
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Parecer técnico referente ao levantamento total de 3 (três) imóveis pertencentes ao Conjunto 

Paisagístico da Serra do Curral, cujos proprietários solicitam a regularização do bem. 

1) Imóvel situado à Rua Senador Amaral, 232, Bairro Comiteco (zona fiscal 112, quarteirão 

075, lote 001) – APA 01. 

2) Imóvel situado à Rua Sargento João Ovídio, 522 A, Bairro Jonas Veiga (zona fiscal 444, 

quarteirão 015, lote 005) - APA 02. 

3) Imóvel situado à Rua Wilson Júlio de Oliveira, 564 e 570, Bairro Pirineus (zona fiscal 452, 

quarteirão 005, lote 003) – APA 02. 

ANÁLISE: 

O imóvel situado à Rua Senador Amaral, 232, Bairro Comiteco teve seu projeto aprovado e 

recebeu alvará em 1997. Assim sendo, se enquadra na Lei 9074/05 à luz da Lei 11.181, que permite 

a regularização de edificações construídas antes de sua data de anistia (2019). O projeto 

arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Em relação ao fechamento frontal, o imóvel não apresenta o percentual mínimo de 70% de 

permeabilidade visual. 

2) Os taludes de corte e aterro, que deveriam respeitar a altura máxima de 3 metros, 

apresentam uma altura de 5 metros no trecho de maior corte. 

O imóvel situado à Rua Sargento João Ovídio, 522 A, Bairro Jonas Veiga, teve sua construção 

finalizada em 2011, portanto, assim como o imóvel relatado anteriormente, se enquadra na Lei 

9074/05 à luz da Lei 11.181. O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos 

pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Em relação ao fechamento frontal, o imóvel não apresenta o percentual mínimo de 70% de 

permeabilidade visual. 

Para o imóvel situado à Rua Wilson Júlio de Oliveira, 564 e 570, Bairro Pirineus, foi comprovada 

a conclusão das obras antes de 2018, fato que o enquadra nas mesmas circunstâncias dos dois bens 

apresentados anteriormente nesse parecer. O projeto arquitetônico não atende aos seguintes 

parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Em relação ao fechamento frontal, o imóvel não apresenta o percentual mínimo de 70% de 

permeabilidade visual. 

2) Os taludes de corte e aterro, que deveriam respeitar a altura máxima de 3 metros, 

apresentam uma altura de 4,25 metros no trecho de maior corte. 



3) A altimetria máxima, que deveria respeitar o limite de 9 metros, atinge 15,5 metros em seu 

ponto mais alto. 

Nos três casos analisados, foram apresentadas soluções em relação ao tratamento das calçadas que, 

de acordo com a diretriz definida pelo CDPCM-BH, prevê o ajardinamento em 20% da área. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme as informações apresentadas no Relatório Técnico, consideramos que: 

1) Após analisarmos os três relatórios técnicos, assim como as imagens em anexo, 

percebemos que grande parte dos imóveis localizados no entorno imediato dos bens em 

questão não apresentam permeabilidade visual nos fechamentos. Por essa razão, os imóveis 

em questão não apresentam impacto no entorno. 

2) Com relação aos taludes de corte e aterro, referentes aos bens localizados à Rua Senador 

Amaral, 232 e à Rua Wilson Júlio de Oliveira, 564 e 570, concordamos com a DPCA que 

a dimensão dos cortes realizados nos terrenos para implantação das edificações não 

representa impacto no Conjunto Paisagístico ou na visibilidade da Serra do Curral. 

3) A diferença no limite de altimetria no bem localizado à Rua Wilson Júlio de Oliveira, 564 

e 570 não causa impacto no entorno imediato, visto que o imóvel se situa em uma rua 

limítrofe com a área protegida da Serra do Curral. Todas as edificações se concentram em 

apenas um dos lados da rua, não comprometendo a visibilidade em relação à Serra. 

 

Sendo assim, concordamos com a DPCA com a flexibilização das diretrizes para a regularização, 

não cabendo, portanto, medida compensatória. 

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

 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

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

 

 

 

 


