
          Belo Horizonte, 18/07/2022 
       

PARECER E VOTO 

 
Empreendimento: Nova Edificação de uso residencial multifamiliar, composto de 05 casas 
geminadas com 02 pavimentos e subsolo cada.  
Localização: Rua José Hermeterio Andrade, Quarteirão 115, Lotes 026 e 027), Bairro Buritis. 
 
Parâmetro de proteção: Lote pertencente a área do entorno da Serra do Curral – APA 01, 
DN 147/20003. 

Trata-se de projeto de nova edificação, uso residencial, em processo de aprovação 
junto a PBH. 

 
1. Sinopse  

O projeto foi encaminhado pela Diretoria por não atender a diretriz de altimetria estabelecida 
para a APA 01.  

Conforme informado no Relatório Técnico emitido pela DPCAP e demostrado no projeto, 
temos: 

1 -    Limite altimétrico de 7,50 metros a partir da projeção do terreno natural que é 
ultrapassado no pronto mais crítico em cerca de 8,50 metros. 

2 –     Ajardinamento de 20% da área do passeio uma vez que o passeio possui largura 
inferior ao mínimo exigido para trânsito de pedestres.  

 

Importante ressaltar que todos os demais parâmetros estabelecidos para APA 01 foram 
atingidos.  

 
2. Considerações  
 

A situação requer uma consideração especial uma vez que:_ os dois lotes têm uma 
declividade acentuada no sentido perpendicular a testada; já existem edificações adjacentes 
ao terreno que impactam significativamente na paisagem da Serra; o projeto proposto utiliza 
de escalonamento na volumetria, tratamento de fachada, paisagismo com previsão de 
utilização de espécies nativas; as foto-inserções apresentadas demostram que a futura 
edificação não trará novo impacto a ambiência local. 

O próprio Relatório da DPCAP reforça nossa consideração conforme transcrição abaixo: 

“Diante do exposto, a Diretoria considera o projeto passível de aprovação, não cabendo 
aplicação de medida compensatória, uma vez que a solução arquitetônica proposta busca 
minimizar as interferências na paisagem do entorno, não implicando impactos adicionais ao 
Conjunto Paisagístico, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos pelo 
CDPCM-BH.”  

 
3. Voto  
 

Entendendo que a futura edificação não afeta a visibilidade do bem tombado atendendo ao Art 
17 da Lei nº 3802/84 e o passeio deve atender prioritariamente a largura mínima livre para 
trânsito de pedestres conforme ABNT NBR 9050/2021, acompanhamos o relatório técnico da 
DPCAP e somos favoráveis a flexibilização no limite altimétrico e do ajardinamento de 20% da 
área do passeio, sem aplicação de medida compensatória.  
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