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ANALISE REFERENTE A PEDIDO REGULARIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO REALIZADA EM 
IMÓVEL COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO SITUADO NA AVENIDA 
BARBACENA, 653 – BARRO PRETO - HOSPITAL VERA CRUZ – ZONA FISCAL 008, 
QUARTEIRÃO 006, LOTES 001 A 008, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO AVENIDA 
BARBACENA – GRANDES EQUIPAMENTOS. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O prédio do Hospital Vera Cruz está localizado na Avenida Barbacena, 653 em um 

quarteirão triangular, delimitado pelas avenidas Barbacena e ruas Paracatu e dos Timbiras, no 

bairro Barro Preto, zona fiscal 008, quarteirão 006, lotes 001 a 008, pertencente ao Conjunto 

Urbano Av. Barbacena – Grandes Equipamentos. A edificação possui processo de tombamento 

aberto. 

Em julho de 2021, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA foi 

consultada pela SUREG acerca de obras que estavam em andamento no Hospital. Logo após, 

no dia 21 de julho, a Diretoria de Patrimônio Cultural compareceu ao local e verificou que as 

obras que estavam sendo realizadas não contavam com a aprovação da DPCA. Ao comunicar à 

fiscalização, esta informou que a obra havia sido embargada no dia 20 de julho. 

O material para a regularização foi encaminhado para análise da DPCA em 22 de outubro 

de 2021, com complementações em 28 de outubro e 4 de novembro de 2021. 

A DPCA realizou reunião com os interessados nos dias 5, 23 de agosto e 25 de outubro. 

   

 

Imagem da obra em andamento no afastamento frontal da edificação no acesso da Rua 
Paracatu. Fonte: DPCA - foto tirada em 21 de julho de 2021. 
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BREVE HISTÓRICO DOS PROJETOS ANALISADOS PELO PATRIMÔNIO 

 

A edificação situada na Avenida Barbacena, 653, bairro Barro Preto, pertencente ao 

Conjunto Urbano Av. Barbacena – Grandes Equipamentos e possui processo de tombamento 

aberto nº 01-061.455-14-60 desde maio de 2014. 

Em 2016, o Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte/CDPCM-BH analisou e aprovou projeto de expansão para o Hospital e em 2017 foi 

aprovado o projeto de restauro de fachadas e projeto paisagístico, além de melhorias em alguns 

espaços do complexo, que não constavam no processo de expansão. Na ocasião, foi prevista 

uma cobertura no acesso ao pronto atendimento, entretanto, esta cobertura não foi construída. 

Para a análise do processo de regularização do imóvel junto a SUREG, a então DPAM 

aprontou como condicionante a apresentação do Plano Diretor do Hospital posto que o projeto 

apresentado no processo de levantamento do acréscimo para regularização pela lei 9074/2005 

era divergente do projeto analisado e aprovado pelo Conselho em 2017. O Plano Diretor foi 

analisado pelo CDPCM-BH em junho de 2019. 

O objetivo principal do plano diretor apresentado, conforme informado à época, era guiar 

a recuperação, reforma e expansão do edifício, de maneira planejada e controlada, aliando os 

interesses do patrimônio cultural aos do hospital e às exigências de outros órgãos.  

Como diretrizes apontadas no plano diretor, tinha-se:  

1 – Conclusão das Obras de Restauro das Fachadas, seguindo o projeto de restauro 

aprovado;  

2 – Execução do projeto do projeto paisagístico;  

3 – Execução de acréscimo de área;  

4 – Conclusão do processo de regularização das edificações junto à SUREG;  

5 – Continuidade na adoção do canteiro central da Av. Barbacena;  

6 – Aprovação das alterações do projeto de expansão;  

7 – Manutenção da infra-estrutura existente 

 

O Plano Diretor foi aprovado através da Deliberação nº038/2019, a saber: 

 

“Deliberação n.º 038 / 2019 
Análise e Deliberação sobre o Plano Diretor elaborado para o Hospital Vera Cruz, 
situado na Avenida Barbacena, 653 - (lote 001, quarteirão 006, 08ª seção urbana), 
pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos. 
Relatoria: José Júlio Rodrigues Vieira; 



 fl. 3 de 9 
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 

- Deliberou pela aprovação, por unanimidade, do Parecer favorável à aprovação do 
Plano Diretor, com os acréscimos recomendados pela DPAM, abaixo relacionados, 
com a ressalva de que a diretriz referente ao afastamento mínimo de 5,00m em 
relação ao bem tombado deverá ser objeto de análise quando da apresentação do 
novo projeto de expansão: 
1) Com relação a diretriz prevista de conclusão do processo de regularização das 
edificações junto à SUREG, considerando que a edificação possui duas rotas 
acessíveis - quais sejam, a entrada do Pronto Atendimento pela rua Paracatu e a 
entrada pelo Bloco C (HVC Diagnóstico), pela Avenida Barbacena - a DPAM sugeriu a 
acessibilidade assistida na entrada principal, tendo em vista a dificuldade de 
elaboração de projeto que não impactasse negativamente o bem; 
2) No que se refere a aprovação das alterações do projeto de expansão, a DPAM 
ressaltou que nenhuma obra de acréscimo, demolição ou restauração poderá 
ser iniciada antes da anuência de todos os órgãos envolvidos, inclusive a 
aprovação das alterações em relação ao projeto anteriormente aprovado. 
O Bloco A (principal) deverá permanecer inalterado, visto que com processo de 
tombamento aberto. Os demais blocos, sobre os quais não há interesse de 
preservação, poderão sofrer alterações. No entanto, a nova proposta arquitetônica 
deverá respeitar, como premissa básica, o afastamento mínimo de 5,00m em relação 
ao bem tombado e, dentre as condições para a ampliação da infraestrutura do 
Hospital, a DPAM entende que deve ser feita a completa substituição das 
edificações construídas de forma aleatória do Bloco B (situado atrás do 
bloco principal), bem como a inclusão destas áreas de forma organizada no novo 
projeto, respeitando as normas de acessibilidade, os fluxos internos e externos e o 
correto dimensionamento dos setores atuais de apoio e serviço; e, 
3) Incorporação ao Plano das seguintes diretrizes: 
a) Quaisquer modificações internas futuras não poderão afetar nenhuma das 
fachadas originais (Bloco A); 
b) Fica proibida a instalação de elementos “parasitas” das fachadas, sendo 
eles principalmente: aparelhos de ar condicionado, tubulações aparentes 
de água e esgoto, fiações aparentes, exaustores; 
c) Em relação à reintegração do revestimento original em pó-de-pedra das fachadas, 
quando necessário, a recomposição deverá ser feita executando-se grandes panos 
da fachada de modo a não permitir emendas. O novo pó-de-pedra deverá ser 
executado seguindo traço obtido por meio de análise em laboratório de diversas 
amostras do revestimento original retiradas de vários pontos das fachadas; 
d) Seguir as recomendações do projeto de restauro aprovado para futuras 
restaurações; 
e) Em caso de modificação do projeto aprovado, a nova proposta deverá ser 
apresentada para análise e aprovação do CDPCM-BH, devendo-se respeitar, como 
premissa, o afastamento de 5 metros em relação ao Bloco A; e, 
f) Quaisquer engenhos que venham a ser instalados no bem deverão ser devidamente 
aprovados e atenderem às diretrizes da Deliberação nº 109/2004.” (grifo nosso) 

 

Ao longo dos anos de 2019 e 2020 a DPCA aprovou, via interface da SUREG, o projeto 

de regularização da edificação e de acessibilidade à edificação, sempre em conformidade com 

o Plano Diretor aprovado. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA 
 

 
O projeto ora protocolado prevê alterações no interior da edificação em todos os 

pavimentos, sendo prevista relocações de paredes internas, mudanças de layout e de materiais 

de acabamento. Ao longo dos anos, internamente, o hospital já foi objeto de algumas 

intervenções. A DPCA entende que a proposta destas intervenções, buscando um melhor fluxo 

hospitalar e o atendimento às normas sanitárias, desde que não demandem de alteração nas 

fachadas, são passiveis de aprovação.   

Na fachada da rua Paracatu, foi instalada cobertura do acesso ao pronto atendimento 

sem prévia aprovação da DPCA/Conselho. Esta cobertura avança até o alinhamento. Tal 

proposta difere-se da aprovada pelo Conselho em 2017.  

A legislação urbanística veda construções no afastamento frontal entretanto, o artigo 202 

da Lei Municipal 11.181/19 prevê que o Conselho poderá dispensar o atendimento ao 

afastamento frontal e lateral nos terrenos que abriguem ou sejam lindeiros a imóveis tombados 

ou com processo de tombamento aberto.  

O material apresentado pelo RT justifica tal intervenção como necessária e realizada 

emergencialmente para atender à norma sanitária RDC 50/2002 que exige que o acesso de 

ambulâncias seja coberto e com área mínima de 21,0 m2.  

Conforme já relatado, a obra encontra-se embargada. O pórtico previsto será recoberto 

por chapas metálicas de cor bronze e em parte do alinhamento é prevista a utilização de painel 

metálico perfurado em tons terrosos, com função decorativa. Este painel é idêntico ao 

revestimento utilizado no bloco do hospital na esquina da Avenida Barbacena com a rua dos 

Timbiras.  

Junto ao acesso do pronto-atendimento foi instalado um container. Segundo o RT, trata-

se de instalação em caráter provisório como via de acesso à entrada do pronto atendimento 

pediátrico. Este container será desmobilizado em 45 dias, conforme informado pelo RT. O 

projeto apresenta proposta do tratamento da fachada com e sem o container. Tendo em vista 

que, apesar de impactar bastante esta fachada, este container será removido brevemente, 

entendemos que a análise deve basear-se apenas na proposta sem o container.  

Há previsão de intervenções também nos blocos sem interesse de preservação instalados 

na face da edificação voltada para a rua dos Timbiras. A DPCA entende que tais intervenções 

são passiveis de aprovação, ainda que em desconformidade com o previsto e aprovado no Plano 

Diretor do Hospital, entendendo, ainda que quando da proposta de construção de novo edifício, 

estes acréscimos serão ser demolidos ou terão um tratamento de fachada que se harmonize à 
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nova edificação e ao volume protegido. 

 

Foto da cobertura no afastamento frontal da edificação e container no acesso da Rua Paracatu. 
Fonte: DPCA - foto tirada em 02 de novembro de 2021. 

 

Foto da cobertura no afastamento frontal da edificação e container no acesso da Rua Paracatu. 
Fonte: DPCA - foto tirada em 02 de novembro de 2021. 

 

Foto da cobertura no afastamento frontal da edificação e container no acesso da Rua Paracatu. 
Fonte: DPCA - foto tirada em 02 de novembro de 2021. 
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Simulação gráfica da cobertura proposta no afastamento frontal da edificação. Fonte: material 
fornecido pelo requerente 

 

Simulação gráfica da cobertura proposta no afastamento frontal da edificação. Fonte: material 
fornecido pelo requerente 

 

Simulação gráfica da cobertura proposta no afastamento frontal da edificação. Fonte: material 
fornecido pelo requerente 
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As foto-inserções apresentadas demonstram que a cobertura proposta para o pronto-

atendimento busca uma inserção harmoniosa à edificação protegida. A DPCA entende que o 

pórtico proposto em material em tom bronze é passível de aprovação mas entende que a 

instalação das chapas perfuradas criam um novo elemento desnecessário à fachada protegida. 

Entendemos que tal elemento pode ser suprimido e a manutenção da mureta com o jardim 

proposto se integrará melhor à fachada da edificação. 

 

Cobertura e pórtico que a DPCA entende ser passível de aprovação e painel demarcado em 
vermelho que a DPCA entende ser desnecessária sua instalação. 

 

Cabe destacar, que em vistoria da equipe da DPCA ao local, foi verificada a aplicação de 

revestimento semelhante a granito ecológico na mureta da edificação, em desacordo ao projeto 

de restauração aprovado. Foram verificadas, ainda, a presença de equipamentos de ar 

condicionado sobre a cobertura do pronto atendimento. A DPCA entende que recuperação da 

mureta e a remoção dos equipamentos de ar condicionado (com relocação em local previamente 

aprovado pela DPCA) devem ser condicionantes para a baixa da edificação. 
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Foto dos equipamentos de ar condicionado instalados na fachada da 
edificação. Fonte: DPCA - foto tirada em 02 de novembro de 2021. 

 

 

Aplicação de textura à mureta da edificação. Fonte: DPCA - foto tirada em 02 de novembro de 
2021. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Trata-se de intervenção realizada bem protegido sem prévia análise do Conselho ou da 

DPCA além de proposta de intervenções internas. A DPCA entende que a proposta da cobertura 

em tom bronze, sem a instalação das chapas metálicas no alinhamento frontal é passível de 
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aprovação condicionando à baixa a restauração da mureta, conforme projeto de restauração 

aprovado, bem como a remoção dos aparelhos de ar condicionado da fachada, conforme 

previsto e aprovado no Plano Diretor. O paisagismo a ser proposto para a área lindeira ao acesso 

ao pronto atendimento deverá estar em consonâncias com o projeto de paisagismo já aprovado 

para os jardins das avenida Barbacena. 

A DPCA entende que as intervenções nos blocos voltados para a rua dos Timbiras e as 

alterações internas no bloco com interesse de preservação são passíveis de aprovação tendo 

em vista que não alteram as fachadas protegidas, ainda que as intervenções propostas para os 

blocos sem interesse de preservação estejam em desacordo com a diretriz aprovada pelo 

Conselho no Plano Diretor. Entendemos que há previsão de expansão do hospital naquela área 

sem interesse de preservação e que em breve a proposta será analisada pelo Conselho. 

Salientamos que futuras intervenções a serem propostas para a quadra deverão estar de 

acordo com as diretrizes definidas no Plano Diretor ou este Plano Diretor deverá ser revisto e 

submetido a nova análise deste Conselho. Ainda assim, ressaltamos que qualquer intervenção 

deverá ser submetida a prévia análise e aprovação. 

Frente ao exposto, encaminhamos o presente relatório técnico para análise e deliberação 

do CDPCM-BH. 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Ana Carolina Lemos 
Arquiteta urbanista da DPCA 


