
 

                                                      SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 
 

 

                              

 

Parecer Técnico 
Assunto: Análise e deliberação sobre licença de toldo em edificação situada à Rua dos Guaranis, 
615, Bairro Centro (zona fiscal 002, quarteirão 009, lote 004), pertencente ao Conjunto Urbano 
praça Raul soares e Avenida Olegário Maciel. 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2022 

 

Em 18/07/2022 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

(DPCA), via procedimento de interface-SUREG, pedido de análise referente à licença de toldo para 

edificação situada à Rua dos Guaranis, 615, Bairro Centro.  

A edificação em questão não possui interesse específico de proteção, entretanto, é lindeira 

a uma edificação com registro documental solicitado e outra com processo de tombamento aberto 

(todas as três em um mesmo lote). Além disso, está inserida no Conjunto Urbano Praça Raul 

Soares e Avenida Olegário Maciel, conjunto aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município (CDPCM-BH), pela Deliberação nº 136/2008.  

O projeto do toldo apresentado não atende à Deliberação nº 025/2022 do CDPCM-BH, que: 

Dispõe sobre a instalação de engenhos de publicidade e toldos em conjuntos urbanos protegidos, 

bens imóveis com proteção específica e perímetros de tombamento e de entorno da Serra do 

Curral, pois este avança sobre a calçada em 2,30 metros, distância que deveria estar limitada a 1,5 

metros, conforme descrito no artigo abaixo:  

"Art. 8º - Nos imóveis tombados e nos imóveis com processo de tombamento aberto, 

o toldo instalado sobre o passeio deverá ter projeção, medida a partir da fachada, 

com comprimento máximo de 2/3 (dois terços) da largura do passeio limitada a 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros), exceto o toldo do tipo passarela." 

Assim, o requerente solicita a flexibilização da diretriz não cumprida referente à dimensão 

que o toldo avança sobre o passeio, alegando ainda que nunca houve alteração estrutural do toldo, 

sempre mantendo o mesmo em bom estado de segurança e conservação, e a redução das medidas 

para atendimento do parâmetro exigido na legislação, inviabilizaria a manutenção do elemento, no 

mesmo local. 

Caracterização da proposta do toldo:  

• Em balanço, apoiado apenas na fachada, sobre o passeio;  

• Área de Projeção Horizontal do Toldo: 14,37 m²;  

• Área de Projeção Horizontal do Toldo Sobre o Passeio: 14,37 m²;  

• Comprimento do toldo: 6,25m; 

• Largura máxima do toldo: 2,3m; 

• Balanço superior a 1,2m; 

• Altura mínima do solo: 2,5m;  
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Entendo que o pedido de licenciamento do toldo é passível de ser acatado. A edificação 

está no mesmo lote de outro imóvel com processo de tombamento aberto, mas a edificação em 

questão não possui interesse específico de proteção, acompanho, portanto, o parecer da DPCA. 

Como recomendações adicionais, importante observar a regularidade de outros elementos 

aplicados à fachada, alusivos ou não à publicidade do empreendimento, conforme mencionado 

na manifestação da DPCA. Além disso é indispensável o atendimento aos demais parâmetros 

previstos na legislação vigente. 

Este é meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 

Atenciosamente, 

 

Raquel Andrade Ducha 
Arquiteta e Urbanista / SMPU 

Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


