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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À 
EM MURO EXECUTADO EM DESCONFORMIDADE COM PROJETO APROVADO PELO 
CDPCM-BH PARA O TERRENO LOCALIZADO NA RUA
GERMANO CHATTI, LOTES 047 E 048 DO QUARTEIRÃO 083 A, ZF 112, BAIRRO COMITECO, 
PERTENCENTE AO LIMITE DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL
3 - SERRA / ACABA MUNDO.

1- Considerações iniciais

Em 17 de fevereiro de 2022 foi encamin

muro que foi executado em desconformidade com o projeto aprovado por este CDPCM

terreno localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do 

quarteirão 083 A, ZF 112, bairro Comiteco, pertencente ao limite da área tombada da Serra do 

Curral. 

O referido projeto foi aprovado pelo CDPCM

2015 conforme Deliberação nº 084/2015, a qual transcrevemos abaixo:

 Deliberação N

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM
BH, nos termos do disposto na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Fed
ral; na Seção IV, do Capítulo I, do Título IV da Constituição do Esta
Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em conformidade 
com o Decreto
dezembro de 1977, a Lei Municipal nº 3.802, de 06 de ju
nº 5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Municipal n.° 9.011, de 1° de janeiro de 2005, e 
o Decreto n.° 11.981, de 09 de março de 2005, e a Lei nº 9.549, de 07 de abril de 2008, 
Decreto nº 13.128 e de 28 de abril de 200
de julho de 2015, para análise da impugnação ao tombamento provisório do bem cultural s
tuado na Rua Ministro Vilas Boas, s/nº e Praça Antônio Aureliano Teixeira, s/nº (lotes 047 e 
048, quarteirão 083A, Comite
Serra/Acaba Mundo 
presentada, referente apenas à porção correspondente do terreno que se pretende ocupar 
com a nova construção que, 
total dos lotes. Deliberou, para esta área, parâmetros de ocupação específicos mais restrit
vos que os da APa 01, referenciados naqueles efetivamente utilizados na proposta de nova 
edificação 
ções posteriores. Para os 92% (noventa e dois por cento) remanescentes permanecem as 
restrições fixadas para a área tombada (APR), conforme disposto no processo n.º 
01.045035.02.2

Todos os imóveis inseridos no perímetro de tombamento ficam sujeitos às diretrizes espec
ficas de proteção.

O projeto previa o cercamento

e portão de acesso em brise e vidro com altura d

denunciou à DPCA a execução de muro em alvenaria no local, 

paisagem protegida. 

A DPCA acionou a fiscalização da PBH 

149/2021 em 27/08/2021 e 10/09/2021 respectivamente,

obra regularizasse a situação revertendo as intervenções descaracterizantes e executando o 
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TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE REGULARIZAÇÃO DE FECHAMENTO 
EM DESCONFORMIDADE COM PROJETO APROVADO PELO 

BH PARA O TERRENO LOCALIZADO NA RUA MINISTRO VILAS BOAS E RUA 
GERMANO CHATTI, LOTES 047 E 048 DO QUARTEIRÃO 083 A, ZF 112, BAIRRO COMITECO, 

LIMITE DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL
SERRA / ACABA MUNDO. 

Considerações iniciais 

foi encaminhada à DPCA a solicitação de análise de regularização do 

muro que foi executado em desconformidade com o projeto aprovado por este CDPCM

terreno localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do 

112, bairro Comiteco, pertencente ao limite da área tombada da Serra do 

O referido projeto foi aprovado pelo CDPCM-BH em sessão ordinária realizada em 15 de julho de 

Deliberação nº 084/2015, a qual transcrevemos abaixo: 

Deliberação Nº 084/2015 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM
BH, nos termos do disposto na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Fed
ral; na Seção IV, do Capítulo I, do Título IV da Constituição do Esta
Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em conformidade 
com o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Decreto Federal 80.978, de 12 de 
dezembro de 1977, a Lei Municipal nº 3.802, de 06 de julho de 1984, e o Decreto Municipal 
nº 5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Municipal n.° 9.011, de 1° de janeiro de 2005, e 
o Decreto n.° 11.981, de 09 de março de 2005, e a Lei nº 9.549, de 07 de abril de 2008, 
Decreto nº 13.128 e de 28 de abril de 2008, reunido em sessão ordinária realizada em 15 

julho de 2015, para análise da impugnação ao tombamento provisório do bem cultural s
tuado na Rua Ministro Vilas Boas, s/nº e Praça Antônio Aureliano Teixeira, s/nº (lotes 047 e 
048, quarteirão 083A, Comiteco), pertencente ao perímetro de proteção da Subárea 03: 
Serra/Acaba Mundo – Serra do Curral, deliberou por acatar parcialmente a impugnação 
presentada, referente apenas à porção correspondente do terreno que se pretende ocupar 
com a nova construção que, segundo anteprojeto, representa 8% (oito por cento) da área 

dos lotes. Deliberou, para esta área, parâmetros de ocupação específicos mais restrit
vos que os da APa 01, referenciados naqueles efetivamente utilizados na proposta de nova 
edificação apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acréscimo de proj
ções posteriores. Para os 92% (noventa e dois por cento) remanescentes permanecem as 
restrições fixadas para a área tombada (APR), conforme disposto no processo n.º 
01.045035.02.20. 

Todos os imóveis inseridos no perímetro de tombamento ficam sujeitos às diretrizes espec
ficas de proteção. 

cercamento do terreno em tela metálica e cerca viva com altura de 2,10 metros 

e portão de acesso em brise e vidro com altura de 2,50 metros. Contudo, 

a execução de muro em alvenaria no local, causando 

fiscalização da PBH e o CDPCM-BH emitiu as notificações 

em 27/08/2021 e 10/09/2021 respectivamente, determinando que o responsável pela 

obra regularizasse a situação revertendo as intervenções descaracterizantes e executando o 
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ANÁLISE DE REGULARIZAÇÃO DE FECHAMENTO 
EM DESCONFORMIDADE COM PROJETO APROVADO PELO 

MINISTRO VILAS BOAS E RUA 
GERMANO CHATTI, LOTES 047 E 048 DO QUARTEIRÃO 083 A, ZF 112, BAIRRO COMITECO, 

LIMITE DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL (APR) - SUBÁREA 

hada à DPCA a solicitação de análise de regularização do 

muro que foi executado em desconformidade com o projeto aprovado por este CDPCM-BH para o 

terreno localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do 

112, bairro Comiteco, pertencente ao limite da área tombada da Serra do 

m sessão ordinária realizada em 15 de julho de 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-
BH, nos termos do disposto na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição Fede-
ral; na Seção IV, do Capítulo I, do Título IV da Constituição do Estado de Minas Gerais e no 
Capítulo VI, do Título VI da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em conformidade 

lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Decreto Federal 80.978, de 12 de 
lho de 1984, e o Decreto Municipal 

nº 5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Municipal n.° 9.011, de 1° de janeiro de 2005, e 
o Decreto n.° 11.981, de 09 de março de 2005, e a Lei nº 9.549, de 07 de abril de 2008, 

8, reunido em sessão ordinária realizada em 15 
julho de 2015, para análise da impugnação ao tombamento provisório do bem cultural si-

tuado na Rua Ministro Vilas Boas, s/nº e Praça Antônio Aureliano Teixeira, s/nº (lotes 047 e 
co), pertencente ao perímetro de proteção da Subárea 03: 

Serra do Curral, deliberou por acatar parcialmente a impugnação a-
presentada, referente apenas à porção correspondente do terreno que se pretende ocupar 

segundo anteprojeto, representa 8% (oito por cento) da área 
dos lotes. Deliberou, para esta área, parâmetros de ocupação específicos mais restriti-

vos que os da APa 01, referenciados naqueles efetivamente utilizados na proposta de nova 
apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acréscimo de proje-

ções posteriores. Para os 92% (noventa e dois por cento) remanescentes permanecem as 
restrições fixadas para a área tombada (APR), conforme disposto no processo n.º 

Todos os imóveis inseridos no perímetro de tombamento ficam sujeitos às diretrizes especí-

tela metálica e cerca viva com altura de 2,10 metros 

Contudo, em 2021 o MPMG 

causando significativo impacto na 

as notificações nº 147/2021 e nº 

determinando que o responsável pela 

obra regularizasse a situação revertendo as intervenções descaracterizantes e executando o 
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fechamento em conformidade com as especificações do projeto aprovado.

vem acompanhando a situação junto

Contudo, os interessados optaram por encaminhar ao

fechamento do terreno mantendo o muro.

Face ao exposto, encaminhamos esta proposta à apreciação deste Conselho.

Localização do terreno (lotes 047 e 048) O lote 046
execução, cercado por tapume conforme previsto em legislação referente a obras

2- Apresentação e contextualização

Gradil conforme projeto aprovado. 
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fechamento em conformidade com as especificações do projeto aprovado.

acompanhando a situação junto ao MPMG e aos demais órgãos da PBH.

ressados optaram por encaminhar ao CDPCM-BH uma nova proposta de 

fechamento do terreno mantendo o muro.  

Face ao exposto, encaminhamos esta proposta à apreciação deste Conselho.

Localização do terreno (lotes 047 e 048) O lote 046 também tem projeto aprovado pelo CDPCM
execução, cercado por tapume conforme previsto em legislação referente a obras

Fonte: BHMap, acesso em 06/027/2022. 

e contextualização da proposta 

Gradil conforme projeto aprovado. Fonte: Portal de Edificações da PBH.

046 

048 

047 
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fechamento em conformidade com as especificações do projeto aprovado. Desde então, a DPCA 

e aos demais órgãos da PBH. 

BH uma nova proposta de 

Face ao exposto, encaminhamos esta proposta à apreciação deste Conselho. 

 
também tem projeto aprovado pelo CDPCM-BH, atualmente em 

execução, cercado por tapume conforme previsto em legislação referente a obras.  

 

Fonte: Portal de Edificações da PBH. 
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O projeto aprovado pelo CDPCM

lotes 047 e 048 em tela metálica e cerca viva de forma a causar o menos impacto possível no bem 

tombado e na paisagem protegida. O

vazado e vidro transparente, garantindo a permeabilidade visual.

Fechamento proposto. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

O fechamento proposto, ora em análise, mantém o muro construído irregularmente. De acordo 

com o memorial descritivo, a solução paliativa é

muro com espécies de trepadeiras típicas da região, de crescimento vig

O muro, com pintura em tom de verde, receberá fixação de tela para crescimento de espécie de 

trepadeira e nas suas proximidades será feito o plantio de espécies arbustivas”.

A pintura do muro seria em tom verde seco, referência Te

a pintura, propõe-se a fixação de tela na cor preta, a fim de auxiliar e direcionar o crescimento das 

espécies de trepadeiras plantadas para cobertura do muro.

As espécies de trepadeiras propostas seriam o 

de cultivo a pleno sol com crescimento vigoroso,

plantio e poda na condução, para direcionamento

cosum), espécie de cultivo a plen

plantio, poda na condução para direcionamento,

floração; e a Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata

pido e cultivo a pleno sol, irrigação somente no período do plantio, poda 

e remoção dos galhos e folhas secas

arbusto resistente, com crescimento rápido a pleno sol, irrigação
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O projeto aprovado pelo CDPCM-BH em 2015 previa o cercamento do terreno conformado pelos 

lotes 047 e 048 em tela metálica e cerca viva de forma a causar o menos impacto possível no bem 

tombado e na paisagem protegida. O gradil por onde se faria o acesso ao imóvel seria em brise 

vazado e vidro transparente, garantindo a permeabilidade visual.  

Fechamento proposto. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

O fechamento proposto, ora em análise, mantém o muro construído irregularmente. De acordo 

a solução paliativa é o “tratamento paisagístico para mimetização do 

muro com espécies de trepadeiras típicas da região, de crescimento vigoroso e fácil manutenção. 

O muro, com pintura em tom de verde, receberá fixação de tela para crescimento de espécie de 

trepadeira e nas suas proximidades será feito o plantio de espécies arbustivas”.

em tom verde seco, referência Terra Fértil da Suvinil, código R380. 

se a fixação de tela na cor preta, a fim de auxiliar e direcionar o crescimento das 

espécies de trepadeiras plantadas para cobertura do muro. 

propostas seriam o Cipó-de-São-João (Pyrostegia venusta

com crescimento vigoroso, irrigação somente no período do 

na condução, para direcionamento; a Escova-de-macaco (

spécie de cultivo a pleno sol com crescimento vigoroso, irrigação somente no período do 

para direcionamento, adubação anual na primavera para estimular a 

Pereskia aculeata), espécie de trepadeira rústica, de crescimen

cultivo a pleno sol, irrigação somente no período do plantio, poda 

e remoção dos galhos e folhas secas. Os arbustos propostos são a Chanana (

scimento rápido a pleno sol, irrigação somente no período do pla
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BH em 2015 previa o cercamento do terreno conformado pelos 

lotes 047 e 048 em tela metálica e cerca viva de forma a causar o menos impacto possível no bem 

gradil por onde se faria o acesso ao imóvel seria em brise 

 

Fechamento proposto. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

O fechamento proposto, ora em análise, mantém o muro construído irregularmente. De acordo 

“tratamento paisagístico para mimetização do 

oroso e fácil manutenção. 

O muro, com pintura em tom de verde, receberá fixação de tela para crescimento de espécie de 

trepadeira e nas suas proximidades será feito o plantio de espécies arbustivas”. 

rra Fértil da Suvinil, código R380. Sobre 

se a fixação de tela na cor preta, a fim de auxiliar e direcionar o crescimento das 

Pyrostegia venusta), espécie 

o somente no período do 

macaco (Combretum fruti-

irrigação somente no período do 

na primavera para estimular a 

spécie de trepadeira rústica, de crescimento rá-

cultivo a pleno sol, irrigação somente no período do plantio, poda para contenção, limpeza 

Chanana (Turnera subulata), 

somente no período do plantio, 
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poda: para contenção, limpeza e re

ma heteromallum), arbusto de cultivo a pleno sol, i

dias nos períodos mais secos, po

tativa de crescimento dos arbustos é que atinjam a altura 

A Deliberação nº 025/2002, a qual define o perímetro de tombamento da Subárea 3 

Mundo, dentro do qual o imóvel está inserido, determina:

Dos passeios, gradis, muros e cercas
(...) 
b) Os gradis, muros e cercas não podem constituir barreira visual ou 
lemento descaracterizador da paisagem natural

Além disso, o terreno está inserido em

ração traz as seguintes diretrizes:

Das áreas de preservação
a) As áreas classificadas como Área de Preservação (APr) são inaptas 
para a ocupação urbana, devendo ser mantida a constituição típica do 
monumento natural e prevenida a ocorrência de quaisquer danos ao p
trimônio tombado
b) Diante da existência de quaisquer formas de degradação ambiental ou pais
gística, deve ser promovida, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, a recup
ração dessas área
vados pelo Comam, ouvido o CDPCM
c) A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho co
dizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, utilizando
insumos típicos desse ambiente.
(...) 
f) Além das diretrizes constantes das alíneas supra, poderão ser definidas dir
trizes específicas de preservação e de recuperação ambiental em regulament
ção a ser baixada pelo CDPCM
ental. 

A Deliberação nº 084/2015, que aprovou o projeto, previu para a porção do terreno a ser ocupada 

pela nova construção, que representa cerca de 8% da sua área total, parâmetros de ocupação 

específicos mais restritivos que os da APA1, referenciados 

proposta de nova edificação apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acré

cimo de projeções posteriores, ou seja, modificações na o projeto aprovado. O restante do ter

permanece sujeito às restriçõe

Destarte, entendemos que a modificação do cercamento do terren

084/2015, que aprovou o projeto, estando

ração nº 025/2002. 

Cabe acrescentar que os pa

tampouco permitem o fechamento em muro. A

muros e cercas não podem constituir barreira visual ou elemento descara

sagem natural e a Deliberação nº 027/2021 apresenta critérios específicos para garantir a pe

meabilidade visual: mínimo de 70% do fechamento com elementos em trama, vazados ou 
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oda: para contenção, limpeza e remoção dos galhos e folhas secas; e a 

, arbusto de cultivo a pleno sol, irrigação: no período do plantio,

secos, poda duas vezes ao ano e adubação duas

tativa de crescimento dos arbustos é que atinjam a altura desejada em dois

A Deliberação nº 025/2002, a qual define o perímetro de tombamento da Subárea 3 

imóvel está inserido, determina: 

Dos passeios, gradis, muros e cercas 

Os gradis, muros e cercas não podem constituir barreira visual ou 
lemento descaracterizador da paisagem natural. 

o terreno está inserido em área classificada como APR, para a qual a mesma delib

ração traz as seguintes diretrizes: 

Das áreas de preservação 
As áreas classificadas como Área de Preservação (APr) são inaptas 

para a ocupação urbana, devendo ser mantida a constituição típica do 
numento natural e prevenida a ocorrência de quaisquer danos ao p

trimônio tombado.  
Diante da existência de quaisquer formas de degradação ambiental ou pais

gística, deve ser promovida, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, a recup
ração dessas áreas, de acordo com o projeto e cronograma previamente apr
vados pelo Comam, ouvido o CDPCM-BH.  

A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho co
dizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, utilizando

os típicos desse ambiente. 

Além das diretrizes constantes das alíneas supra, poderão ser definidas dir
trizes específicas de preservação e de recuperação ambiental em regulament
ção a ser baixada pelo CDPCM-BH, ouvido o Comam na matéria de cunho a

 

A Deliberação nº 084/2015, que aprovou o projeto, previu para a porção do terreno a ser ocupada 

pela nova construção, que representa cerca de 8% da sua área total, parâmetros de ocupação 

específicos mais restritivos que os da APA1, referenciados naqueles efetivamente utilizados na 

proposta de nova edificação apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acré

cimo de projeções posteriores, ou seja, modificações na o projeto aprovado. O restante do ter

permanece sujeito às restrições fixadas para a área tombada. 

Destarte, entendemos que a modificação do cercamento do terreno contraria a Deliberação nº 

que aprovou o projeto, estando ainda em desconformidade com o disposto na Delib

acrescentar que os parâmetros que incidem sobre a área de entorno da Serra do Cu

tampouco permitem o fechamento em muro. A Deliberação nº 147/2003 determina que 

muros e cercas não podem constituir barreira visual ou elemento descara

e a Deliberação nº 027/2021 apresenta critérios específicos para garantir a pe

mínimo de 70% do fechamento com elementos em trama, vazados ou 
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moção dos galhos e folhas secas; e a Orelha-de-onça (Plero-

o período do plantio, regas a cada 15 

duas vezes ao ano. A expec-

desejada em dois anos. 

A Deliberação nº 025/2002, a qual define o perímetro de tombamento da Subárea 3 – Serra Acaba 

Os gradis, muros e cercas não podem constituir barreira visual ou e-
 

área classificada como APR, para a qual a mesma delibe-

As áreas classificadas como Área de Preservação (APr) são inaptas 
para a ocupação urbana, devendo ser mantida a constituição típica do 

numento natural e prevenida a ocorrência de quaisquer danos ao pa-

Diante da existência de quaisquer formas de degradação ambiental ou paisa-
gística, deve ser promovida, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, a recupe-

s, de acordo com o projeto e cronograma previamente apro-

A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho con-
dizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, utilizando-se 

Além das diretrizes constantes das alíneas supra, poderão ser definidas dire-
trizes específicas de preservação e de recuperação ambiental em regulamenta-

BH, ouvido o Comam na matéria de cunho ambi-

A Deliberação nº 084/2015, que aprovou o projeto, previu para a porção do terreno a ser ocupada 

pela nova construção, que representa cerca de 8% da sua área total, parâmetros de ocupação 

naqueles efetivamente utilizados na 

proposta de nova edificação apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acrés-

cimo de projeções posteriores, ou seja, modificações na o projeto aprovado. O restante do terreno 

o contraria a Deliberação nº 

em desconformidade com o disposto na Delibe-

râmetros que incidem sobre a área de entorno da Serra do Curral 

determina que os gradis, 

muros e cercas não podem constituir barreira visual ou elemento descaracterizador da pai-

e a Deliberação nº 027/2021 apresenta critérios específicos para garantir a per-

mínimo de 70% do fechamento com elementos em trama, vazados ou 
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transparentes e, nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transpare

corresponder a 80% (oitenta por cento) da área em que forem instaladas

ção ainda dispõe que tais soluções de vedação poderão conter mureta de até 0,80m (oitenta

tímetros) de altura ao longo de toda extensão do fec

Foto-inserção com o gradil previsto conforme projeto aprovado em 2015

 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

transparentes e, nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transpare

80% (oitenta por cento) da área em que forem instaladas

s soluções de vedação poderão conter mureta de até 0,80m (oitenta

tímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, para contenção 

inserção com o gradil previsto conforme projeto aprovado em 2015. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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transparentes e, nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes devem 

80% (oitenta por cento) da área em que forem instaladas. A mesma delibera-

s soluções de vedação poderão conter mureta de até 0,80m (oitenta cen-

hamento frontal, para contenção do terreno. 

 
. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 



Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 
Belo Horizonte 

Foto-inserção com o muro conforme proposta em análise

Foto-inserção com o gradil previsto conforme projeto aprovado em 2015
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inserção com o muro conforme proposta em análise. Fonte: material encaminhado pelo 

inserção com o gradil previsto conforme projeto aprovado em 2015. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção com o muro conforme proposta em análise

Visada atual a partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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inserção com o muro conforme proposta em análise. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 

partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção a partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Detalhe visada atual e foto-inserção 
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a partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

     

inserção a partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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a partir da ADE Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

minhado pelo interessado. 
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Visada atual a partir da Rua Peçanha 

 

Foto-inserção a partir da Rua Peçanha 
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Rua Peçanha – eixo Avenida Bias Fortes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Rua Peçanha – eixo Avenida Bias Fortes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Visada atual e foto

Foto atual. Em primeiro plano, lote 046, com fechamento em tapume e projeto aprovado pelo CDPCM

parte do muro de fechamento dos lotes 047 e 048, construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo 

CDPCM-BH. Fonte: Departamento de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.

Lote 048 
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Visada atual e foto-inserção a partir da Rua Peçanha – eixo Avenida Bias Fortes

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

atual. Em primeiro plano, lote 046, com fechamento em tapume e projeto aprovado pelo CDPCM

parte do muro de fechamento dos lotes 047 e 048, construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo 

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 

Lote 046 

Lote 047 
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eixo Avenida Bias Fortes.  

 

atual. Em primeiro plano, lote 046, com fechamento em tapume e projeto aprovado pelo CDPCM-BH. À direita, 

parte do muro de fechamento dos lotes 047 e 048, construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo 
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À direita, parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

partamento de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.

Parte do muro construído de forma irreg

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.
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À direita, parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

partamento de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 
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À direita, parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM-BH. Fonte: De-

 

ular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM-BH. Fonte: Departamento 
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Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.
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Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

uarda Civil Municipal. 

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 
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Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM-BH. Fonte: Departamento 

 

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM-BH. Fonte: Departamento 
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Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto a

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal.

Nesse sentido, pode-se concluir que o fechamento em muro está em desconformidade com as 

diretrizes citadas, além de impactar sobremaneira o bem tombado, podendo mesmo ser avistado 
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Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM

de Meio ambiente da Guarda Civil Municipal. 

se concluir que o fechamento em muro está em desconformidade com as 

diretrizes citadas, além de impactar sobremaneira o bem tombado, podendo mesmo ser avistado 

 fl. 14 de 14 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

provado pelo CDPCM-BH. Fonte: Departamento 

 

Parte do muro construído de forma irregular e não previsto no projeto aprovado pelo CDPCM-BH. Fonte: Departamento 

se concluir que o fechamento em muro está em desconformidade com as 

diretrizes citadas, além de impactar sobremaneira o bem tombado, podendo mesmo ser avistado 
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de diversos pontos da cidade

dade. 

Além disso, a DPCA considera 

paliativo que não apresenta garantia de ser efetiva no que tange à minimização do impacto

pintura em tom sólido jamais se assemelh

com trepadeiras e arbustos não garante seu total encobrimento uma vez que 

fatores que incluem variações climáticas, intempéries, 

tratar-se de área tombada, n

sólido e contínuo, acarreta danos

regionais do bem tombado. 

3- Considerações Finais

Trata-se de solicitação de regularização de muro construído de forma irregular em terreno 

localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do quarteirão 083 

A, ZF 112, bairro Comiteco, pertencente à área tombada da Serra do Curral. Em 2015 

BH aprovou projeto para o referido terreno com previsão de cercamento em tela metálica.

A proposta do interessado é manter o muro, pintar de verde e cobrir com trepadeiras. A DPCA é 

contrária à solução paliativa apresentada por entender que não ser

do impacto, além de contrariar as diretrizes do CDPCM

Face ao exposto, encaminhamos 

CDPCM/BH. 
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de diversos pontos da cidade, comprometendo a paisagem protegida e a 

Além disso, a DPCA considera a solução de pintar o muro de verde e cobri

paliativo que não apresenta garantia de ser efetiva no que tange à minimização do impacto

pintura em tom sólido jamais se assemelhará à vegetação natural e a proposta de encobrir o muro 

com trepadeiras e arbustos não garante seu total encobrimento uma vez que 

res que incluem variações climáticas, intempéries, irrigação, cuidados, 

de área tombada, não antropizada, de forma que o muro, por ser um el

danos e impacto à paisagem protegida, à ambiênc

Considerações Finais 

solicitação de regularização de muro construído de forma irregular em terreno 

localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do quarteirão 083 

pertencente à área tombada da Serra do Curral. Em 2015 

BH aprovou projeto para o referido terreno com previsão de cercamento em tela metálica.

A proposta do interessado é manter o muro, pintar de verde e cobrir com trepadeiras. A DPCA é 

contrária à solução paliativa apresentada por entender que não será efetiva quanto à

do impacto, além de contrariar as diretrizes do CDPCM-BH definidas para a área.

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

Belo Horizonte, 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira

Arquiteta Urbanista | DPCA
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e a sua fruição pela coletivi-

a solução de pintar o muro de verde e cobri-lo com vegetação um 

paliativo que não apresenta garantia de ser efetiva no que tange à minimização do impacto. Uma 

ará à vegetação natural e a proposta de encobrir o muro 

com trepadeiras e arbustos não garante seu total encobrimento uma vez que depende de diversos 

irrigação, cuidados, etc. Acrescentamos 

ão antropizada, de forma que o muro, por ser um elemento intruso 

à paisagem protegida, à ambiência local e às visadas 

solicitação de regularização de muro construído de forma irregular em terreno 

localizado na Rua Ministro Villas Boas e Rua Germano Chatti, lotes 047 e 048 do quarteirão 083 

pertencente à área tombada da Serra do Curral. Em 2015 o CDPCM-

BH aprovou projeto para o referido terreno com previsão de cercamento em tela metálica. 

A proposta do interessado é manter o muro, pintar de verde e cobrir com trepadeiras. A DPCA é 

á efetiva quanto à minimização 

BH definidas para a área. 

presente relatório para análise e deliberação deste 

Horizonte, 11 de julho de 2022. 

 

 

 

 

nberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 
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