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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE À ALTERAÇÃO DE PROJETO DE NOVA 
EDIFICAÇÃO APROVADA PELO CONSELHO, EM LOTE DE IMÓVEL TOMBADO SITUADO NA 
RUA SERGIPE, 80 E 84 (ZONA FISCAL 004, QUARTEIRÃO 027, LOTES 007A E 009), BAIRRO 
BOA VIAGEM, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA BOA VIAGEM E 
ADJACÊNCIAS E CONJUNTO URBANO PRAÇA DA LIBERDADE E ADJACÊNCIAS.  
 
 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 05/05/2022 foi encaminhada à Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público, via procedimento de 

interface-SUREG, o ticket 31.00477197/2021-52, referente ao levantamento com modificação de 

acréscimo para imóvel situado na Rua Sergipe, 80 e 84, Bairro Boa Viagem, inserido no Conjunto 

Urbano Praça Boa Viagem e Adjacências e Conjunto Urbano Praça da Liberdade e Adjacências, 

conjuntos aprovados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-

BH. 

 

 

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

 

 

about:blank
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Figura 02: Localização do quarteirão em que os lotes estão inseridos.  
Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 

 

Antes de procedermos à análise deste relatório, cabe descrever brevemente o registro histórico 

desse imóvel, no sentido de contextualizar todo processo. A edificação protegida localizada nos 

lotes em questão foi tombada pelo Conselho Deliberativo do Município de Belo Horizonte em 2007. 

O projeto de nova edificação, proposto aos fundos do bem protegido, passou pela análise e 

deliberação do Conselho na 247ª sessão ordinária de 19 de novembro 2014, publicada no DOM 

em 28 de novembro de 2014, sendo aprovado com condicionantes nos seguintes termos: 

 

Deliberação 150/2014: “Apreciação e deliberação de projeto de nova edificação em lote de imóvel 

tombado situado na Rua Sergipe, 84 (lote 007A, quarteirão 027 – 04ª seção urbana), pertencente 

ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adjacências. Relatora: Maria Edwiges Sobreira Leal;” 

“- Deliberou pela aprovação do projeto apresentado, condicionado a: 1)  não utilização de vidros 

reflexivos ou espelhados na fachada do novo empreendimento, pois impactaria negativamente no 

entorno; 2) apresentação de projeto detalhado de restauração a ser aprovado pelo Conselho 

quando da intervenção no imóvel tombado; 3) que as esquadrias do bem tombado sejam pintadas 

em tom mais escuro que o pano da fachada, mais condizente com o estilo da edificação. Um 

estudo prospectivo e histórico poderá elucidar e orientar a decisão final; 4) a calçada do bem 

tombado deverá ser mantida e adequada aos padrões da PBH, considerando a existência das 

lajes de pedra, tombadas em toda a cidade; 5) Correção dos equívocos encontrados no projetado 

apresentado em relação ao gradil de acesso a veículos. Deliberou também pela realização de 

contrapartida pelo interessado, por meio de cooperação no âmbito do Programa Adote um Bem 

Cultural, a ser definida posteriormente.” 

 

about:blank
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Cabe ressaltar ainda que, o alvará de construção foi emitido em 14/09/2017 e que o Termo de 

Compromisso previa que a Medida Compensatória deveria ser cumprida no prazo de 06 (seis) 

meses da emissão do alvará. Na oportunidade, as partes começaram as tratativas para 

formalização de um Termo Aditivo para permitir que a execução da ação da Medida 

Compensatória ocorresse no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da emissão do alvará, 

mas esse termo não chegou a ser formalizado por completo. Resumindo, cabe mencionar que a 

vigência do termo de compromisso se encerrou sem que o antigo requerente tivesse efetivamente 

cumprido a Medida Compensatória. 

 

Posteriormente, a PHV Engenharia adquiriu este empreendimento, assumindo a responsabilidade 

técnica pela execução dos projetos. Dessa forma, a nova solicitação de análise contempla o 

levantamento total do bem protegido e a modificação com acréscimo da edificação proposta aos 

fundos deste imóvel. Em relação ao projeto arquitetônico aprovado em 2014, o projeto atual 

propõe a retirada do pavimento do subsolo, o acréscimo de dois pavimentos de apartamentos (21º 

e 22º pavimentos), a retirada da guarita do afastamento frontal e acréscimo das plataformas de ar 

condicionado, com fechamento em estrutura de veneziana. 

 

O projeto de restauro do imóvel tombado foi aprovado pelo ofício 0726/2016. No entanto, além 

das pendências apontadas por esta Diretoria, que não chegaram a ser consolidadas no projeto de 

restauro  em função do alto grau de deterioração e estado de conservação da casa constatado 

pelas imagens enviadas, foi solicitada apresentação do projeto de restauro completo com 

memorial descritivo, intervenções e especificações, contemplando atualizações e propostas de 

acordo com o cenário atual do imóvel tombado. Dessa forma, no material enviado, o projeto de 

restauração da casa foi revisado e atualizado, contemplando os ajustes solicitados em 2016, por 

esta Diretoria, segundo responsável técnico. 

 

Em resposta, ao ticket, a DPCA solicitou as pendências necessárias para melhor compreensão e 

prosseguimento do processo e informou que o projeto deveria passar pela análise e deliberação 

do Conselho, já que a nova proposta ultrapassa a altimetria aprovada anteriormente pelo CDPCM-

BH, e se colocou à disposição para realizar atendimento com o interessado e responsável técnico 

para sanar possíveis dúvidas. 

 

Em 26/08/2022, a Diretoria recebeu um e-mail da Comissão de Interface com recurso protocolado 

pelo requerente solicitando autorização para obras emergenciais. Foram realizadas intervenções 

no lote e a obra foi embargada, em função do vencimento do Alvará de Construção e a nova 

aprovação de projeto em andamento no processo nº 31.00477197/2021-52. O referido recurso 

apontou a necessidade de execução de serviços emergenciais de estabilização do terreno e 
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contenções, em virtude de riscos decorrentes do estágio de paralisação das obras. Dessa forma, 

pelo ofício nº 0661/2022, a Diretoria se manifestou favorável exclusivamente à liberação das obras 

emergenciais desde que não incorressem danos ao bem protegido.  

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

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Rua Sergipe, 80 e 84, Bairro Boa Viagem, está inserido no Perímetro do no 

Conjunto Urbano Praça Boa Viagem e Adjacências e Conjunto Urbano Praça da Liberdade e 

Adjacências. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo 

CDPCM-BH: 

1) Altimetria referente ao imóvel existente no lote; 

2) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido; 

3) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% 

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

 

 

Figura 03: Localização do terreno no mapeamento (destaque em vermelho). Fonte: https://bhmap.pbh.gov.br/ 

 

 

https://bhmap.pbh.gov.br/


 fl. 5 de 21 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

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

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

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

  

Figura 04: Os lotes 007A e 009 da proposta, destacados em verde. Fonte: PBH - SIURBE 

 

O terreno conformado pelos lotes 007A e 009, quarteirão 027, do Bairro Boa Viagem possuem 

1.235 m² de área, com 22,74 metros de frente para a Rua Sergipe. Trata-se do levantamento total 

do imóvel tombado e uma modificação com acréscimo da edificação residencial multifamiliar, já 

aprovada pelo CDPCM-BH. A edificação proposta, aos fundos do bem protegido, soma 

6.535,01m² de área construída e encontra-se afastada 05 (cinco) metros do bem protegido, 

cumprindo dessa forma, a diretriz estabelecida para o local. 

 

Figura 05: Casa tombada e proposta de nova edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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3.1- O PROJETO ARQUITETÔNICO: CASA TOMBADA 
 

De acordo com memorial descritivo apresentado, o bem protegido foi construído em 1897/1898 e 

está localizado à Rua Sergipe, n° 84, integrando os conjuntos urbanos da Praça da Boa Viagem e 

o Conjunto Urbano da Praça de Liberdade e Adjacentes e tem estilo arquitetônico eclético. Em 

1945, o microfilme e a ficha de obra notificam uma reforma no imóvel, que alterou profundamente 

suas características originais externas. O imóvel foi tombado pelo Conselho Deliberativo do 

Município de Belo Horizonte em 18/09/2007, conforme Deliberação 107/2007. 

 

 

Figura 06: Microfilme de 1945 da casa tombada. Fonte: PBH - SIURBE 

 

O projeto de conservação e restauro apresentado, consiste na atualização e complementação do 

projeto de restauração já aprovado pela Diretoria em 10 de novembro de 2016, de autoria do 

arquiteto Júlio César Felipe Laje, conforme parecer DIPC/EXTER/ 726-2016 e Processo DIPC 01 

038647/16-63 - Deliberação 150/2014. 

 

Quando a PHV Engenharia adquiriu este empreendimento, assumindo a responsabilidade técnica 

pela execução dos projetos, foram feitas tratativas com a DPCA, para retomada do processo e 

início das obras no local. Na oportunidade, foram solicitados ajustes pontuais no projeto de 

restauração ao requerente. Cabe ressaltar que essas revisões não chegaram a ser consolidadas 

numa versão final do projeto de restauro, apesar disto ter sido reiteradamente solicitado por esta 

Diretoria. Segundo memorial descritivo apresentado, a proposta atual foi atualizada de acordo 

com as solicitações enviadas à época. A seguir, imagens do bem protegido, apresentadas no 

relatório fotográfico deste processo. 

 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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3.2-  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, OBJETO DE ANÁLISE 

 

Figura 07: Imagem da fachada frontal do bem 
tombado. Fonte: PHV Engenharia (ano 2022) 

Figura 08: Imagem da fachada posterior do bem 
tombado. Fonte: PHV Engenharia (ano 2022) 

Figura 09: Imagem do fechamento frontal do bem 
protegido. Fonte: PHV Engenharia (ano 2022) 

Figura 10: Imagem lateral do bem protegido. Fonte: 
PHV Engenharia (ano 2022) 

Figura 11: Imagem mostra a deterioração do 
telhado. Fonte: PHV Engenharia (ano 2022) 

Figura 12: Imagem mostra a deterioração das 
paredes do imóvel. Fonte: PHV Engenharia (ano 
2022) 
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No período compreendido entre 2016 e 2021, ainda com alvará válido, a casa sofreu algumas 

atualizações nas telhas cerâmicas e forro interno de madeira, em função do alto grau de 

deterioração. Todo o conjunto de telhas foi substituído incluindo a parte do telhado na porção dos 

fundos onde anteriormente era em amianto. Foram instaladas novas telhas cerâmicas do tipo 

capa e bica conforme padrão original da casa com substituição de terças, caibros e ripas, 

mantendo as tesouras do telhado. Os forros de madeira de todos os ambientes encontravam-se 

bastante deteriorados e parte deles cedeu neste período, portanto, sem a possibilidade de 

manutenção ou recuperação. Em função desta condição e da segurança da casa, foram retiradas 

as partes remanescentes do forro que serão refeitos em madeira Pinho de Riga, conforme padrão 

original da casa e planta de forro do projeto de restauro.  

 

 

Figura 13: Levantamento fotográfico: forros e aberturas. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 14: Planta de forro com a proposta de recuperação, conforme madeira original da casa.  

Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Com relação aos revestimentos do bem protegido, foi realizado diagnóstico do estado de 

conservação de pisos e paredes e o projeto de restauro contempla a recuperação e restauração 

dos revestimentos originais. De acordo com projeto apresentado, as pinturas parietais da varanda, 

encobertas por camada de tinta, serão restauradas por “restaurador de bens móveis” mediante 

projeto específico de restauração a ser aprovado por essa Diretoria. E o revestimento parietal em 

lambris de madeira será restaurado, prevendo-se a remoção da camada de pintura sobre os eles. 

A fonte existente externa será recuperada e restaurada.     

 

 

Figura 15: Levantamento fotográfico: revestimentos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 16: Planta de paginação e especificação do projeto de restauro. Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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No memorial descritivo, a especificação para as cores da casa apresenta a cor bege acrílica fosca 

(coral bronze milão dulux 20yy 61/127) para o pano de fundo das fachadas e os detalhes em 

vinho (coral burgundy dulux 11yr 07/229). 

 

Figura 17: Fachada proposta no projeto de restauro. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A solução do projeto para o fechamento frontal preserva grande parte do gradil e mureta em 

pedras. A proposta prevê alteração nas extremidades do fechamento. Para o acesso de veículos, 

um portão em brise vazado e do outro lado no acesso de pedestre uma porta em vidro incolor 

temperado com refletividade inferior a 14%, conforme imagem a seguir. 

 

 

 

Figura 18: Gradil original e gradil proposto para edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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3.1- O PROJETO ARQUITETÔNICO: TORRE RESIDENCIAL (NOVO EMPREENDIMENTO) 

 

Além do levantamento total e projeto de restauro do imóvel tombado, a proposta contempla 

também uma modificação com acréscimo para nova edificação, aprovada pelo Conselho pela 

Deliberação 150/2014. O novo edifício residencial multifamiliar prevê 22 pavimentos, tendo 85 

unidades residenciais e 67 vagas para veículos. Os pavimentos do embasamento são constituídos 

por garagens (2° ao 5° pavimentos) e lazer contemplando a academia, salão de festas e lazer (6° 

pavimento). Do 7º ao 21º andar, proposta de apartamentos e no 22º nível, uma cobertura. Os 

apartamentos possuem plantas parecidas, sendo que as do 8º ao 16º se repetem. Em relação ao 

projeto arquitetônico aprovado em 2014, a nova proposta considera a retirada do pavimento 

subsolo, o acréscimo de mais dois pavimentos de apartamentos (21° e 22° pavimentos), retirada 

da guarita do afastamento frontal e o acréscimo das plataformas de ar condicionado. 

 

A seguir, imagem da inserção da proposta em seu entorno imediato apresentando a ambiência e a 

paisagem local do terreno onde está sendo proposto o empreendimento. 

 

  

Figura 19: Proposta e entorno imediato do empreendimento. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Ainda segundo memorial enviado, a maioria das características do projeto arquitetônico aprovado 

em 2014 foi mantida, incluindo as soluções de gradil, acessos de pedestres e de veículos ao 

empreendimento, tratamento dos afastamentos frontal e lateral, desenho do jardim e paisagismo 

(mantendo as palmeiras existentes), afastamentos do novo empreendimento em relação ao bem 

tombado e afastamentos às divisas do terreno. Desta forma, prevalecem todas as condições 

anteriores de preservação das fachadas da casa e seu entorno.  

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 20: Planta de situação da proposta. Fonte: PBH - SIURBE 

 

  

Figura 21: Planta do 1º pavimento (térreo). Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 22: Plantas do 2º ao 4º níveis e 5º pavimento, destinados às garagens. Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 23: Plantas do 6º e 7º pavimentos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 24: Plantas do 8º ao 16º pavimentos e planta do 17º pavimento. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 25: Plantas do 18º pavimento e planta do 19º pavimento. Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 26: Plantas do 20º, 21º e 22º pavimentos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 27: Diagrama de cobertura e Planta da Caixa D’água. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 28: Planta com a proposta de paisagismo. Fonte: PBH - SIURBE 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Resumindo a proposta desta análise, as diferenças do projeto arquitetônico aprovado em 2014, 

com relação às diretrizes culturais, referem-se à altimetria. O pavimento do subsolo foi retirado e 

outros dois pavimentos de apartamentos foram acrescidos, o 21º e 22º níveis. A altimetria 

permitida para o local refere-se ao imóvel existente no lote equivalente a 8,28 metros. O projeto 

aprovado pela Deliberação 150/2014, apresentava 54,0 metros (45,72 metros acima da edificação 

existente) e a proposta atual solicita uma altimetria de 63,7 metros. Esse acréscimo equivale a 

9,70 metros a mais em relação ao projeto aprovado anteriormente e 54,42 metros em relação à 

altimetria permitida para o local. 

 
A seguir, cortes do empreendimento com destaque dos pontos onde a altimetria ultrapassa o limite 

permitido. Além disso, destaca-se também o limite altimétrico aprovado anteriormente pelo 

Conselho. 

 

Figura 29: Corte AA longitudinal, destaque para a altimetria referente ao imóvel existente, altimetria já aprovada pelo 
Conselho em 2014 e a altimetria solicitada na modificação com acréscimo.  

Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 30: Corte BB transversal, CC longitudinal e DD transversal, destaque para a altimetria referente ao imóvel 
existente, altimetria já aprovada pelo Conselho em 2014 e a altimetria solicitada na modificação com acréscimo.  

Fonte: PBH - SIURBE 
 

 

Ainda segundo memorial descritivo, para as fachadas do novo empreendimento a especificação 

contempla textura bege para fundo da fachada (ref. Coral Bronze Milão Dulux) e detalhes em 

vinho (ref. Coral Burgundy Dulux). Uma moldura, tipo pórtico, no mesmo tom de bege da fachada, 

janelas em vidro incolor temperado (refletividade inferior a 14%) com esquadria em cor bronze e 

estrutura de veneziana também na cor bronze, para o fechamento das plataformas propostas para 

o ar condicionado.  

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 31: Fachadas frontal e posterior com as especificações propostas. Fonte: PBH - SIURBE 
 

 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação do acréscimo da edificação 

nos Conjuntos Urbanos Protegidos e sua integração com o entorno, foram enviadas fotos 

inserções da proposta. 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 32: Imagem da fachada proposta. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 

  
 

Figura 33: Imagem atual e imagem com a edificação proposta da Rua Sergipe. Fonte: PBH - SIURBE 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 34: Foto atual e imagem com a edificação proposta da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. 
 Fonte: PBH - SIURBE 

 

           
 

Figura 35: Imagem atual e edificação proposta da Avenida João Pinheiro. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 36: Imagem atual e foto inserção. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 

        
 

Figura 37: Imagem atual e foto inserção. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o 

local: 

1) Limite altimétrico: A proposta ultrapassa o limite altimétrico flexibilizado por este 

Conselho em 9,70 metros. Com relação à altimetria estabelecida para o local a edificação 

ultrapassa 55,42 metros. 

 

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

1) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido; 

2) Refletividade dos vidros: vidros incolores, não reflexivos. 

 

A nova edificação não atende os parâmetros de altimetria definidos pelo CDPCM-BH. A proposta 

apresenta altimetria de 63,90 metros. Portanto ela ultrapassa 55,62 metros do limite altimétrico 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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estabelecido para o local. O novo empreendimento passou por flexibilização neste Conselho e foi 

aprovada pela Deliberação 150/2014, com a altimetria de 54 metros. O acréscimo, portanto, 

ultrapassa em 9,70 metros a altura estabelecida pela Deliberação.  

 

A Diretoria levantou alguns pontos referentes à análise de todo material apresentado e considera 

que apesar do volume final proposto ter um grande impacto na paisagem do conjunto e no imóvel 

tombado no lote em questão, o acréscimo solicitado não causa impactos adicionais em relação ao 

projeto de nova edificação já aprovado pelo CDPCM-BH. Portanto, considera o projeto passível de 

aprovação desde que sejam condicionadas à apresentação e aprovação pela equipe técnica da 

DPCA os seguintes itens a seguir: 

 

● Considerando as patologias evidenciadas nas imagens, principalmente na fachada 

posterior e considerando que não foi apresentado um estudo de prospecção citado pela 

Deliberação 150/2014, reiteramos que seja realizado um diagnóstico para orientar e elucidar a 

decisão final com relação à especificação da pintura da fachada da casa tombada. Além disso, o 

ofício 726/2016, prevê a diferenciação das tonalidades entre a casa e a torre da edificação 

proposta e o material apresentado apresenta a mesma especificação para as duas edificações; 

 

● De acordo com a Deliberação 150/2014: “a calçada do bem tombado deverá ser mantida e 

adequada aos padrões da PBH, considerando a existência das lajes de pedra, tombadas em toda 

a cidade”, reiteramos apresentação conforme solicitado na aprovação anterior; 

 

● Solicitamos que seja analisada a proposta de gradil, conforme trama original existente, 

para o fechamento frontal também nos acessos dos veículos e pedestres, conservando a altura 

proposta. O gradil é um elemento mais condizente com a edificação tombada e fechamento 

original que está sendo mantido. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, esta Diretoria considera o projeto passível de aprovação, já que o acréscimo 

não implica em impactos adicionais ao Conjunto Urbano Protegido, em relação ao projeto 

aprovado por este Conselho pela Deliberação 150/2014. No entanto, além da aprovação anterior 

ter deliberado pelo cumprimento de Medida Compensatória, que não foi efetivamente cumprida, é 

inegável o impacto que a proposta da nova edificação causa na paisagem do conjunto urbano 

protegido. Dessa forma, a Diretoria é favorável à continuidade da cobrança de Medida 

Compensatória. 
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Caso o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte decida pela 

aprovação do projeto, ele também deverá avaliar a pertinência de cobrança de Medida 

Compensatória tendo em vista que não atende ao parâmetro altimétrico estabelecido pelo 

CDPCM-BH para o local. Caso seja deliberada a cobrança de medida compensatória, o valor a 

ser pago gira em torno de R$ 1.081.798,38 (um milhão, oitenta e um mil, setecentos e noventa e 

oito reais e trinta e oito centavos), valor esse que deverá ser recalculado no momento do 

cumprimento da Medida Compensatória. 

 

Além da apresentação dos resultados da prospecção e definição da pintura das edificações, 

solicitamos nova proposta do fechamento frontal, nas mesmas tramas do gradil existente. 

Ressaltamos ainda que a calçada deverá ser mantida e adequada aos padrões da PBH, 

considerando as especificidades dos passeios da área central de Belo Horizonte. 

 

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 outubro de 2022. 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
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