
TERMO DE CONDUTA URBANÍSTICA 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, de um lado, neste ato representado pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, denominado 
COMPROMITENTE e, de outro o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, com sede na Avenida Raja Gabáglia, nº 1315, Bairro Luxemburgo, 
em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº 21.154.877/0001-07, neste ato 
representada por seu responsável legal, Sebastião Helvécio Ramos de Castro, brasileiro, 
inscrito no CPF sob o nº 009.801.296-72, denominado COMPROMISSÁRIO, 
considerando:  

I – A caracterização do interesse público associado à implementação da Operação 
Urbana Simplificada do Tribunal de Constas do Estado de Minas Gerais, atestada por 
meio de parecer técnico constante das folhas 59 a 63 do processo administrativo nº 01-
160.291/15-03; 

II – A observância, de forma integral, dos procedimentos previstos no Decreto nº 
15.758, de 7 de novembro de 2014, na proposição referida Operação Urbana; 

 Resolvem  
 
celebrar o presente TERMO DE CONDUTA URBANÍSTICA - TCU, observadas as 
cláusulas e condições a seguir elencadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente TCU tem como objeto o cumprimento das obrigações e prazos previstos na 
minuta do Projeto de Lei de da Operação Urbana Simplificada Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais – OUS-TCE – anexa ao presente documento –, bem como das 
obrigações complementares aqui descritas.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE 

A COMPROMITENTE compromete-se a: 

1) proceder ao licenciamento do empreendimento sede do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais de acordo com os parâmetros urbanísticos previstos na OUS-TCE; 

2) aprovar os projetos e licenciar as intervenções previstas na minuta do Projeto de Lei 
da OUS-TCE, bem como acompanhar sua execução e, após sua adequada conclusão, 
emitir certidão de baixa de construção. 

 

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA 

O COMPROMISSÁRIO compromete-se a incorporar ao empreendimento sede do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais todas as soluções projetuais previstas no 
caput do art. 2º da minuta de Projeto de Lei que acompanha o presente documento. 

E, assim, por estarem devidamente compromissadas, firmam o presente em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma.  

Belo Horizonte, 04 de julho de 2016.  

 
 

COMPROMITENTE 
Município de Belo Horizonte 

 
 
 

Leonardo Amaral Castro 
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 
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Sebastião Helvécio Ramos de Castro 
Responsável Legal pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

 

 


