
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Parecer a respeito da análise e deliberação referente ao levantamento total da edificação situada na 

Avenida do Contorno nº 2419 (zona fiscal 107, quarteirão 008, lote 021A), Bairro Santa Tereza, 

pertencente ao conjunto urbano Bairro Floresta.  

 

HISTÓRICO: 

O levantamento total da edificação mencionada foi elaborado pela arquiteta e urbanista Érica 

Mendonça Pereira, integrante da equipe técnica da diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo 

Público. As informações contidas no levantamento subsidiaram o presente parecer técnico. 

O imóvel em questão está inserido no Conjunto Urbano Floresta, aprovado por este Conselho 

através da Deliberação 010/1996 e revisado pela Deliberação 040/2006. O ticket 

31.00277161/2022-61, referente ao levantamento total do imóvel foi enviado à DPCA em 

15/06/2022, via procedimento de interface-SUREG. Em decorrência das pendências ainda 

existentes, a DPCA decidiu que o processo fosse analisado de acordo com as diretrizes definidas 

para o terreno e que passasse pela análise e deliberação do CDPCM-BH. 

O presente parecer se refere ao processo de regularização do imóvel. Na verdade, trata-se do 

terceiro processo pelo qual passa o bem em questão, que conta com registro documental aprovado. 

O primeiro processo, de 09/02/51, foi decorrente da primeira aprovação junto à Prefeitura de Belo 

Horizonte. De acordo com as pranchas que foram enviadas através do Relatório Técnico, o imóvel 

foi originalmente concebido para uso residencial e foi aprovado sem baixa da construção. O 

segundo processo aconteceu com nova aprovação em 30/07/2018, já para uso não residencial e 

também sem baixa da construção. O terceiro processo, analisado pelo presente parecer, tem como 

objetivo a regularização definitiva da edificação. 

ANÁLISE: 

Por se tratar de bem cultural com registro documental e por estar inserido no perímetro do Conjunto 

Urbano Bairro Floresta, o imóvel aqui analisado necessita respeitar as seguintes diretrizes: 

1) Respeitar a altimetria máxima de 07 metros para o lote. 

O imóvel, em seu ponto mais crítico, ultrapassa o limite altimétrico em 1,5 metro. Em 

1951, quando o projeto foi aprovado, os atuais parâmetros de altimetria ainda não 

haviam sido implantados. As alterações feitas no processo de aprovação de 2018 não 

implicaram em alteração da altimetria original, assim como as alterações feitas 

posteriormente. 



2) Permeabilidade visual. De acordo com a Deliberação 027/2021, “Não é facultada a utilização 

de elementos transparentes sendo obrigatória a utilização de elementos vazados ou em tramas”. 

Atualmente, o imóvel apresenta fechamento frontal com muro de alvenaria e portas 

metálicas, sem permeabilidade visual. Foi encaminhada uma proposta para instalação 

de dois painéis de vidro não reflexivo. Portanto, com relação à permeabilidade visual, 

o imóvel não atende à Deliberação 027/2021. 

3) Recuperar as calçadas, sem danificá-las ou descaracterizá-las, quando for identificada laje de 

pedra ou com desenhos em pedra portuguesa. 

As calçadas foram construídas com ladrilhos hidráulicos, em conformidade com a 

legislação atual. 

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

por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

Os vidros usados nas fachadas são incolores e respeitam o índice de reflexibilidade 

inferior a 14%. 

5) De acordo com a Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, é vetado o emprego de 

cores impactates nas fachadas. 

As paredes rebocadas, assim como as esquadrias, receberam pintura vermelha e ocre. 

O muro que compõe o fechamento frontal e as portas metálicas ali existentes foram 

pintados em vermelho. O emprego dessas cores nas fachadas e no fechamento frontal 

causam impacto visual em relação ao conjunto protegido. 

6) A DPCA ressalta que, por se tratar de imóvel com uso não residencial, o engenho de publicidade 

deve ser licenciado em processo separado, com o objetivo de manter a unidade visual do conjunto 

protegido.  

No Relatório Técnico não constam maiores informações a respeito do uso não 

residencial do imóvel. Nas imagens que acompanham o referido relatório não se 

percebe nenhum tipo de engenho publicitário. Entretanto, através de pesquisa feita pelo 

Google Maps, é possível perceber um engenho publicitário na fachada frontal, 

indicando que o local seja um bar, conforme imagem abaixo.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme as informações apresentadas no Relatório Técnico, consideramos que: 

1) A diferença de 1,5 metro no limite de altimetria não causa impacto no entorno imediato, assim 

como no conjunto protegido, mesmo porque essa diferença é decorrente do projeto original datado 

de 1951, época em que não havia limite altimétrico, não cabendo, portanto, medida compensatória. 

2) Concordamos com a DPCA em solicitar uma nova proposta para o fechamento frontal, 

contemplando a permeabilidade visual através do emprego de elementos vazados ou em tramas. 



3) A Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, busca regulamentar o uso das cores dentro 

de conjuntos urbanos protegidos. Assim sendo, também concordamos com a DPCA em solicitar 

uma proposta para o tratamento das cores das fachadas e do fechamento frontal, com o objetivo de 

diminuir o impacto causado pelas cores atuais. 

4) Concordamos com a DPCA em solicitar um processo separado para licenciar o engenho de 

publicidade. 

5) O presente Parecer Técnico se refere ao bem cultural localizado na Av. do Contorno, 2419 (zona 

fiscal 107, quarteirão 008, lote 021A), Bairro Santa Tereza, pertencente ao conjunto urbano Bairro 

Floresta. Se destina única e exclusivamente à votação das questões levantadas acima, em relação 

ao bem em questão. Entretanto, gostaríamos de apresentar, junto à DPCA e aos colegas 

conselheiros, nossa preocupação em relação aos dois imóveis lindeiros, construções com nítidas 

características dos anos 1940, cujos fechamentos frontais foram pintados com cores ainda mais 

impactantes do que o imóvel aqui analisado, conforme imagem abaixo. Finalizamos nosso parecer 

levantando a questão da possibilidade de a DPCA notificar, ou não, esses vizinhos. 

 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 

 


