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• Livia Monteiro - Avisos Gerais: 

Publicação Do Decreto 18.146/22 frisando a simplificação de documentos para o Comunicado de Início de Obra,  
Assim como o Arquiteto se responsabilizar sobre estabilidade do terreno nos casos de Regularização, e da melhor definição 
das “Responsabilidades Técnicas”, da retirada de processos que ainda persiste em protocolo através do BH Resolve. 
Informa sobre a sequência na discussão de assuntos como:  
Remodelação  
Processos de Regularização – modernizar Lei 9074/05 – Iniciar o pagamento das multas logo após o projeto visado 
 
Informa sobre as agendas: 
Agendas já estão extremamente prolongadas em virtude da virada da Lei (Fev 2023). Perspectiva ade retorno dos processos 
dentro de um prazo em 90-100 dias, mas acreditam que vai demorar 120 dias.  
Exame documental está em “força tarefa” tentando manter o prazo de 07 dias. 
Março de 2023 entrarão 22 novos técnicos (PSS) treinados para reduzir o passivo que irá gerar agora com a atualização do 
Plano Diretor. 
 

• Lívia Monteiro apresentou ao grupo: 
A presidente da Fundação Municipal de Cultura (FMC) – Arq. Luciana Rocha Feres 
 
Luciana assumiu em Julho/22 a presidência da FMC. 
Diz que “Preservar o Patrimônio não é CONGELAR A CIDADE” 
CDPCM muito diversificado com vários representantes da sociedade. 
Defende que um imóvel tombado tem muito mais valor do que um imóvel não tombado 
Informa que a DPCA está buscando a requalificação da área central de Belo Horizonte – em um processo amplo e participativo  
 
Se apresentou e não pôde por muito tempo na reunião. 
 
O diretor de Patrimônio Guilherme Maciel Araújo 
Recém-chegado, arquiteto e urbanista sempre trabalhou na área do patrimônio / museu Abilio Barreto, membro do CDPCM 
por 4 anos, passou pela administração pública,  
Dará assessoria ao CDPCM. 
Muito alinhado com a Presidente Luciana, fez um discurso de apresentação. 
Se prontificou a buscar maneiras de agilizar os processos dentro da DPCA e do CDPCM. Mantendo sempre o diálogo com os 
profissionais. 
 
 
Pergunta Arquitetura Oscar Ferreira – Operação Urbana da Lagoinha recentemente discutida no COMPUR onde foram 
apontados mais de 400 imóveis indicados para tombamento uma área necessitando de transformação, mas com muitos 
imóveis para preservação. Está tendo uma força tarefa?  
Livia Monteiro disse que é mais um assunto da SUPLAN mas explica que existem hoje mais 1700 imóveis na fila de 
tombamento 
Meta tombar primeiro os imóveis da área central, são por volta de 500 imóveis. 
A Lagoinha conseguiu uma verba para se iniciar os projetos de lá – tamponamento do arrudas. 
Surge a questão do Hipercentro. Está havendo um estudo estudando o perímetro da Lagoinha com o perímetro do Hipercentro, 
se não vao conflitar 
Sobre o tembamento,  
Tem uma empresa já contratada para fazer uma força tarefa para finalizar os Dossiês de Tombamento. 
São MUITOS imóveis para serem analisados, muito provavelmente isto não vai ocorrer antes da virada da Lei (FEV 23). 
 
Questionamento EVAN Desenho 
Tem imóvel indicado para tombamento há mais de 10 anos que não sai do papel. Existe um planejamento? Um prazo? Uma 



 

 

vez que a prioridade agora são os imóveis do centro. 
Previsão do diretor de Patrimônio Guilherme Maciel Araújo é que estes estudos irão durar por 2023/2024.  
Enquanto o imóvel está apenas “indicado” para tombamento existe um “congelamento” do imóvel. Existe algum planejamento 
para o imóvel ter o bônus, a exemplo de isenção de IPTU, e não somente o ônus? 
Guilherme explicou que não, pois precisa haver a análise do imóvel referente à preservação do mesmo para verificar a 
aplicação do bônus. Não existe esta discussão no momento. 
 
Pergunta arquitetura Oscar Ferreira 
Quando o Requerente precisa do UTDC, o Requerente aprova no DPCA a preservação do imóvel e quando chega na SUREG 
precisa de adequação de acessibilidade. Para ter UTDC, precisa da Baixa e Habite-se. Como está questão? Pois hoje o DPCA 
não analisa acessibilidade. O requerente restaura o imóvel e quando chega na hora da Baixa a SUREG exige a acessibilidade. 
Situação muito desagradável no final. 
 
Guilherme trouxe a notícia de que “Acessibilidade é Inquestionável” e esta análise do DPCA precisa ser revisada. Já está 
sendo elaborada uma Portaria onde a DPCA irá analisar as questões de acessibilidade. O processo irá sofrer esta alteração. 
Livia Monteiro disse que as questões de REFORMA serão apreciadas pelo DPCA. A SUREG irá capacitar as equipes da 
DPCA para que eles façam as Licenças de Reforma, já contemplando as questões de acessibilidade.  
A SUREG está propondo mudar a questão das interfaces com a DPCA pois está demorando muito ultimamente. A entrada 
dos processos será feita por um único caminho, unificado. 
 
Pergunta do Marcelo Sena 
Referência de um caso pessoal – Flexibilização na ADE da Serra do Curral sendo analisado pala DPCA e pela SUREG. 
Aprovada flexibilização pelo CDPCM. Voltou para a SUREG, onde foram apontadas novas pendências que necessitaram nova 
análise de flexibilização pelo CDPCM. Sugestão que a análise do projeto seja sempre iniciada pela SUREG para depois ser 
analisada pelo CDPCM. 
Livia disse que isto é impossível pois quem flexibiliza é o DPCA. Se o parâmetro não vem flexibilizado pelo DPCA a SUREG 
irá aplicar a lei, pura e simplesmente. 
 
Sugestão de Marcos Satuf de, após o processo ter passado pelo DPCA e SUREG que não houvesse nova análise do CDPCM 
e sim uma análise através de interface. 
Guilherme disse que não, sempre qualquer flexibilização tem que passar pelo CDPCM.  
Marcos Satuf insiste que poderia haver uma análise mais rápida do CDPCM sem ter que entrar na pauta do CDPCM. 
Livia se prontificou a conversar com a Luciana Rocha Feres sobre forma de simplificar.  
 
Pergunta Arq. Oscar Ferreira 
Passeios dentro da Contorno onde o acabamento é pedra portuguesa e onde o ministério público interveio, pois, pedra 
portuguesa não atende acessibilidade. 
Livia disse que o Ministério Público pode sugerir, mas não alterar normas já deliberadas pelo CDPCM. 
Acrescentou que na Avenida do Contorno também tem pedras originais que precisam ser preservadas e NÃO são acessíveis 
e nunca serão. Já tiveram casos em que alguns requerentes estavam cobrindo com pedras portuguesas, para atender a 
padronização de calçadas com pedra portuguesa, e que não podem, pois são da época da concepção da cidade. 
 
Fernanda Basques – Perguntou se quando o Requerente receber uma notificação do Ministério Publico porém o passeio 
atende a legislação municipal o que ele deverá fazer? Livia informa que a PBH irá responder ao Ministério Público como 
Município, o Requerente não precisa se pronunciar. O requerente devera apenas comunicar a SUREG. 
 
Livia apresentou na tela brevemente um novo fluxo para avaliação DPCA – SUREG. Convidou os técnicos para ir à SUREG 
ajudar a reformulação deste novo fluxo antes da nova implantação. Fluxo é bem complexo, porém, em linhas gerais: 
 
O processo irá entrar com um ESTUDO (mais simples do que um Projeto Legal completo) pelo SIATU e o mesmo será enviado 
via interface para o DPCA, que irá analisar primeiro.  



 

 

Se tiver que ir para o CDPCM, a DPCA irá enviar, caso contrário irá mandar para a complementação da documentação para 
ir para a SUREG. 
O processo de restauro irá ocorrer junto durante o tempo de aprovação do projeto.  
As contrapartidas serão também analisadas. 
 
Fernanda Basques perguntou sobre os projetos que necessitam de interface com o IEPHA mas não tem com a DPCA. 
Livia respondeu que nestes casos o projeto já tem que entrar na SUREG aprovado pelo IEPHA. 
 
Livia Monteiro comenta sobre as outras interfaces, mais simples... SMMA , BHTRANS....  
A ideia é fazer no futuro todas as interfaces desta mesma forma que está sendo proposto com a interface da DPCA. Em um 
mesmo sistema, começa na DPCA e a SUREG, dentro de um prazo de 45 dias, faria as interfaces mais simples com os 
demais órgãos. A Ideia é retornar com a aprovação de “Supressão Arbórea” através de Interface. 
Seria então protocolar via SIATU , fazer inicialmente a interface com a DPCA e SMMA (Supressão Arbórea), mas isto ainda 
está em discussão. 
Livia informa que é algo para o futuro e que isto NÃO IRÁ OCORRER ANTES DA MUDANÇA DA LEI EM FEV/23. 
 
 
Livia agradece à Presidente da Fundação Municipal de Cultura (FMC) – Arq. Luciana Rocha Feres e o Diretor de Patrimônio 
Guilherme Maciel Araújo pela disponibilidade de manter este canal de comunicação aberto. 
 
Livia informa que tentará agendar uma última reunião do fórum para Dez/2023. 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO: 
A reunião foi bastante proveitosa e esclarecedora quanto aos canais de comunicação dos diversos setores/serviços da PBH. 
 
  
 
Data   25   /  11   /   2022                                                      
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 

 


