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PARECER TÉCNICO  
 

ASSUNTO: Análise de projeto de nova edificação à rua Bom Despacho, 82a, bairro Santa Tereza 
(zona fiscal 107, quarteirão 042, lote 008), pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. 
 
 
ANÁLISE 
 

O presente parecer analisa o pedido de aprovação inicial de nova edificação à rua Bom Despacho, 
82a, bairro Santa Tereza (zona fiscal 107, quarteirão 042, lote 008). O imóvel encontra-se inserido 
no Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, e não é lindeiro a nenhum imóvel com proteção e 
tombamento específico. 
 
O projeto apresentado é de nova edificação para o uso residencial unifamiliar, com 390,86m² de 
área construída distribuída em dois pavimentos e subsolo. A proposta atende aos seguintes 
parâmetros definidos pelo CDPCM-BH em relação a: i) afastamento de fundos; ii) permeabilidade 
visual no fechamento frontal; iii) altura máxima de 9m; iv) vedação ao uso de bandeja.  
 
Todavia, a proposta arquitetônica não atende ao parâmetro definido pelo CDPCM-BH que indica o 
afastamento lateral mínimo de 1,5m para o caso de edificação vizinha afastada da divisa, havendo 
porções em que o projeto estabelece volumes colados junto à divisa, no nível do 1º pavimento, 
porém sem aberturas para a lateral. Ressalta-se que as duas edificações vizinhas laterais são 
também horizontais e, de acordo com informação apresentada no relatório da DPCA, uma delas 
não apresenta baixa. 
 
Cabe informar que, a partir da análise do material apresentado, acompanho o entendimento da 
DPCA de que a implantação de projeto não representa impacto no Conjunto Urbano protegido, e, 
portanto, seria passível de aprovação por este conselho, sem a necessidade de pagamento de 
medida compensatória. O relatório da DPCA indica, entretanto, que a aprovação seria condicionada 
ao afastamento praticado pelo imóvel vizinho. Todavia, entende-se que esta vinculação não seja 
desejável ou mesmo possível no trâmite legal de aprovação de projetos na PBH, cabendo a 
aprovação independente desta vinculação, uma vez que o projeto apresentado apresenta 
implantação que atende ao parâmetro urbanístico geral da cidade, que prevê construção na divisa 
no pavimento térreo sem a abertura para a divisa. 
 
Por fim, acresce-se que a equipe técnica da DPCA levantou a existência de outros casos 
semelhantes, de novas edificações e regularizações de imóveis inseridos em conjuntos protegidos 
que atendem a todas as diretrizes, exceto a de afastamento lateral condicionado à situação do 
imóvel vizinho. A partir dos exemplos apresentados, avaliou-se a proposição de nova deliberação 
para o conselho, indicando para estes casos em que não há impacto significativo da proposta ao 
conjunto em que se insere, que a análise possa ser realizada pela equipe técnica da DPCA, sem 
necessidade de submissão destes casos ao CDPCM.  
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A medida corrobora com a aplicação simplificada do inciso II do § 1º do Art. 202 da Lei nº 11.181, 
de 2019, qual seja: 

Art. 202 - [...] 

§ 1º - O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH - poderá 
dispensar o atendimento ao afastamento frontal e lateral nos terrenos: 

I - que abriguem ou sejam lindeiros a imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto; 

II - inseridos nos conjuntos urbanos protegidos. 

 
Ao invés de ter que haver deliberação do CDPCM para cada caso, a DPCA ficaria autorizada a 
verificar o estudo de paisagem e composição das testadas de quarteirões e volumetrias, com a 
finalidade de melhor atuar na harmonia do conjunto a partir das solicitações de flexibilização. Este 
é um procedimento corriqueiro na apresentação de projetos, não nos parece uma avaliação 
complexa e, pelo contrário, interessante de ser tecnicamente decidida com o conhecimento de 
casos análogos na formação de uma padronização de respostas e composição harmônica de um 
resultado de conjunto. 
 
Contemplando tal finalidade, a DPCA sugeriu a seguinte redação:   
“Análise e deliberação sobre proposta de concessão de autorização à Diretoria de Patrimônio e 
Arquivo Público - DPCA para flexibilização de diretrizes relativas ao afastamento lateral 
condicionado ao afastamento praticado pelas edificações vizinhas para projetos de nova edificação 
e levantamentos, nos casos em que considerar pertinente.” 
 
Acompanho o entendimento da DPCA quanto à possibilidade de concessão desta análise para a 
diretoria, sem a necessidade de encaminhamento ao CDPCM para os casos análogos ao 
apresentado, uma vez que esse dispositivo garantirá uma simplificação e eficiência na análise 
destes processos, sem implicar em qualquer perda para os conjuntos tombados pelo município. 
Sugere-se somente o ajuste do texto, conforme apresentado a seguir: 
 
“Fica autorizada a  Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público - DPCA a decidir sobre a flexibilização 
de diretriz relativa ao atendimento de afastamento frontal e lateral condicionado ao afastamento 
praticado pelas edificações vizinhas para projetos de nova edificação ou levantamento, em 
Conjuntos Urbanos Protegidos, nos casos em que a intervenção não apresentar impacto 
significativo sobre o conjunto urbano e em casos que corroborar para a composição da paisagem, 
conforme o inciso II do § 1º do Art. 202 da Lei nº 11.181, de 2019.” 
 
Recomendamos que, ainda que a redação seja apurada pelo setor jurídico da instituição, cabendo 
ajustes da forma mas não do conteúdo aqui proposto, seja este o conteúdo aprovado por esse 
Conselho.  
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CONCLUSÃO E VOTO 
 
Como apresentado neste parecer, o projeto de nova edificação à rua Bom Despacho, 82a, bairro 
Santa Tereza é passível de aprovação sem a cobrança de contrapartida por parte deste conselho.  
 
Ademais, indica-se para casos análogos, a simplificação do procedimento, a partir da concessão de 
autorização de análise pela DPCA sem a necessidade de encaminhamento ao CDPCM, nos termos 
do texto proposto neste relatório. 
 
Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 
 
 

 
Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022. 

 
 

 
 
 
 

Laura Rennó Tenenwurcel 
Arquiteta e Urbanista / SMPU 
Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


