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PARECER TÉCNICO  
 

ASSUNTO: Análise e deliberação do Dossiê de Tombamento do bem cultural localizado à Rua 
Tenente Durval, 107 (zona fiscal 107, quarteirão 028, lote 024) pertencente ao Conjunto Urbano 
Bairro Santa Tereza 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O presente parecer analisa o pedido tombamento do referido imóvel situado no Conjunto Urbano 
Bairro Santa Tereza. De acordo com o Dossiê apresentado, o proprietário protocolou na Diretoria 
de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA, o projeto de levantamento da edificação para 
aprovação pela Lei 9074/05 com diretrizes fixadas pelo CDPCM/BH. Há ainda em curso o 
procedimento preparatório do Ministério Público de Minas Gerais nº 0024.18.009613-3 e o Ofício 
nº497/2022/PJMA/114ºCargo que apuram denúncia de obra irregular no imóvel e solicitam 
informações sobre o processo de tombamento, assim como sobre a conclusão do processo de 
tombamento. 
 
Acresce-se que, em 2020, o projeto de levantamento do acréscimo obteve baixa total aprovada pela 
Subsecretaria Adjunta de Regulação Urbana – Sureg, nos termos da Lei 9.074/05. Tratava-se do 
processo nº 01-128142-18-76, o qual teve interface com a DPCA, quando essa se posicionou 
favoravelmente à regularização do projeto, uma vez que as intervenções haviam sido realizadas em 
data anterior à abertura do processo de tombamento. Paralelamente a esse processo, a DPCA 
propôs ao proprietário a apresentação de projeto de reforma da fachada frontal da edificação.  
 
Assim, foi feito um acordo com o proprietário no qual foi prevista a reforma da fachada a ser 
implementada em até um ano e meio após o eventual tombamento definitivo da edificação, de forma 
a recompor a harmonia daquele trecho do Conjunto Protegido. A reforma da fachada foi em seguida 
acordada no Ministério Público. 

 

ANÁLISE 
 
O Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza é reconhecido pela ambiência residencial do bairro e pela 
sensação de se estar em um reduto interiorano. Entre os aspectos físicos que fortalecem tais 
características destaca-se o seu conjunto arquitetônico, em especial as edificações implantadas 
junto ao alinhamento, além de casas com varandas, portas de acesso e janelas voltadas para as 
calçadas, que criam uma relação de proximidade entre quem habita a residência e os passantes na 
rua. 
 
De modo geral, as casas de Santa Tereza apresentam trato mais modesto, sendo solucionadas 
com a utilização de símbolos e elementos de estilos arquitetônicos diversificados, de modo 
adaptado ao gosto dos proprietários, ou seja, toma-se como referência o repertório dos diversos 
estilos arquitetônicos históricos, reinterpretados e modificados com maior liberdade nestes 
exemplares. 
 
Tais características, que marcam o Conjunto de Santa Tereza, são percebidas no bem cultural 
objeto desta análise, localizado à Rua Tenente Durval, 107. Trata-se de imóvel singelo, que remete 
à história da ocupação do bairro e da cidade. Como informa o Dossiê elaborado pela DPCA, a 
edificação contribui para a composição de uma paisagem harmônica em termos de arquitetura no 
bairro, o que é reforçado pela implantação, pela harmonia de estilos, volumetrias, partidos, escalas, 
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texturas e ritmos de fachada, resultando em um conjunto de expressão artística, que justificam o 
seu tombamento. 
 
Ressalta-se que, como a edificação sofreu intervenções em sua volumetria original ao longo dos 

anos. Avaliou-se que as intervenções na fachada frontal são, neste caso, especialmente 

impactantes para o conjunto, tendo em vista as características que garantem a sua harmonia, já 
apresentadas. 
 
Nesse sentido, o dossiê de tombamento do imóvel indica a necessidade de intervenção na fachada 
frontal, com a adoção de solução estética que recupere a harmonia com o entorno em temos de 
ritmo de cheios e vazios, adornos, materiais de revestimentos, tipos de tinta e cores de alvenaria e 
esquadrias, visando a preservação da paisagem e ambiência do Conjunto Protegido. O projeto de 
redesenho e harmonização da fachada frontal consta no dossiê de tombamento e já foi aprovado 
na DPCA.  
 
As demais diretrizes indicadas para o tombamento referem-se a protocolos a serem seguidos para 
a aprovação da reforma na edificação, além da proibição de instalação de toldos, aparelhos de ar-
condicionado, chaminés, concertinas ou quaisquer elementos que alterem a composição das 
fachadas após aprovação da obra de reforma. 
 
 

CONCLUSÃO E VOTO 
 
O dossiê de tombamento elaborado pela DPCA para o bem cultural localizado à Rua Tenente 
Durval, 107, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, apresenta informações 
históricas, simbólicas e arquitetônicas tanto do conjunto quanto do imóvel em análise, que 
coadunam e justificam de forma consistente a relevância do tombamento da edificação, que 
contribui para a composição da ambiência que tipifica o bairro. 
 
Mais que isso, o dossiê indica diretrizes específicas de intervenção para o bem imóvel que se 
mostram adequadas e razoáveis para se garantir uma paisagem harmônica do conjunto em termos 
de arquitetura e que valorizam esse exemplar singelo da arquitetura residencial unifamiliar que 
remete à história de ocupação do bairro.  
 
Pelo exposto, esta conselheira é favorável à aprovação do dossiê de tombamento apresentado para 
o bem imóvel, sendo este o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 
 

 
Belo Horizonte, 29 de novembro de 2022. 

 

 
 

 

 

 

Laura Rennó Tenenwurcel 
Arquiteta e Urbanista / SMPU 
Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


