
 fl. 1 de 33 
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 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO COM ACRÉSCIMO PARA IMÓVEL SITUADO NA 
AVENIDA DO CONTORNO, 7851  (ZONA FISCAL 125, QUARTEIRÃO 004, LOTE 010), BAIRRO CIDADE 
JARDIM, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRRO CIDADE JARDIM 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 25/05/2021 foi encaminhada à Diretoria de Patrimônio via procedimento de interface-SUREG, o ticket 
31.00135403/2021-07, referente ao processo de regularização com acréscimo, com pedido de flexibilização 
de diretrizes, do imóvel localizado à Avenida do Contorno, 7851, Bairro Cidade Jardim, sem interesse de 
proteção específico, lindeiro a bens protegidos, inserido no Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim e ADE 
Cidade Jardim. 

 

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br) 

 

Figura 02: Localização do imóvel e respectivas áreas de proteção para o local. Fonte: BH Map (pbh.gov.br) 
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Figura 03: Localização do imóvel e delimitação da ADE Cidade Jardim. Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br) 

 

A diretrizes de proteção previstas para o local, por estar inserido no Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, 
são: 

● Afastamento frontal: Mínimo de 5 m ajardinados  
● Afastamento lateral: Mínimo de 3 m  
● Fechamento frontal: Garantir permeabilidade visual em todo fechamento frontal  
● Altura máxima: Altimetria máxima para novas edificações de 09 metros.  
● Adotar afastamento mínimo de 5m em relação ao bem protegido localizado no lote apontado no 
croqui de localização a seguir 
● As espécies arbóreas existentes não poderão ser suprimidas sem prévia autorização do CDPCM-BH, 
sendo obrigatório a reposição no mesmo imóvel.  
● Permitida a construção de muros sem permeabilidade visual com no máximo 80 cm de altura 

Com relação aos parâmetros de ocupação e uso do solo previstos na ADE Cidade Jardim, deliberou-se na 
Conferência Municipal de Política Urbana de 2014, que estes não se aplicam “aos lotes lindeiros às vias 
classificadas como PECJ-III e que abriguem, na data da entrada em vigor desta lei, a atividade hospital. 
Parâmetros de utilização do afastamento frontal desta lei, poderão ser flexibilizados nos lotes referenciados 
neste item para viabilizar estacionamento, desde que não haja modificação com acréscimo de área da 
edificação.” conforme consta na tabela 10 do Anexo II da Lei 11.181/19. 

3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO 

Antes de procedermos à análise deste relatório, cabe descrever brevemente o registro histórico desse 
imóvel, no sentido de contextualizar todo processo. A aprovação inicial foi concedida pela certidão de baixa 
datada de 03/07/1963, com área de 646 m².  

Um projeto de acréscimo da edificação em epígrafe, foi aprovado em 09 de outubro de 1995, com  com 
área equivalente a 397,75 m², sem baixa ou habite-se, sendo portanto objeto de regularização. Esse 
acréscimo contou com a criação de um nível subsolo, modificações internas e nas fachadas, mantendo-se a 
edificação dentro da volumetria de 2 pavimentos. Nesta oportunidade, o processo não foi objeto de análise 
desta Diretoria, apenas pela SUREG, uma vez que não existiam diretrizes para a área. Tanto a ADE Cidade 
Jardim como o Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim são posteriores a esta data. 
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Atualmente, com diretrizes específicas para o imóvel, o processo está tramitando via interface, para 
apreciação deste Conselho, solicitando a regularização com acréscimo de 2799,31m², totalizando uma 
edificação de 10 pavimentos e 3843,06m² 

 
Figura 04: Ficha de obra da primeira baixa da edificação, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br) 

 
Figura 05: Microfilme do primeiro projeto aprovado, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
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Figura 06: Microfilme do primeiro projeto aprovado, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  

 
Figura 07: Microfilme do primeiro projeto aprovado, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  

 
Figura 08: Microfilme do primeiro projeto aprovado, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
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Figura 09: Microfilme do primeiro projeto aprovado, em 3 de julho de 1963. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  

 
 

 

 

Figura 10: Ficha de obra do projeto aprovado em 09 de outubro de 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  



 fl. 6 de 33 
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 

 

Figura 11: Microfilme do projeto aprovado em 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
 

 

Figura 12: Microfilme do projeto aprovado em 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
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Figura 13: Microfilme do projeto aprovado em 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
 

 

Figura 14: Microfilme do projeto aprovado em 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  
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Figura 15: Microfilme do projeto aprovado em 1995. Fonte: siatu edificações(pbh.gov.br)  

O objeto desta análise trata-se portanto de regularização de edificação de uso hospitalar com dois 
pavimentos e projeto de acréscimo de outros oito pavimentos, totalizando assim uma edificação de 10 
pavimentos. O primeiro projeto encaminhado via procedimento de interface no BH Digital para análise da 
equipe técnica da DPCA não atendia à diretriz de altimetria, e por tratar-se de imóvel inserido em Conjunto 
Urbano Protegido e lindeiro a dois imóveis protegidos, a responsável técnica foi orientada a buscar novo 
tratamento de fachada e redução da altimetria, a fim de que os impactos no conjunto e no entorno fossem 
minimizados. Foram realizados três atendimentos técnicos online com a responsável técnica para discussão 
de projeto e orientação com relação às diretrizes e melhorias pretendidas na intervenção, nos dias 2 de 
junho, 16 de junho e 9 de setembro de 2021, além de tratativas via email para melhor alinhamento e 
solicitação de complementação de materiais para análise. O projeto final apresentado está detalhado a 
seguir: 
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Figura 16: Planta de situação. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

 

 
Figura 17: Planta do nível térreo. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Foram propostas modificações no nível térreo a fim de atender à nova demanda de estacionamentos.  

 
Figura 18: Planta do segundo pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

No nível superior, foram realizadas modificações internas, e houve a supressão das vagas de 
estacionamento nos afastamentos frontais, garantindo assim o atendimento à área permeável prevista para 
o local, com tratamento paisagístico na área de fruição.  

 
Figura 19: Planta do terceiro pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

No terceiro pavimento, as principais modificações propostas foram internas. Com relação às intervenções 
externas, a proposta do edifício apresenta uma nova solução de fachada a fim de garantir a integração da 
edificação existente com o trecho novo proposto.  
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Figura 20: Planta do quarto pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Foi projetado um nível técnico intermediário, para conexão das estruturas existente e proposta, também 
visando melhor leitura da edificação como um todo, buscando unidade para a volumetria final. 

 
Figura 21: Planta do quinto pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

Do 5º ao décimo pavimento há recuos nas fachadas de fundo, criando uma volumetria escalonada para a 
edificação. Esse escalonamento busca minimizar o impacto da proposta da edificação. 
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Figura 22: Planta do sexto  pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

 
Figura 23: Planta do sétimo pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 24: Planta do oitavo pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

 

 

Figura 25: Planta do nono pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 26: Planta do décimo pavimento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 27: Planta da cobertura. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 28: Corte transversal. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 29: Corte longitudinal. Fonte: enviada pela responsável técnica. 

As fachadas contam com esquadrias em alumínio anodizado natural e vidro, e brises em ACM – alumínio 
composto na cor azul. A fachada da Avenida do Contorno possui revestimento em granito e ecogranito, 
brises em ACM também na cor azul, e um trecho na base em placa de ACM azul com recortes em formatos 
de pássaros. Alguns trechos das fachadas contam também com tratamento paisagístico, pela inserção de 
jardineiras nos recuos dos pavimentos superiores, conforme pode ser observado nas imagens abaixo. 
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Figura 30: Fachada da Rua Conde de Linhares. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 31: Fachada da Avenida do Contorno. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 32: Fachada lateral direita, voltada para imóvel protegido situado à Avenida do Contorno. Fonte: enviada pela 
responsável técnica. 
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Figura 33: Fachada lateral esquerda, voltada para imóvel protegido situado à Rua Conde de Linhares. Fonte: enviada 
pela responsável técnica. 

 



 fl. 21 de 33 
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 

 

Figuras 34 e 35: Fachada da Avenida do Contorno, e Fachada da Rua Conde de Linhares e Avenida do Contorno, vistas 
do cruzamento entre as duas vias.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Figuras 36 e 37: Fachada da Avenida do Contorno e lateral direita, e Fachada da Rua Conde de Linhares e lateral 
esquerda. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 38: Fachada da Avenida do Contorno e Fachada da Rua Conde de Linhares com tratamento luminotécnico Fonte: 
enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 39. Planta de paisagismo da cobertura.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 40. Planta de paisagismo do décimo pavimento.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 41. Planta de paisagismo do nono pavimento.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 42. Planta de paisagismo do oitavo pavimento.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 43. Planta de paisagismo do quarto pavimento.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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Figura 44. Planta de paisagismo do primeiro pavimento.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

Foi desenvolvido também o projeto de tratamento de calçadas, por orientação da equipe técnica da DPCA, 
de acordo com a padronização prevista para a Avenida do Contorno: 

 

Figura 45. Planta de tratamento das calçadas.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela inserção da edificação no conjunto e sua integração 
com o entorno, foram solicitadas foto inserções de pontos críticos e outros relevantes da região, 
principalmente no que se refere ao Conjunto Urbano Cidade Jardim, que possui altimetria horizontalizada, e 
às edificações vizinhas, com processo de tombamento aberto.  
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Figura 46. Mapa das visadas utilizadas para foto inserções.  Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 47. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da esquina da Rua Conde de Linhares com Avenida 
do Contorno.  Fonte: Google Street View e enviada pela responsável técnica. 
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Figura 48. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Rua Conde de Linhares. Fonte: Google Street 
View e enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 49. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Rua Conde de Linhares.  Fonte: Google Street 
View e enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 50. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Praça Professor Godoi Betônico.  Fonte: Google 
Street View e enviada pela responsável técnica.  
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Figura 51. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Avenida do Contorno.  Fonte: Google Street 
View e enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 52. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Avenida do Contorno.  Fonte: Google Street 
View e enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 53. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da Avenida Olegário Maciel.  Fonte: Google Street 
View e enviada pela responsável técnica. 
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Figura 54. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da esquina da Rua Eduardo Porto.  Fonte: Google 
Street View e enviada pela responsável técnica. 

 

Figura 55. Comparativo entre situação atual e foto inserção, a partir da esquina da trincheira da Avenida do Contorno 
no cruzamento com Avenida Raja Gabáglia  Fonte: Google Street View e enviada pela responsável técnica. 

4 – ANÁLISE 

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 
● Fechamento frontal: Garantir permeabilidade visual em todo fechamento frontal  

O projeto propõe área de fruição pública e não há nenhuma estrutura de fechamento frontal 

 

Figura 56. Planta de paisagismo do primeiro nível, que demonstra a área de fruição proposta no afastamento frontal, 
sem fechamento do lote no alinhamento. Fonte: enviada pela responsável técnica. 
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● É proibido a utilização de vidros reflexivos com índice de reflexibilidade superior a 14% e/ou com 
cores impactantes nas fachadas das edificações situadas em Conjuntos Urbanos Protegidos, em Conjuntos 
Urbano sem estudo, entorno de bens protegidos isoladamente, entorno de tombamento da Serra do Curral 
e em ADEs de interesse cultural: o material proposto para a fachada atende a este critério. 

O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 
● Afastamento frontal: Mínimo de 5 m ajardinados  

A edificação está implantada com afastamentos frontais mínimos de 4,95m na Rua Conde de Linhares e de 
5 metros na Avenida do Contorno 

 

Figura 57. Planta com demarcação do menor afastamento frontal, no trecho em que não atende aos 5m exigidos pela 
diretriz Fonte: enviada pela responsável técnica. 

 

● Afastamento lateral: Mínimo de 3 m  

A edificação está implantada com afastamento lateral de 1,85m com relação ao imóvel da Rua Conde de 
Linhares e de 3 metros com relação ao imóvel da Avenida do Contorno. 

 

Figura 58. Planta com de marcação do menor afastamento lateral, no trecho em que não atende aos 5m exigidos pela 
diretriz Fonte: enviada pela responsável técnica. 

● Altura máxima: Altimetria máxima para novas edificações de 09 metros.  

A edificação possui altimetria máxima de 31,5 metros, considerando do nível de projeção do terreno natural 
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até o topo da caixa d’água. 

 

Figura 59. Corte com demarcação da área que supera em altimetria o limite de 9m permitidos pela diretriz Fonte: 
enviada pela responsável técnica. 

 

● Adotar afastamento mínimo de 5m em relação ao bem protegido  

A edificação atende ao critério mínimo de afastamento de 5m em relação ao bem protegido localizado à 
Avenida do Contorno porém não atende em relação ao bem protegido localizado à Rua Conde de Linhares 

 
Figura 60: Localização do imóvel lindeiro a dois bens com processo de tombamento aberto. Fonte: BH Map - 

Visualizador (pbh.gov.br) 
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Figura 61. Planta de situação com indicação do afastamento com relação aos bens protegidos. Fonte: enviada pela 
responsável técnica. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com demonstrado em todo o histórico deste projeto de intervenção, com tratativas junto à equipe técnica 

da DPCA a fim de compatibilizar a preservação do patrimônio, minimizar o impacto da edificação no 

conjunto e a demanda de crescimento e renovação do imóvel, foram executadas diversas modificações no 

projeto para a sua melhoria estética e arquitetônica, além de estabelecer melhor relação com o espaço 

público, por meio do tratamento de fachadas e jardins.  

Assim, embora a edificação proposta possa ser vista de alguns pontos do Conjunto Urbano e de seu entorno 

imediato, consideramos  que o impacto é aceitável e o projeto  passível de aprovação, tendo em vista que: 

- o projeto teve melhorias em relação às versões anteriormente apresentadas; 

- a proposta de ajardinamento do afastamento frontal, hoje ocupada por vagas de estacionamento e a 

proposta de permeabilidade visual total trazem melhorias paisagísticas para a área e condizem com as 

premissas de manutenção das condições da paisagem do bairro descritas no Dossiê do Conjunto Urbano 

Bairro Cidade Jardim; 

- embora a edificação extrapole a altimetria máxima estabelecida pelo CDPCM-BH, a  Conferência Municipal 

de Política Urbana, com participação democrática de representantes dos três setores da Sociedade Civil - 

técnico, popular e empresarial, deliberou pela não aplicação dos parâmetros urbanísticos da ADE Cidade 

Jardim previstos para este lote, em virtude de seu uso hospitalar e, considerando ainda que a Conferência 

de Política Urbana é um foro legítimo de decisão  da população acerca do que se almeja para a cidade; 

-  a existência de uma demanda atual de renovação e ampliação das edificações hospitalares da cidade de 

Belo Horizonte, equipamentos com  grande importância social; 
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- a edificação proposta encontra-se na borda do Conjunto, sendo parte voltada para a Avenida do Contorno, 

eixo viário já marcado pela presença de várias edificações verticais; 

Caso o  Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte decida pela aprovação 

do projeto, ele também deverá avaliar a pertinência de cobrança de medida compensatória tendo em vista 

que a proposta não atende ao parâmetro altimétrico estabelecido pelo CDPCM-BH para o local. Caso seja 

deliberada a cobrança de medida compensatória, o valor a ser pago ficará em torno de R$ 658.665,00 

(seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais),  valor esse que deverá ser recalculado 

no momento do cumprimento da medida compensatória. 

 

Encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação. 

 
Belo Horizonte,  8 de outubro de 2021. 
 
 
Larissa Camilo e Silva 
Arquiteta e Urbanista  
Restauradora de Bens Imóveis 
Doutora em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
Gerente de Monitoramento e Gestão do Patrimônio Cultural 
 
 
 
 
Françoise Jean de Oliveira Souza 
Doutora em História 
Diretora de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 


