
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE 

TOMBAMENTO DO ACERVO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DO FUNDO SECRETARIA 

MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA SOB A GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO DA 

CIDADE DE BELO HORIZONTE. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente Relatório Técnico tem por objetivo subsidiar a definição do terceiro grau de proteção 

para o acervo do Fundo Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU - sob a 

guarda do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH. A solicitação para proteção dos 

projetos arquitetônicos que compõem esse Fundo foi encaminhada pela equipe do APCBH, 

tendo em vista sua importância no universo documental recolhido pela instituição. 

Criado em 1991, o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte coleciona documentos de 

diversos gêneros produzidos pela administração direta e indireta do município, bem como pela 

Câmara Municipal de Belo Horizonte. Seu acervo é composto também por documentos de 

origem privada, considerados de interesse público e são doados por pessoas físicas ou jurídicas. 

Até 2020, o maior volume de documentos cartográficos existentes nos fundos do APCBH era 

oriundo da SMARU, sendo os projetos arquitetônicos os de maior número. 

Conforme apontado na solicitação apresentada: 

Nas circunstâncias atuais, em que o APCBH - com a ativa parceria da sociedade 

civil - se empenha na elaboração do Plano Municipal de Arquivos e na 

regulamentação de aspectos legais que envolvem o meio arquivístico municipal, o 

tombamento do acervo de projetos arquitetônicos do Fundo SMARU traria grande 

contribuição para lançar luz sobre o equipamento responsável pela gestão, 

preservação e acesso aos documentos públicos da cidade. 

Finalmente, considerando a proximidade dos 30 Anos do APCBH, em 05/2021, o 

pleiteado tombamento abrilhantaria ainda mais as comemorações desse setor 

cultural que assume papel tão relevante na garantia de direitos de cidadania, 

notadamente, os da dimensão cultural.1 

Desde 2012, a equipe do APCBH tem publicizado esse acervo, por meio de publicações, 

exposições, participação em congressos, seminários e outros eventos, postagens em redes 

sociais, visitas técnicas e mediadas, além de outras estratégias de divulgação. Assim, o acervo 

de projetos arquitetônicos do Fundo SMARU tem sido o mais pesquisado da instituição nos 

últimos anos, registrando-se uma tendência de crescimento permanente. A ampliação do acesso 

garante direitos de cidadania aos mais diversos consulentes e tem contribuído para a construção 

a história da cidade, sob os mais diferentes pontos de vista. 

                                                           
1 APCBH. Informações básicas sobre acervo documental do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte indicado 
para tombamento.p.8 



 

 

Nesses termos, solicitaram análise. 

ANÁLISE  

A solicitação de proteção por tombamento do acervo de projetos arquitetônicos do Fundo 

SMARU sob a guarda do APCBH fundamenta-se na importância dessa massa documental para a 

compreensão da história e da memória da cidade. O histórico de sua formação está 

profundamente relacionado as próprias transformações urbanas pelas quais o município passou 

desde sua criação. No entanto, acreditamos que a totalidade dos documentos que compõe o 

Fundo SMARU seja merecedora da proteção municipal por sua importância para a compreensão 

da história e da memória da cidade. 

 

Projeto para aproveitamento dos vãos do Viaduto Santa Teresa. Fundo SMARU 

Ao longo dos anos, os órgãos responsáveis pelo controle da ocupação e do uso do solo e pela 

preservação da memória arquitetônica e urbanística da cidade mudaram de subordinação, 

alteraram suas competências e sofreram várias modificações em suas denominações e 

estruturas2. O primeiro órgão criado com essa função foi a Seção de Viação e Obras Públicas, 

em 1899, diretamente subordinado ao Prefeito. No ano seguinte, passou a se chamar Primeira 

Diretoria. Em 1901, foi aprovado o primeiro Regulamento Geral para construção, reconstrução 

e demolição de imóveis na cidade, em continuidade às práticas já instituídas pelas Instruções 

Regulamentares estabelecias pela Comissão Construtora da Nova Capital. 

                                                           

2 A história institucional da regulação urbana na cidade, sucintamente apresentada, baseia-se naquela apresentada 
em APCBH. Guia do Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: APCBH, 2016, p.127-131. 
A produção também traz informações sobre a legislação municipal. A legislação referente às mudanças mais recentes 
ocorridas após a publicação da obra é a Lei nº 11.065 de 01/08/2017 e o Decreto nº 16.885 de 10/04/2018. 



 

 

Em 1905, a Primeira Diretoria passou a denominar-se Seção de Obras, Luz e Viação, nome que 

recebeu até 1937, quando todas as seções técnicas passaram a ser Inspetorias. Coube então a 

Inspetoria de Obras as atribuições relativas à regulação urbana da capital.3 

Entre 1942-1943, a Inspetoria de Obras passou por algumas alterações na estrutura 

organizacional4 e, em 1947, foi criado o Departamento de Obras, composto por duas divisões: 

Divisão de Estudos e Projetos e Divisão de Execução e Construção. À primeira dessas divisões, 

estava subordinada a Seção de Construções Particulares responsável pelo exame para 

aprovação e projetos de construções particulares, expedições de alvarás e a incumbência de 

manter a documentação e arquivos. 

Um ano depois, essas atribuições passaram ao Departamento de Engenharia. Esse 

Departamento sofreu pequenas alterações em 1953, passando a chamar-se Secretaria 

Municipal de Obras Civis5. Em 1969, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital, encarregada da execução das obras no município; em 1973, os serviços de água e esgoto 

foram concedidos ao Estado. Assim, gradualmente a Secretaria foi restringindo sua área de 

atuação às atividades relacionadas apenas à regulação urbana. 

Em 1970, com base no Ato Institucional nº 8, de 2 de abril de 1969 e no Decreto Lei Federal nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967, realizou-se uma reformulação administrativa no município. Foi 

criada então a Secretaria Municipal de Comunicação e Obras, composta pelos Departamento de 

Edificações e Departamento de Projetos e Fiscalização. 

Em 1989, houve a extinção da Secretaria Municipal de Obras Civis, sendo estabelecida a 

Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, que manteve a essência de suas atribuições até o 

ano 2000. Em 1996, foram aprovados o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso 

do solo do Município de Belo Horizonte, estabelecendo as diretrizes, instrumento e normas para 

o desenvolvimento urbano da capital. 

Em 2000, foi criada a Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental, que 

tinha em sua composição a Secretaria Municipal de Regulação Urbana.6  A finalidade dessa 

última era coordenar a elaboração e implementação da política de regulação e controle urbano 

                                                           
3 Em 1933, foi aprovado novo Regulamento Geral de Construção em Belo Horizonte APCBH. Guia do Acervo do Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: APCBH, 2016, p.127-131. 
4 Vale lembrar que, em 1940, foi aprovado um novo Regulamento Geral de Construções em Belo Horizonte. Guia do 

Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: APCBH, 2016, p.127-131. 
5 Outras pequenas alterações na estrutura ocorreram em 1967, 1972, 1981 e 1983. Guia do Acervo do Arquivo Público 

da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: APCBH, 2016, p.127-131. 
6 Outras alterações na estrutura ocorreram em 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2015. Guia do 

Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: APCBH, 2016, p.127-129. 



 

 

no município , visando ao pleno cumprimento da função social da propriedade e do bem estar 

da população. 

Em 2011, foi realizada uma nova reformulação administrativa, na qual foi estabelecida a 

Secretaria Municipal de Políticas Urbanas. Sob sua subordinação estava a Secretaria Municipal 

Adjunta de Regulação Urbana (SMARU), com finalidade semelhante da precedente Secretaria 

Municipal de Regulação Urbana. Seis anos depois, novas mudanças ocorreram com a 

transformação em Subsecretaria de Regulação Urbana, ainda subordinada à Secretaria 

Municipal de Política Urbana. 

A historicização da trajetória do órgão permite perceber as dinâmicas políticas e sociais que 

permeiam a documentação, demonstrando a importância do acervo para o qual que propõe a 

proteção por meio do terceiro grau de proteção. Além disso, a variedade dos conteúdos da 

documentação encontrada no Fundo SMARU merece de destaque pela possibilidade não apenas 

de recuperar os estilos e formas pelas quais a cidade foi se desenvolvendo, mas também, do 

ponto de vista técnico, perceber as transformações do planejamento urbano de Belo Horizonte. 



 

 

 

Monumento Praça Afonso Arinos. Fundo SMARU 

Cabe esclarecer que o Fundo SMARU é composto documentos com diversos conteúdos, tais 

como: relatórios, propostas, programas, estudos, pré-estudos, dossiês, laudos periciais, livros – 

de matrícula de profissionais de obras, de registro de engenheiros, de jurisdições escolares – 

Registros Documentais do Patrimônio Cultural, calendários, legislação, plantas – de 

parcelamento do solo, de abertura e modificação de logradouros, bairros, núcleos coloniais, 

quarteirões e lotes; cadastrais, geodésica, hidrográfica, de localizadas indicadas para a capital 

estadual, de equipamentos públicos da cidade, mapas do município, projetos arquitetônicos, 

documentos de equipamentos públicos da cidade – cemitério, parque, jardim zoológico, etc – 

restituições gráficas de levantamentos – aerofotogramétrico, plurialtimétrico, cadastrais, 

planimétrico – Cadastro Técnico Municipal, documentos da PLAMBEL, URBANIM – jornal do 

órgão, imãs.  



 

 

Apesar da proposta de proteção por tombamento encaminhada pela equipe do APCBH se 

restringir apenas aos projetos arquitetônicos que totalizam cerca de 150.000 projetos com 

aproximadamente 600.000 folhas/pranchas, acreditamos que a totalidade dos documentos do 

Fundo SMARU seja merecedora da proteção municipal por sua importância para a compreensão 

da história e da memória da cidade. 

 

Projeto de Edificação Modernista. Fundo SMARU 

Os projetos arquitetônicos que integram o Fundo, tem uma importância significativa, uma vez 

que correspondem às edificações aprovadas pela Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, ao longo 

da história da capital mineira em todas as regiões da cidade: seções urbanas, suburbanas, ex-

colonias, bairros, vilas e conjuntos habitacionais, da última década do século XIX até a primeira 

década do século XXI. Contudo, mesmo não abrangendo todo o universo de edificações da 

cidade, o acervo representa por amostragem as diversas tipologias de edificação construídas 

pelos diferentes grupos sociais, ao longo do tempo, possibilitando a compreensão das 

transformações da paisagem urbana belo-horizontina.7 

                                                           
7 O recolhimento ao APCBH da documentação sob a guarda da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana 

ocorreu em 2010. 



 

 

 

Fachada do Theatro Municipal. Fundo SMARU 

 

Abrigo de Bondes. Fundo SMARU 

Por ter conteúdos diversificados, a documentação que compõe o Fundo SMARU possui também 

suportes variados, como microfilmes, slides fotografias, imãs, encadernados, papeis em 

formatos variados, entre outros. 



 

 

 

Exemplo de tipos de suportes encontrados. Fundo SMARU 

 

Exemplo de tipos de suportes encontrados. Fundo SMARU 

A consulta a esse acervo é hoje realizada principalmente por proprietários que procuram 

regularizar os imóveis junto a Prefeitura de Belo Horizonte e/ou neles realizar reformas. 

Pesquisam também essa documentação acadêmicos, sejam eles estudantes ou professores, de 

Arquitetura, História, Geografia, Arquivologia entre outros, bem como representantes do setor 

de construção civil, consultorias na área cultural e agentes da administração pública de diversos 

níveis. As demais divulgações vinculam-se a projetos arquitetônicos de edificações já demolidas, 

bem como as fachadas, gradis e outros elementos de projetos de edificações ainda existentes. 

Não são divulgadas as plantas baixas dessas edificações. 



 

 

 
Detalhe de Torre. Fundo SMARU 

  



 

 

DIRETRIZES GERAIS DE PRESERVAÇÃO  

Caso o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-

BH – aprove o terceiro grau de proteção para o acervo, sugerimos as seguintes diretrizes   

1. O Fundo SMARU preservado pelo Arquivo Público Mineiro, Arquivo Público da Cidade 

de Belo Horizonte, deverá ser mantido em mobiliário e acondicionamento adequados 

promovendo sua conservação, e seu acesso deverá ser controlado/monitorado a fim de 

assegurar sua integridade física individualmente e como conjunto. 

2. O tombamento do Fundo SMARU não representa óbice ao acesso do público ao 

conjunto documental. Entretanto, o estado de conservação do acervo deverá ser levado em 

consideração para determinar o melhor modo de dar ao público acesso à informação contida 

em cada documento (suporte x conteúdo), respeitando as restrições eventuais. 

3. Todo e qualquer novo documento de qualquer natureza, textual ou iconográfico, 

fotografias, plantas, microfilmes e outros, que venha a ser incorporado pela instituição 

integrante deste ato ao Fundo SMARU, automaticamente estará submetidos ao tombamento, 

devendo o CDPCM-BH ser imediatamente comunicado. 

4. A disponibilização do Fundo SMARU ou parte dele por parte da instituição responsável 

por sua guarda e conservação a outras instituições para empréstimos, comodatos, exposições 

temporárias e etc, deverá ser formalmente comunicada ao CDPCM-BH. As instituições 

cessionárias serão corresponsáveis pelos acervos juntamente com a cedente durante o período 

de cessão, desde seu transporte para entrega até sua devolução nas instituições de origem. 

5. Qualquer ação ou omissão que implique a possibilidade de dano físico, fragmentação ou 

destruição do acervo que compõe esta proteção deverá ser comunicada ao CDPCM-BH. 

6. Qualquer sinistro que eventualmente venha a ocorrer com o acervo do Fundo SMARU 

ou parte dele, em qualquer tempo, deverá ser comunicado imediatamente ao CDPCM-BH. 

7. - O CDPCM-BH ou a DPCA, por meio de sua equipe técnica, poderão, em qualquer 

tempo, requerer à instituição integrante do objeto desta proteção vistoria ao acervo do Fundo 

SMARU ou ainda, relatórios sobre seu estado de conservação. As vistorias poderão ser realizadas 

para avaliar as condições de guarda, os mobiliários e as instalações das reservas/depósitos nos 

quais se encontra acondicionado o acervo, bem como as condições ambientais em que é 

mantido. Os relatórios deverão informar sobre o estado de conservação de cada item, as 

medidas adotadas pelos gestores responsáveis e os projetos desenvolvidos pela instituição para 

garantir a proteção e a preservação do acervo, bem como para seu acesso ao público. 



 

 

Nesse sentido, observa-se que o acervo de projetos arquitetônicos do Fundo SMARU possui 

relevância por seus valores histórico, arquitetônico, artístico, cultural e, também, pelo valor 

probatório, no que se refere ao direito de propriedade. Sendo assim, o tombamento desse 

acervo servirá como forma de reconhecer sua importância para a cidade. 

Embora trate-se de pedido para abertura de processo de tombamento do Fundo SMARU, a 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA entende que o CDPCM-BH pode 

considerar a possibilidade de realizar o tombamento definitivo. Essa possibilidade se 

fundamente no fato de as motivações para a proteção estarem devidamente explicitadas, bem 

como o que o proprietário do bem cultural, a saber, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, é 

favorável a proteção, não havendo necessidade de abrir prazo para impugnação. 

 

Estudos para detalhe da fachada do Palácio da Municipalidade. Fundo SMARU 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trata-se de solicitação de tombamento do acervo de projetos arquitetônicos do Fundo 

Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU - sob a guarda do Arquivo Público 

da Cidade de Belo Horizonte – APCBH. Por se tratar de conjunto documental de relevância para 

a memória e a história da sociedade belo-horizontina a DPCA entende que, não apenas os 

projetos arquitetônicos, mas todo o acervo que compõe o Fundo SMARU possui relevância como 

patrimônio cultural do município. 

O acervo documental do Fundo SMARU constitui-se, portanto, em fonte importante para se 

entender como Belo Horizonte, a partir de um projeto do fim do século XIX, foi se 

transformando, sendo repositório de informações sobre essa trajetória, os limites do 

planejamento urbano, as idas e vindas do seu desenvolvimento, possibilitando, enfim uma 

reflexão sobre passado, presente e o futuro da cidade e de seus habitantes. No seu conjunto, o 

Fundo permite perceber as diversas orientações que as políticas públicas do município tiveram 

ao longo do tempo, bem como as mudanças na forma de morar, o que demonstra a necessidade 

de sua salvaguarda para as gerações futuras da cidade. 

 

Fachada da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Fundo SMARU. 



 

 

A preservação do nosso patrimônio documental é uma ação que precisa ser fomentada e 

fortalecida, sobretudo em função da maior vulnerabilidade desses bens culturais. Segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura:  

O patrimônio documental de numerosos povos tem se dispersado devido ao 

deslocamento acidental ou deliberado de acervos arquivísticos e coleções, aos 

“estragos da guerra” ou a outras circunstâncias históricas. Às vezes, obstáculos 

práticos ou políticos dificultam o acesso a ele, enquanto em outros casos, 

deterioração ou destruição são as ameaças. 

(...) 

Os riscos são múltiplos. Principalmente constituído por materiais naturais, 

sintéticos ou orgânicos, os quais estão sujeitos à instabilidade e à degradação 

química, o patrimônio documental está continuamente sob risco devido à 

calamidades naturais, tais como inundações ou incêndios; aos desastres 

provocados pelo homem, como a pilhagem, os acidentes ou as guerras; e à 

deterioração gradual, que pode ser resultado da ignorância humana ou mesmo da 

negligência em prover os cuidados básicos, o armazenamento e a salvaguarda8. 

Entendemos que o tombamento proposto, além de reconhecer oficialmente o valor cultural do 

Acervo do Fundo SMARU, dá visibilidade ao conjunto de documentos e ao trabalho do Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte, responsável pela conservação do acervo, fortalecendo a 

política de proteção e guarda do patrimônio documental da cidade e fomentando o 

reconhecimento desse acervo como um bem coletivo que pode e deve ser cada vez mais 

apropriado pela sociedade. Neste sentido, a preservação desse acervo encontra-se intimamente 

relacionada ao processo de construção e afirmação da identidade coletiva de Belo Horizonte e 

do sentimento de pertencimento a uma história e a um espaço. Assim, uma cidade que preserva 

e valoriza sua história permite com que seus moradores estabeleçam profundos laços de 

pertencimento e porque não dizer, de intimidade com o espaço no qual se habita, conferindo a 

este último vivacidade e sentido. 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório técnico propondo o tombamento definitivo 

do Acervo do Fundo SMARU para análise e deliberação do CDPCM-BH. 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020. 

Letícia Dias Schirm 

Historiadora DPCA 

Técnica de Nível Superior – Patrimônio Cultural 
 

                                                           
8 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Memória do Mundo. Diretrizes para Salvaguarda 

do Patrimônio Documental. 2002. 


