úteis posteriores ao recebimento dos 
recursos.

§ 7º. O resultado da análise do recurso 
interposto em face do disposto no inciso V deverá 
ser comunicado ao interessado nos termos do §1º 
do artigo 35 da Lei nº 8.502/2003.

§ 8º. Os resultados das análises dos 
demais recursos deverão ser publicados no Diário 
Oficial do Município - DOM.

Art. 67. O recurso deverá ser individual 
e devidamente fundamentado, com a indicação 
precisa daquilo em que o (a) pré-candidato/
candidato (a) se julgar prejudicado (a).

§ 1º. Para fins de interposição dos 
recursos elencados no artigo 66 desta Resolução, o 
(a) candidato (a) poderá ter acesso às decisões das 
Comissões Organizadoras Central e Regionais, a 

partir do primeiro dia útil após a publicação no 
Diário Oficial do Município - DOM, mediante 
solicitação formalizada à Comissão Organizadora 
Central.

§ 2º. O acesso à íntegra das decisões 
proferidas pelas Comissões Organizadora Central 
e Regional somente será permitida ao (a) pré-
candidato (a) ou a procurador (a) legalmente 
habilitado (a) na forma prevista no §1º deste 
artigo, exclusivamente na sede do CMDCA/BH.

Art. 68. Os recursos deverão ser 
protocolados exclusivamente na sede do CMDCA/
BH, dentro dos prazos previstos nos §§1º, 2º, 3º 
e 4º do artigo 66 desta resolução, sob pena de 
não conhecimento pela Comissão Organizadora 
Central e eliminação do (a) candidato (a) do 
processo de escolha, caso proceda de forma 
contrária.

Art. 69. Será indeferido de imediato 
pela Comissão Organizadora Central, sem análise 
do mérito, o recurso não fundamentado e/ou 
protocolado fora do prazo e horário estabelecidos, 
bem como que não tenha observado todos os 
requisitos previstos no Edital CMDCA/BH 
nº002/2022 para sua interposição.

Art. 70. Não serão aceitos recursos 
interpostos por carta, fac-símile, telex, telegrama 
e internet, ou por qualquer outra forma contrária 
aos critérios previstos nesta Resolução e no Edital 
CMDCA/BH nº 002/2022.

Parágrafo único. As razões do recurso 
não serão recebidas e protocoladas, caso estejam 
ilegíveis.

Art. 71. O recurso não terá efeito 
suspensivo, salvo decisão escrita em sentido 
contrário, da Comissão Organizadora Central.

CAPÍTULO XII
DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 72. Após homologação pelo 
CMDCA/BH do resultado final do 10º Processo 
de Escolha dos Membros dos 09 (nove) Conselhos 
Tutelares de Belo Horizonte, a designação dos (as) 
candidatos (as) eleitos (as) titulares será realizada 
por ato do Prefeito Municipal, nos termos previstos 
na Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança 
e do Adolescente, na Lei Municipal nº 8.502, de 
06 de março de 2003, na Lei Municipal nº 6.705, 
de 05 de agosto de 1994 e demais legislações 
pertinentes.

Art. 73. No momento da posse, o (a) 
candidato (a) eleito (a) conselheiro (a) tutelar titular 
assinará termo no qual conste declaração de que 
não exerce atividade incompatível com o exercício 
da função pública de conselheiro (a) tutelar e que 
tem ciência de seus direitos, deveres e proibições, 
observadas as vedações constitucionais.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 74. O CMDCA/BH publicará no 
Diário Oficial do Município – DOM, o calendário 
relativo à data, horário, local de realização da 
prova escrita, da prova de habilidade específica 
por banca examinadora, do curso preparatório e da 
votação, bem como de todos os atos necessários 
para cumprimento do processo de escolha.

Art. 75. A inscrição do pré-candidato, 
a interposição de impugnação ao edital e/ou de 
recursos previstos nesta Resolução e no edital, 
bem como o acesso à íntegra das decisões 
proferidas pelas Comissões Organizadoras Central 
e Regionais e/ou pela Junta Recursal, serão 
admitidas por meio de procurador (a) regularmente 
habitado (a), mediante apresentação de original 
ou cópia simples, no caso de procuração por 
instrumento público (cartório), e do original, no 
caso de procuração por instrumento particular, 
acompanhada de cópia simples do documento de 
identidade oficial com fotografia do (a) procurador 
(a).

Art. 76. Considera-se dia útil de segunda 
a sexta feira, de 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, 
à exceção de feriados e dias de ponto facultativo, 
determinados pela administração pública 
municipal.

Art. 77. Conforme estabelecido no 
artigo 32 da Lei Municipal nº 8.502/2003, os casos 
omissos do Processo de Escolha serão resolvidos 
pelo CMDCA/BH, por meio da Comissão 
Organizadora Central, e serão publicados no 
Diário Oficial do Município - DOM.

Art. 78. O Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais é o órgão competente para 
fiscalizar o 10º Processo de Escolha dos Membros 

dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte, em 
conformidade com o disposto no artigo 139 da Lei 
Federal nº 8.069/1990.

Art. 79. O 10º Processo de Escolha 
dos Membros dos Conselhos Tutelares de Belo 
Horizonte será acompanhado pela Auditoria Geral 
do Município de Belo Horizonte.

Art. 80. Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 81. Revogam-se as disposições em 
contrário.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022

Rodrigo Mateus Zacarias Silva
Presidente CMDCA/BH

DELIBERAÇÃO Nº 102/2022

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 328° sessão ordinária, 
realizada em 21 de dezembro de 2022, e mediante 
anuência ao tombamento pelos proprietários, 
notifica V.S.as o tombamento definitivo do bem 
cultural localizado à rua Alvarenga Peixoto, nº 
720 (Zona Fiscal 010, Quarteirão 029, Lote 001Y) 
pertencente ao Conjunto Urbano em Estudo 
Bairro Lourdes/Centro, 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 01-199.780/12-77, 
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 
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, 23 de dezembro de 2022

Luciana Féres
Secretária geral do CDPCM-BH

DELIBERAÇÃO Nº 103/2022

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 328° sessão ordinária, 
realizada em 21 de dezembro de 2022, e mediante 
anuência ao tombamento pelos proprietários, 
notifica V.S.as o tombamento definitivo do 
bem cultural localizado à rua Alumínio, 169 
(Zona Fiscal 101 Quarteirão 028A Lote 036A) 

pertencente ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de 
Vasconcellos, 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 01-174.709/07-05, 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 
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, 23 de dezembro de 2022

Luciana Féres
Secretária geral do CDPCM-BH

DELIBERAÇÕES GERAIS DA 
328ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

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 n.º 25, de 30 de novembro 
de 1937, o Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de 
junho 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 
Municipal 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 328° sessão ordinária realizada no dia 21 
de dezembro de 2022, por videoconferência e 
por meio da Plataforma Gratuita Google Meet, 
procedeu às deliberações abaixo relacionadas, 
além das deliberações 102/2022 referente à análise 
e deliberação sobre Dossiê de Tombamento do 
bem cultural localizado à rua Alvarenga Peixoto, 
nº 720 (Zona Fiscal 010, Quarteirão 029, Lote 
001Y) pertencente ao Conjunto Urbano em Estudo 
Bairro Lourdes/Centro e 103/2022 referente à 
análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento 
do bem cultural localizado à rua Alumínio, 169 
(Zona Fiscal 101 Quarteirão 028A Lote 036A) 
pertencente ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de 
Vasconcellos.

Comunicado:

Projeto de nova edificação Rua Espírito Santo, nº 
1292 e 1300, Lourdes (Zona Fiscal 003 Quarteirão 
006 Lote 011Y e 013), pertencente ao Conjunto 
Urbano Av. Álvares Cabral e Adjacências.

- Assunto retirado a pedido do interessado.

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 dezembro de 2022;
- Rua Alvarenga Peixoto, 671 - Lourdes
Ratificação dos projetos aprovados pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural e Arquivo Público para o 
Belvedere III (correspondente ao CP 216013M), 
pertencente ao Perímetro de Entorno da Serra 
do Curral, conforme sentença proferida na Ação 
Civil Pública 0024.11.180.889-5, durante o mês de 
dezembro de 2022;
- Não houve ratificações esse mês.

Deliberação n.º 104/2022

Análise e deliberação sobre a revalidação do título 
de Patrimônio Cultural atribuído ao ofício de 
fotógrafo Lambe-Lambe.

- Deliberou pela aprovação do parecer do 
Conselheiro Relator, revalidando o título em 
questão.

Deliberação n.º 105/2022

Análise e deliberação sobre abertura de processo 
de tombamento para o imóvel localizado à rua dos 
Tupis, 225 (3ª Seção Urbana, quarteirão 025, lote 
024), pertencente ao Conjunto Urbano em estudo 
Bairro Lourdes.

CDPCM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA
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- Deliberou pela aprovação do parecer da 
Conselheira relatora que é favorável à abertura do 
processo de tombamento do imóvel em questão.

Deliberação n.º 106/2022

Análise e deliberação sobre levantamento total de 
edificação situada à Rua Wilson Julio de Oliveira, 
570 / 564, bairro Pirineus (zona fiscal 452, 
quarteirão 005, lote 003) pertencente ao Conjunto 
Paisagístico da Serra do Curral.

- Deliberou pela aprovação do parecer do 
Conselheiro Relator que aprova a flexibilização 
das diretrizes de altura máxima da edificação 
e permeabilidade do fechamento frontal para a 
regularização.

Deliberação n.º 107/2022

Análise e deliberação sobre levantamento total de 
edificação situada à Rua Sargento João Ovídio, 
522A, bairro Jonas Veiga (zona fiscal 444, 
quarteirão 015, lote 005) pertencente ao Conjunto 
Paisagístico da Serra do Curral.

- Deliberou pela aprovação do parecer do 
Conselheiro Relator que aprova a flexibilização 
da diretriz de permeabilidade visual mínima do 
fechamento frontal para a regularização.

Deliberação n.º 108/2022

Análise e deliberação sobre levantamento total 
de edificação situada à Rua Senador Amaral, 232, 
bairro Comiteco (zona fiscal 112, quarteirão 075, 
lote 001) pertencente ao Conjunto Paisagístico da 
Serra do Curral.

- Deliberou pela aprovação do parecer do 
Conselheiro Relator que aprova a flexibilização 
das diretrizes de altura máxima de taludes de 
corte e aterro, e permeabilidade visual mínima do 
fechamento frontal para a regularização.

Deliberação n.º 109/2022

Projeto de Requalificação do Edifício do Iate 
Tênis Clube, inserido no Conjunto Moderno da 
Pampulha, paisagem cultural da humanidade.

- Deliberou pela aprovação do Parecer da 
Conselheira relatora, que aprova a continuidade 
do desenvolvimento da proposta apresentada, 
considerando a proposta relevante para a 
recuperação da Paisagem da Pampulha. O 
desenvolvimento da proposta deve atender ao 
solicitado em parecer.

Deliberação n.º 110/2022

Projeto de nova edificação para o lote situado na 
Avenida do Contorno, 3418/3424 - Santa Efigênia 
(13a. seção urbana, quarteirão 015, lotes 015 e 
008Y), pertencente ao Conjunto Urbano Praça 
Floriano Peixoto e Adjacências.

- Deliberou pela aprovação do Parecer da 
Conselheira relatora, que aprova a flexibilização 
da altimetria máxima sem aplicação de medida 
compensatória e acrescentando as seguintes 
diretrizes:

1- Que sejam consideradas na área de fruição os 
elementos mínimos exigidos, a saber, arborização 
de médio porte para sombreamento, bancos, 
iluminação de segundo nível e placa informativa 
em relação ao caráter público;
2- Que, como condição para a flexibilização da 
altimetria, seja incorporada na área de fruição 
pública elementos que configurem uma área 
mais adequada para estar público junto a calçada, 
para além dos bancos no gramado. As áreas de 
fruição pública devem ampliar os espaços de 
uso e permanência coletiva e possibilitar seu 
uso integrado ao espaço público. A integração 
física e visual destes espaços com as calçadas e 
outros espaços públicos lindeiros devem nortear 
as estratégias de desenhos para que o seu caráter 
público seja evidenciado. Recomendamos a 
consulta ao E-Book de Área de Fruição Pública, 
acessível no site da Prefeitura. A nova proposta 
pode ser avaliada pela DPCA, sem necessidade de 
voltar ao Conselho.
3- Que nos próximos processos nesta face de 
quadra analisados por este Conselho, seja colocado 
como condição para a flexibilização de altimetria, 
caso entendido que não há impacto na visibilidade 
dos bens protegidos, a incorporação de área de 
fruição pública que dê continuidade à proposta 
no projeto em análise, de forma a configurar área 
contínua que potencialize a visualização, no nível 
do pedestre, do Quartel, da praça e dos imóveis 
tombados do outro lado da avenida.

Deliberação n.º 111/2022

Projeto de Nova Edificação em terreno localizado 
na Rua Mucuri, 105 (lote 011Y, quarteirão 005B, 
seção 014), pertencente ao Conjunto Urbano 
Bairro Floresta e Adjacências;

- Deliberou pela aprovação do parecer do 
Conselheiro relator, que aprova o projeto sem a 
aplicação de medida compensatória.

Deliberação n.º 112/2022
Análise e deliberação sobre licença de toldo em 
edificação situada à Rua dos Guaranis, 615, 
Centro (zona fiscal 002, quarteirão 009, lote 
004) pertencente ao Conjunto Urbano Praça Raul 
Soares e Avenida Olegário Maciel.

- Deliberou pela aprovação do Parecer da 
Conselheira relatora, que aprova o licenciamento 
de toldo. Como recomendação, observar a 
regularidade de outros elementos à fachada, 
alusivos ou não à publicidade do empreendimento.

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

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022

Luciana Féres
Secretária geral do CDPCM-BH

EXTRATO

Extrato do Termo de Adesão ao Programa Estamos 
Juntos
Chamamento Público SMDE 002/2019
Processo: 01-072.799/22-41
Proponente: Município de Belo Horizonte / 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico
Aderente: NUTRIBOM Empreendimentos 
Imobiliários Ltda - CNPJ 06.942.142/0001-54
Objeto: Adesão ao Programa Estamos Juntos, 
na modalidade Alocação no Trabalho Formal, a 
ser realizada por meio de captação de vagas de 
emprego aos beneficiários do programa.
Prazo de Vigência: Indeterminado
Link Portal da Transparência: https://
prefe i tura .pbh.gov.br /s i tes /defaul t / f i les /
e s t ru tu ra -de -gove rno /desenvo lv imen to /
transparencia/2022/01.072.799-22-41%20
-%20NUTRIBOM%20Empreendimentos%20
I m o b i l i % C 3 % A 1 r i o s % 2 0 L t d a % 2 0 - % 2 0
Termo%20de%20Ades%C3%A3o.pdf
Data de Assinatura: 22/12/2022

Adriano Henrique Fontoura de Faria
Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico

EXTRATO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 01-071.536/22-05.
Partes: Empresa Municipal de Turismo de Belo 
Horizonte S/A – BELOTUR e
BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/0001-91.
Objeto: Fluxo 61621. Dispor sobre as condições de 
utilização pela BELOTUR de sistema eletrônico de 
licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante 
denominado Licitações-e, que possibilita realizar, 
por intermédio da Internet, processos licitatórios 
eletrônicos para a aquisição de bens e serviços 
comuns. Instrumento Jurídico-SUCC: não se aplica.
Valor: não se aplica.
Assinatura: 23/12/22.
Vigência: 01/01/23 a 31/12/23.
Vinculação: Art. 82 e ss, Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos RILC-BELOTUR.
Número de Ordem: 2200
Registro: 27/12/2022
Livro: 22
Folha: 77

PORTARIA SMED Nº 350/2022

Designa servidores para função de 
fiscal de contrato e seu substituto.

A Secretária Municipal de Educação, 
no exercício da atribuição que lhe confere o inciso 
III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica 
e considerando o disposto no Decreto nº 15.185, 
de 4 de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados para a função operacional de fiscal de contrato e respectivo 
substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2022

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
Secretária Municipal de Educação

ANEXO
(a que se refere o art.1º da PORTARIA SMED Nº 350/2022)

PROCESSO
 

CONTRATADA: LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.477.490/0002-81
Processo administrativo: 04.001.263/22-94

OBJETO

Aquisição por adesão a Ata de Registro de Preços, conforme o permissivo da Lei Federal 
nº 8.666/1993, 703 ( setecentos e três ) Microcomputador completo (CPU, Monitor, 
Teclado e Mouse) para distribuição nas unidades escolares do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte com o objetivo de viabilizar 
o uso das novas tecnologias, que atendem a reforma curricular no âmbito da Lei 
13.415/2017, assim como em todo o processo de implementação da base nacional 
comum curricular, que vislumbra o desenvolvimento integral dos estudantes com o 
desenvolvimento da competência.

FISCAL TITULAR
Nome: Hudson de Oliveira
Matrícula:  BM 129.342-5
Cargo/Função: Diretor de Planejamento Estratégico e Informação

FISCAL SUBSTITUTO
Nome: Marcelo Paulino Costa
Matrícula: BM 72.723-X
Cargo/Função: Professor Municipal

PORTARIA SMED Nº 351/2022

Designa servidores para função de fiscal de contrato e seu substituto.

A Secretária Municipal de Educação, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso III do 
parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando o disposto no Decreto nº 15.185, de 4 de abril 
de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados para a função operacional de fiscal de contrato e respectivo 
substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2022

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
Secretária Municipal de Educação

ANEXO
(a que se refere o art.1º da PORTARIA SMED Nº 351/2022)

PROCESSO
 

CONTRATADA: LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.477.490/0002-81
Processo administrativo: 04.001.262/22-21

OBJETO

Aquisição por adesão a Ata de Registro de Preços, conforme o permissivo da Lei 
Federal nº 8.666/1993, de 3.500 (três mil e cinquenta) unidades de Microcomputadores 
Notebooks e 1.500 (hum mil quinhentos) unidades de Desktops para distribuição nas 
unidades escolares do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede Municipal 
de Belo Horizonte com o objetivo de atender as Emendas Parlamentares Municipais 
Impositivas e viabilizar o uso das novas tecnologias, que atendem a reforma curricular 
no âmbito da Lei 13.415/2017, assim como em todo o processo de implementação 
da base nacional comum curricular, que vislumbra o desenvolvimento integral dos 
estudantes com o desenvolvimento da competência. 

FISCAL TITULAR
Nome: Hudson de Oliveira
Matrícula:  BM 129.342-5
Cargo/Função: Diretor de Planejamento Estratégico e Informação

FISCAL SUBSTITUTO
Nome: Marcelo Paulino Costa
Matrícula: BM 72.723-X
Cargo/Função: Professor Municipal

PORTARIA SMED Nº 352/2022

Designa servidores para função de fiscal de contrato e seu substituto.

A Secretária Municipal de Educação, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso III do 
parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando o disposto no Decreto nº 15.185, de 4 de abril 
de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados para a função operacional de fiscal de contrato e respectivo 
substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2022.

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
Secretária Municipal de Educação

ANEXO
(a que se refere o art.1º da PORTARIA SMED Nº 352/2022)

PROCESSO
 

CONTRATADA: KTI INTEGRAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.187.170/0001-15
Processo administrativo: 01.068.710/22-24

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

BELOTUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO
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