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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À REVISÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
SITUADA À AVENIDA FRANCISCO SALAES Nº 421, PERTENCENTE AO CONJUNTO 
URBANO BAIRRO FLORESTA. 

 

1- Considerações iniciais 

Em 28 de agosto de 2020, por meio do protocolo 0327/2020, chegou a esta Diretoria de Patrimô-

nio Cultural e Arquivo Público – DPCA solicitação de Carta de Grau de Proteção referente ao imó-

vel localizado à avenida Francisco Sales, nº 421, XIV Seção Urbana, quarteirão 010A, lote 001A. 

A solicitação foi apresentada pelo proprietário a fim de confirmar as informações disponíveis na 

Informação Básica para Edificações – IBED. A Carta de Grau de Proteção foi emitida em 31 de 

agosto de 2020, constando que o bem cultural era tombado, conforme informações constantes no 

mapeamento cultural: 

 
Imagem 01 – Mapeamento cultural, no qual se vê que os lotes 001A, 002, 004Y e 017 estão todos represen-
tados como pertencentes ao imóvel protegido que consta como o número 427. Fonte: DPCA. 

Esclarecemos que o bem cultural foi inventariado como de interesse para tombamento dentro do 

Conjunto Urbano Bairro Floresta, protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, conforme Deliberação nº 010/1996 de 08 de outubro 

de 1996, publicada no Diário Oficinal do Município em 16 de outubro de 1996, com publicação 

retificada 05 de dezembro de 1997. Como não houve impugnação ao tombamento, transcorrido o 

prazo legal, o imóvel passou a tombado. A ficha de inventário consta no anexo 1 deste relatório. 

Em 2006, foi realizada revisão do Conjunto Urbano Bairro Floresta, conforme Deliberação 

040/2006 de 27 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial do Município em 10 de maio de 2006, 

mantendo-se o tombamento deliberado anteriormente. Observa-se que o bem cultural foi inserido 
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no mapeamento cultural como tendo sofrido uma demolição clandestina, uma vez que durante a 

revisão foi constatada a inexistência do imóvel. Cabe esclarecer que essa informação consta ape-

nas no mapeamento cultural, não aparecendo na IBED. 

 
Imagem 02 – Mapeamento com localização do lote em questão e bens de interesse cultural no entorno. 

Fonte: Revisão do Conjunto publicada no Diário Oficial do Município em 10 de maio de 2006. 

De posse da Carta de Grau de Proteção que confirmava a informação anteriormente fornecida, o 

proprietário encaminhou uma solicitação de revisão do Grau de Proteção do bem cultural a esta 

DPCA. Junto com a solicitação, encaminhou documentação comprovando o cumprimento de to-

dos os ritos legais previamente à demolição do bem cultural, que se processou após a obtenção 

de licença específica fornecida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  

Face ao exposto, encaminhamos este relatório para análise e deliberação deste Conselho. 

2- ANÁLISE 

A proteção do bem cultural localizado à avenida Francisco Sales, nº 421 por meio de tombamento 

levava em consideração o contexto no qual o bem estava inserido. A quadra 010A abriga 8 (oito) 

imóveis com processo de tombamento (avenida Francisco Sales, nos 451, 459, 469 e479; rua Ma-

rechal Deodoro, nos 241, 255 ,269 e rua José Pedro Drumond, nº 144), bem como 2 (dois) bens 

culturas tombados (rua Marechal Deodoro, nº 315 e rua José Pedro Drumond, nº 124). As qua-

dras no entorno também possuem outras edificações protegidas, garantindo assim conjunto ho-

mogêneo que traz referências à evolução arquitetônica e urbanística da região. 
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Além disso, ressalta-se o bem cultural havia sido protegido também por sua importância per se. O 

projeto arquitetônico do Palacete Viaducto Sales é de autoria de José Bastos, para José Procópio 

Oliveira, datado de 1932. Quando do tombamento, a edificação de um pavimento encontrava-se 

muito semelhante a seu projeto original conforme se observa abaixo no microfilme e imagem 

constante no inventário do conjunto (anexo 1): 

 
Imagem 03 – Microfilme do projeto da avenida Francisco Sales, 421. Fonte: SMPU. 

 
Imagem 04 – Imagem da edificação constante na ficha de inventário do bem cultural à avenida Francisco 

Sales, 421. Fonte: DPCA, maio 1996. 

A argumentação apresentada pelo atual proprietário, senhor Enguer Beraldo Garcia, baseia-se no 

fato de ter obtido todas as autorizações necessárias para realização da demolição e que, na oca-



 fl. 4 de 11 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

sião, não foi informado da existência de nenhum tipo de proteção para o imóvel. Para isso, apre-

sentou a Licença emitida em 3 de janeiro de 1997 (anexo 2) e Certidão de demolição concluída 

datada de 31 de março de 1997 (anexo 3). Verificou-se que, de fato, o senhor Enguer Beraldo 

Garcia solicitou abertura do processo referente a autorização para demolição do bem cultural em 

questão. O processo administrativo nº 01-114.721/96-18 foi cadastrado no sistema em 11 de de-

zembro de 1996, conforme informação levantada conjuntamente com a SUREG.  

Durante as pesquisas para subsidiar o presente relatório, foi possível localizar uma ficha de obra 

informando que a licença para demolição do imóvel foi realmente concedida em 3 de janeiro de 

1997 e que a certidão de conclusão foi emitida em 31 de março de 1997, conforme documentos 

apresentados: 

 
Imagem 05 –Ficha de obra referente a edificação. Fonte: SMPU. 

Dado o exposto, existe uma razoável possibilidade que a demolição tenha acontecido no intervalo 

entre a finalização do dossiê de proteção do Conjunto Urbano do Bairro Floresta e a conclusão 

dos tombamentos das edificações de interesse cultural. Isso explica o fato de, apesar do imóvel 

estar inventariado e indicado para tombamento, o proprietário ter obtido uma aprovação da PBH 

para sua demolição. Na época, a troca de informações entre as secretarias não era tão eficaz e 

informatizada como agora. 

Verificou-se também que havia sido emitida outra Licença de Demolição (nº 200500583) em 13 de 

janeiro de 2005 com data de vencimento em 6 (seis) meses. Essa nova emissão referia-se a parte 

do mesmo imóvel, mas com endereço à rua Marechal Deodoro, nº 339. Tanto a Licença, emitida 

em 13 de janeiro de 2005 (anexo 4), quanto a Certidão de demolição concluída, datada de 24 de 

agosto de 2005 (anexo 5), foram apresentadas pelo proprietário. 

Dessa maneira, não apenas a documentação apresentada comprova as alegações do proprietário 

quando os documentos apurados por esta DPCA corrobora a licitude do processo de demolição. 

Em que pese a constatação de que houve a destruição do imóvel, permanece a necessidade de 

definição do grau de proteção e de diretrizes para o lote remanescente. A DPCA considera que 

nesse caso específico, mesmo que tenha havido a supressão do imóvel tombado, existe ainda a 

necessidade de proteção da paisagem no contexto da ambiência do Conjunto Urbano protegido. 
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Nesse sentido, a DPCA se posiciona favorável à revisão do grau de proteção do imóvel localizado 

à avenida Francisco Sales, n° 421, a partir das informações contidas no material apresentado pe-

los proprietários no recurso e aqueles levantados junto a SUREG. Sugerimos que o bem cultural 

passe a Registro Histórico Documental, ficando o proprietário responsável pela elaboração da 

documentação e seu posterior encaminhamento para aprovação desta diretoria. 

No que se refere às diretrizes para o lote, a DPCA sugere que seja mantida a altimetria de 7 (sete) 

metros para os lotes 001A, 002, 004Y e 017 do quarteirão 010A. Essa altimetria foi aquela estabe-

lecida para a quadra 4956, conforme estabelecido pela Deliberação 040/2006 de 27 de abril de 

2006, publicada no Diário Oficial do Município em 10 de maio de 2006. Sua adoção para o lote do 

imóvel e os lindeiros, que hoje constam como tendo a altimetria referente ao bem cultural protegi-

do, garante a isonomia dos proprietários de imóveis naquela quadra. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH. Trata-se de 

solicitação de revisão de grau de proteção da edificação localizada a avenida Francisco Sales, nº 

421, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Floresta. A DPCA se posiciona favorável a revisão do 

grau de proteção, sugerindo-se que seja transformado em Registro Histórico Documental. Propõe-

se ainda que seja mantida a altimetria de 7 (sete) metros para os lotes 001A, 002, 004Y e 017 do 

quarteirão 010ª, conforme estabelecido pela Deliberação 040/2006 de 27 de abril de 2006, 

publicada no Diário Oficial do Município em 10 de maio de 2006 para a quadra 4956. Dessa 

maneira, considera-se que haveria a preservação da leitura da paisagem existente, minimizando a 

perda do bem cultural e valorizando os bens tombados e/ou indicados para tombamento no seu 

entorno imediato. 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

Letícia Dias Schirm 
Técnico de Nível Superior – Patrimônio Cultural 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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Anexo 1 – Ficha de Inventário do Conjunto Urbano Bairro Floresta 
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Anexo 2 – Licença para Demolição – avenida Francisco Sales, nº 421 
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Anexo 3 – Certidão de Demolição Concluída – avenida Francisco Sales, nº 421 
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Anexo4 – Licença para Demolição – rua Marechal Deodoro, nº 339 
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Anexo 5 – Certidão de Demolição Concluída – rua Marechal Deodoro, nº 339 

 


