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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. 
 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 18/07/2022 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público, via procedimento de 

interface-SUREG, o ticket 31.00316704/2022-79, referente à licença de toldo para edificação 

situada à Rua dos Guaranis, 615, Bairro Centro, sem interesse específico de proteção, lindeira a 

edificação com registro documental solicitado e lindeira a edificação com processo de 

tombamento aberto, ambas situadas no mesmo lote, 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. 

 

 

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 

Em resposta, ao ticket, a DPCA informou que o projeto de toldo apresentado não atende à 

legislação vigente, pois ele avança sobre a calçada em 2,30 metros, distância que deveria estar 

limitada a 1,5 metro.  
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Dessa forma, caso a proposta não fosse adequada para atender ao disposto no Código de 

Posturas e na Deliberação 025/2022 do CDPCM-BH, deveria passar pela análise e deliberação do 

Conselho, sendo esta última opção escolhida pelo requerente. 

 
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

 

2- PROJETO E ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

O lote situado à Rua dos Guaranis, 615, Bairro Centro, está inserido no Perímetro do Conjunto 

Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel. Ele apresenta três edificações, sendo o 

imóvel na esquina entre a Rua dos Guaranis e Rua dos Tupis com registro documental solicitado, 

o lindeiro a ele, objeto deste relatório para licença do toldo, sem proteção e em seguida a 

edificação com processo de tombamento aberto. Neste sentido, a edificação com o toldo está 

localizada no mesmo lote de um bem com processo aberto, portanto, sujeita às diretrizes 

estabelecidas pela Deliberação nº 025/2022 e pelo Código de Posturas de Belo Horizonte no que 

se refere ao licenciamento de engenhos de publicidade e toldos. 

 

 

Figura 02: Localização do terreno no mapeamento (destaque em vermelho). Fonte: https://bhmap.pbh.gov.br/ 
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Figura 03: O lote 004 da proposta, destacado em verde. Fonte: PBH - SIURBE 

 

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: 6,25 m; 

● Largura máxima do toldo: 2,3 m; 

● Balanço superior a 1,2 m; 

● Altura mínima do solo: 2,5 m; 

● Material: metalon e policarbonato. 

Conforme croqui e caracterização do toldo apresentados, ele não atende à deliberação nº 

025/2022, pois este avança sobre a calçada em 2,30 metros, distância que deveria estar limitada 

a 1,5 m, 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." 
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Figura 04: Croqui apresentado pelo requerente no BH Digital. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 05: Imagem do Google Street View do lote 004. Fonte: 615 Rua dos Guaranis - Google Maps 
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Figura 06, 07 e 08: Fotos do toldo instalado. Fonte: PBH - SIURBE 

 

De acordo com material encaminhado, o requerente solicita a flexibilização da diretriz não 

cumprida referente à dimensão que o toldo avança sobre o passeio. Ainda segundo a solicitação, 

foi necessária a “renovação” com situação de novo licenciamento, pelo fato do alvará de 

localização e funcionamento se encontrar, na oportunidade, com a validade próxima do 

vencimento, caso contrário, seria a renovação da licença. Segundo material encaminhado, 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. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resumo, a partir da análise da proposta de projeto de licença de toldo para a edificação, esta 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público entende que a regularização é passível de 

aprovação. A edificação está no mesmo lote de outro imóvel com processo de tombamento aberto, 

porém, ela não tem interesse específico de proteção.  

Recomendamos sempre verificar a regularidade de outros elementos aplicados à fachada (como 

revestimentos que possam corresponder à extensão da área de engenho contrariando as 

diretrizes permitidas, plotagens ou pinturas aplicadas nos elementos arquitetônicos de 

composição da fachada original, no fechamento do vão ou do terreno, iluminação, aparelhos de ar 

condicionado, dentre outros), alusivos ou não à publicidade do empreendimento. Todos esses 

elementos podem impactar significativa e negativamente sobre os bens e a paisagem protegidos 

ou na ambiência do conjunto em pauta. Observar ainda os demais parâmetros previstos na 

legislação vigente conforme competência de cada órgão da PBH para o regular licenciamento. 
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Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2022. 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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