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                                        PARECER TÉCNICO 

ASSUNTO: Acréscimo em imóvel situado na Rua dos Timbiras 1355, 1375 e 1387 
(Zona Fiscal 004, quarteirão 022, lotes 019A, 020, 021 e 0019Y), pertencente aos 
Conjuntos Urbano Praça da Liberdade e Praça da Boa Viagem e Adjacências. 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se de regularização de acréscimo em edificações existentes  de uso institucional  na Rua dos 
Timbiras, 1375, Bairro Boa Viagem (Zona fiscal 004, quarteirão 022, lotes 019A, 020, 021 e 001Y), 
sendo o lote 001Y com processo de tombamento aberto, e os demais lindeiros a bens tombados, 
inseridas no Conjunto Urbano Praça da Liberdade e no Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e 
Adjacências. As edificações passaram por reformas e acréscimos, sendo a maior parte destes 
devidamente aprovados e com baixa. 

Para os lotes 020 e 021 há projeto aprovado e com baixa de março de 1972, com área de 2981m² 
distribuídos em 4 pavimentos, de uso institucional. Para o lote 019A há projeto aprovado e com baixa 
de setembro de 1999, com área de 622,08m² distribuídos em 3 pavimentos também para uso 
institucional. Nas edificações localizadas nestes lotes, as modificações realizadas em situação 
irregular se restringem ao fechamento da caixa d’água coberta, caixas de escada, uma área de 
escritório e a criação das salas de preparo e almoxarife.  

Para o lote 001Y, há projeto aprovado e com baixa de novembro de 1931, para uso residencial, com 
área de 196m² em apenas um pavimento. Neste lote há edificação com processo de tombamento 
aberto e nova construção nos fundos da casa original não contempladas na aprovação inicial, sendo 
toda a construção do lote 001Y tratada como levantamento total para fins de regularização. 

Sobre o processo de tombamento da edificação existente no lote 001Y, vale esclarecer que esta foi 
tombada em 2000, incluindo nesse grau de proteção suas fachadas e seu volume original, através 
da deliberação nº 19/2000, mas o tombamento foi anulado judicialmente em 2012, embasado em 
questionamento de prejuízo ao empreendimento já instalado e que o imóvel já se encontrava 
descaracterizado à época para atender a necessidade de adaptações em função do uso do imóvel. 
Ocorre que em reunião ordinária do mês de maio de 2012, o CDPCM, através da deliberação nº 
053/2012 abriu novo processo de tombamento para o imóvel e até que se conclua o processo de 
tombamento, que pode indicar diretrizes específicas para proteção do bem, incidem sobre o mesmo 
diretrizes gerais de proteção de bens tombados e dos conjuntos. 

 

 
 

Fotos das edificações em análise. Fonte: enviado pelo requerente, com indicações da Conselheira. 
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2 – ANÁLISE E VOTO 

Com base no levantamento e no relatório fotográfico apresentado, a edificação acrescida nos fundos 
da edificação tombada não atende aos seguintes parâmetros gerais definidos pelo CDPCM-BH:  

• Altura máxima: Altimetria referente ao imóvel existente no lote. O imóvel protegido 
possui 4,5 metros de altura, conforme consta em microfilme de 1931. A edificação construída 
nos fundos possui 7 metros de altura.  

• Afastamento mínimo de 5 metros de bem protegido: As edificações construídas no lote 
001y foram implantadas sem afastamentos. 

Apesar do não atendimento às diretrizes gerais e da descaracterização da volumetria e da 
implantação do imóvel tombado pela construção de anexo sem afastamento, observa-se pelo 
registro fotográfico e por vistoria, que os acréscimos não representam impacto relevante nas 
edificações protegidas ou nos imóveis lindeiros. O acréscimo pode ser visto de alguns pontos a partir 
da Avenida João Pinheiro e Rua dos Timbiras, ao fundo dos bens protegidos, mas não comprometem 
sua ambiência e visibilidade. Isto posto, e considerando que: 

a. O processo de tombamento ainda não foi concluído e pode definir diretrizes específicas para 
o caso em questão;   
b. Que o acréscimo foi construído visando a garantia de uso institucional da edificação. 

Acompanho parecer da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, manifestando-me 
favorável à regularização dos acréscimos, com flexibilização do parâmetro de afastamento de 5 
metros de bem protegido e altimetria máxima, sem a necessidade de pagamento de medida 
compensatória.  

Ademais, considerando-se que o imóvel já teve tombamento aprovado em 2000, o que indica que já 
tem ao menos parte da documentação elaborada e que após anulação do tombamento em 2012 foi 
aberto novo processo no mesmo ano, que seja priorizado a conclusão do processo, com definição 
de diretrizes específicas que abarque as questões que forem aprovadas pelo Conselho para 
regularização do imóvel. 

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

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022. 

 
                                         Izabel Dias de Oliveira Melo 

                                             Arquiteta-urbanista 
Conselheira do CDPCM-BH 

 

 

 


