
 

 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE RECURSO CONTRA EXIGÊNCIA DE TAXA DE PERMEABILIDADE NA 
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL PACHECO (LOTES 013 E 014, QUARTEIRÃO 
091, ZONA FISCAL 112) - COMITECO, INSERIDA NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO 
CURRAL, SUBÁREA 03 

 

 

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 20/01/2021 o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município analisou o 

levantamento total de edificação situada à Rua Coronel Pacheco (lotes 013 e 014, quarteirão 091, zona 

fiscal 112) - Comiteco, inserida no perímetro de entorno da Serra do Curral, Subárea 03. O Levantamento 

foi aprovado com condicionantes, conforme a Deliberação nº 007/2021, publicada no DOM em 

02/02/2021, e abaixo transcrita: 

 

Deliberação n.º 007/2021 
 
Análise e deliberação sobre levantamento total de edificação situada à Rua Coronel Pacheco 
(lote 013 e 014, quarteirão 091, zona fiscal 112) - Comiteco, inserida no perímetro de entorno da 
Serra do Curral, Subárea 03 – Serra/ Acaba Mundo. Relatoria: Rosiele Fraga Nogueira da Matta. 
 
- Deliberou pela aprovação do Parecer da Conselheira Relatora, que aprova o levantamento 
apresentado, desde que o muro de divisa frontal seja reformulado para atender à diretriz de 
permeabilidade visual, nas regiões em que não atue como arrimo, de forma a promover uma 
melhoria na ambiência local. Esta adaptação pode ser avaliada pela própria DPCA, sem 
necessidade de retorno ao Conselho. Além disso, a implantação das áreas permeáveis, tais 
como indicadas no Levantamento Arquitetônico, são condicionantes para a emissão da certidão 
de baixa do imóvel. 
 

Em 21/05/2021 foi encaminhado, em procedimento de interface com a SUREG, recurso impetrado 

pelo requerente via BH Digital, ticket nº 31.00189896/2021-89 (processo de edificações nº 01-034803-20-

10). Este recurso se refere a uma das condicionantes apontadas na Deliberação nº 007/2021 do CDPCM-

BH, razão pela qual encaminhamos este Relatório Técnico à análise do Conselho. 

 

2 – DIRETRIZES PREVISTAS PARA O LOCAL PELO CDPCM-BH 

 

O imóvel situado à Rua Coronel Pacheco (lotes 013 e 014, quarteirão 091, zona fiscal 112) está 

inserido no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como Apa 01. 

As diretrizes especiais de projeto, definidas pelo CDPCM-BH, a serem observadas para o terreno são:  



 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 
Mapeamento Cultural da DPCA com a indicação do terreno da nova edificação 

 

1) Altura máxima da edificação restrita a 7,5 metros em relação ao terreno. Essa altura é medida, 

no sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerado como referência o terreno 

georreferenciado por levantamento da PRODABEL;  

2) A Taxa de Permeabilidade mínima, vigente à época da análise do processo de regularização 

pelo CDPCM-BH, previa um acréscimo de 30% à previsão legal (30%). Assim, a TP mínima exigida era 

39%, totalmente computada sobre o terreno natural; 

3) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m 

(três metros). E estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso com no máximo 

2,0m (dois metros) de altura (as edificações que tiverem vedações de estruturas sob a laje de piso ou 

estruturas aparentes devem conformar massa arbórea ou arbustiva no afastamento à frente da fachada 

para harmonização, de forma a não deixar a base da edificação exposta). Esta massa arbórea ou 

arbustiva deve utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral;  

4) Elementos de vedação com permeabilidade visual nos seguintes termos: No mínimo 70% 

(setenta por cento) do fechamento frontal do terreno for feito com elementos em trama, vazados ou 

transparentes. Nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes corresponderem a 80% 

(oitenta por cento) da área em que forem instaladas. As soluções de vedação previstas acima poderão 
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conter mureta de até 0,80m (oitenta centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento 

frontal, para contenção do terreno (Deliberação nº 027/2021); 

5) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze 

por cento) de índice de refletividade e ser incolores.  

 

3 – O LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO  

 

O terreno conformado pelos lotes 013 e 014 do quarteirão 091 soma 922,84m2 de área. O terreno 

faz limite com uma área classificada como APR (Área de Preservação), que abrange parte do miolo da 

quadra. 

 

  
Fragmento da planta CP 041087G, com a indicação 
do terreno da edificação a ser regularizada.  

Vista aérea da edificação em processo de 
regularização 

 

A edificação de uso residencial unifamiliar soma 916,41m2 de área bruta e se desenvolve em três 

pavimentos. 

 

O imóvel atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 01:  

► Limite de altura para a edificação (conforme Cortes apresentados);  

► Ajardinamento do passeio; 
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O imóvel não atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 01:  

► Limite de altura para cortes e aterros no terreno (o qual é extrapolado em aproximadamente 1,0 metro 

no Corte AA);  

► Gradil com permeabilidade visual. Cabe ressaltarmos que, desde a análise do processo de 

regularização pelo CDPCM-BH, com a consequente exigência de reformulação do gradil expressa na 

Deliberação nº 007/2021, os interessados ainda não alcançaram uma solução passível de aprovação pela 

DPCA. A última proposta de gradil analisada, via Convocação nº 389/2020-6, obteve a seguinte resposta 

em Ofício DPCA/SUREG-Int - n 197 / 2021, de 07/05/2021: 

 

(...) as porções de muro que não fazem parte do arrimo (e não participem da sua estruturação), 

devem possuir permeabilidade visual. Assim, favor reformular o gradil, dotando-o de 

permeabilidade visual em todas as regiões que não participam do arrimo, assegurando-se a sua 

estabilidade. 

 
 

As setas indicam porções de muro que, pelo projeto, não atuam como arrimo. 

 

 

►Taxa de permeabilidade mínima: a TP mínima exigida no local é 39% (a DPCA tomou por referência o 

parâmetro vigente quando da análise do caso pelo CDPCM-BH, em Janeiro de 2021). O Levantamento 

arquitetônico atual indica apenas 25,81% de TP. Contudo, o material que havia sido analisado pelo 

CDPCM-BH previa 42% de TP. Esta alteração no valor da Taxa de Permeabilidade Mínima, em 

desacordo com a Deliberação nº 007/2021, é o que motivou o recurso interposto pelos interessados. A 

seguir apresentamos um breve histórico do caso. 

 

4 – A QUESTÃO DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 

Conforme já informamos, o Levantamento arquitetônico analisado pelo CDPCM-BH em Janeiro de 2021 

previa o cumprimento, com folga, da TP mínima exigida, alcançando 42%.  
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Porém, conforme havia sido destacado no Relatório Técnico da DPCA feito na ocasião, a TP indicada no 

Levantamento Arquitetônico não correspondia ao que existia de fato no local, particularmente no 

afastamento posterior do imóvel. Além disso, a sua implementação implicaria a necessidade obras 

significativas, como a redução das dimensões da piscina (ver fotos abaixo). 

 

 

 
 
Levantamento arquitetônico analisado pelo CDPCM-BH, 
com destaque para o afastamento posterior 
 
As áreas vegetadas circundadas em vermelho não existem 
no local. Atentar para o fato de que a piscina deverá ser 

reduzida de forma a viabilizar a área permeável indicada no 
desenho técnico.  

 
Vista aérea do agenciamento externo posterior do imóvel (a 

linha amarela indica o muro de divisa do terreno).  
 

Nota-se que as áreas verdes são bem inferiores à sua 
representação do Levantamento arquitetônico. 

Fonte: Google maps – 2021  
 

 

Esta discrepância foi, à época, questionada pela DPCA aos interessados. Mas, em resposta, o 

Responsável Técnico, engenheiro Geraldo Fernandes da Costa, anexou um documento ao SIATU 

alegando que o proprietário iria adequar o local ao levantamento arquitetônico, de forma a garantir o 

atendimento à Taxa de Permeabilidade nele indicada. 

Este fato foi também destacado no Parecer da Conselheira relatora, Sra. Rosiele Fraga Nogueira da 

Matta, que citou novamente o compromisso assumido pelos requerentes em adequar o local ao 

representado no Levantamento Arquitetônico (TP de 42%): 

 

Por fim, como foram verificadas diferenças entre a situação atual do imóvel e a taxa de 

permeabilidade apresentada no levantamento arquitetônico, destaco que a taxa de 

permeabilidade exigida para o Conjunto Paisagístico não deve ser flexibilizada. Nesse sentido, o 

compromisso do RT e do proprietário em adequar o local ao levantamento arquitetônico 
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apresentado, de forma a garantir o atendimento à Taxa de Permeabilidade nele indicada deve 

ser honrado. Dessa forma, conforme indicado pelo relatório técnico da DPCA, a implantação das 

áreas permeáveis deve ser condição para a certidão de baixa do imóvel. 

 

Contudo, o novo Levantamento Arquitetônico, encaminhado à DPCA em procedimento de interface no dia 

27/04/2021 (Convocação nº 389/2021-6), apresenta uma TP significativamente mais reduzida, restrita ao 

que existe de fato implantado no local. Assim, foram indicados apenas 25,81% de TP, representando um 

déficit de 121,67m2 em relação à exigência dos 39%, e um déficit de 149,40m2 em relação à proposta 

analisada e aprovada pelo CDPCM-BH (42%). 

 

 

  
 
Levantamento arquitetônico, com destaque para o 
afastamento posterior, aprovado com condicionantes pelo 
CDPCM-BH (TP de 42%) 

 
Levantamento arquitetônico apresentado na Convocação 
389/2021-6, com uma TP bastante inferior, de 25,81%. 

.  

 

 
Levantamento atual (Conv. 389/2021-6). Área permeável no 
agenciamento frontal e posterior, 2º nível = 221,04m2 

 
Levantamento atual (Conv. 389/2021-6). Área permeável no 
agenciamento frontal, 1º nível = 17,19m2 
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Em resposta à referida Convocação, via Ofício DPCA/SUREG-Int - n 197 / 2021, de 07/05/2021, a DPCA 

informou que o levantamento arquitetônico atual deveria ser readequado às condições que haviam sido 

provadas pelo CDPCM-BH em janeiro de 2021, no tocante à Taxa de Permeabilidade, exigindo-se a 

previsão dos 42%. 

Foi então que o requerente interpôs Recurso, em requerimento datado de 17/05/2021, no qual solicitava o 

acatamento da área permeável atualmente existente, com a cobrança de multa pela irregularidade do 

déficit de TP apresentado. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Conforme mencionado neste Relatório Técnico, os requerentes responsáveis pelo Levantamento 

Arquitetônico, ao serem interpelados pela DPCA, se comprometeram a executar toda a TP representada 

em projeto (42%), adequando o local ao que estava proposto. Este compromisso foi destacado tanto no 

Relatório Técnico elaborado na ocasião pela DPCA, quanto no Parecer da Conselheira relatora do caso. 

A própria Deliberação nº007/2021 do CDPCM-BH condicionou a adequação total do local, conforme a TP 

representada, à emissão da Certidão de Baixa do imóvel. 

Neste sentido, a DPCA entende que o recurso interposto deva ser contemplado à luz deste compromisso 

assumido na ocasião pelos interessados junto ao CDPCM-BH.  

Por esta razão, a DPCA não é favorável ao acatamento do recurso, o qual solicita a reversão integral do 

déficit de TP em multa ou contrapartida. Entendemos que ao menos o mínimo previsto em Lei, à época da 

primeira análise do processo de regularização pelo CDPCM-BH (39% de TP sobre o terreno natural), 

deve ser executado no local. Dessa forma, a DPCA recomenda que seja previsto um acréscimo de pelo 

menos 121,67m2 de área vegetada e permeável no local, de forma a alcançar os 39% de TP. 

Caso o CDPCM-BH delibere pelo acatamento do Recurso, e a cobrança de medida compensatória pelo 

total de déficit de TP existente, o valor a ser pago em virtude do não atendimento a este parâmetro, 

conforme a Deliberação nº025/2021 do CDPCM-BH, será de R$ 59.542,25. Esse valor poderá sofrer 

alterações de acordo com a época do pagamento da medida compensatória, como definido pela referida 

Deliberação. 
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Aproveitamos a ocasião para mencionar a pendência, ainda não sanada, relativa ao gradil. A última 

proposta apresentada pelos requerentes previa uma mureta de 80cm ao longo de toda a extensão do 

muro, sem finalidade de contenção de terreno. A DPCA entende que o gradil deva ser reformulado, 

eliminando-se essa faixa de alvenaria, que não participa do arrimo, de forma a se adequar às diretrizes da 

Deliberação nº027/2021 do CDPCM. 

Tendo em vista o exposto, encaminhamos este Relatório Técnico, e sua documentação acessória, à 

análise e deliberação do Conselho. 

 

Belo Horizonte, 09/07/2021 

 
 
 
 
 
 

Carolina Pereira Soares (79542-2) 
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC 

 

 


