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Parecer Técnico 

 

Referência: Parecer técnico referente a levantamento com modificação em imóvel situado à Rua Alvarenga 

Peixoto 177, Bairro Santo Agostinho, (Zona Fiscal 009, Quarteirão 003, Lote 008), pertencente ao Conjunto 

Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tratas-se de processo de levantamento com modificação da edificação existente à Rua Alvarenga Peixoto, nº 

1077, Bairro Santo Agostinho (Zona fiscal 009, quarteirão 003, lote 008), lindeiro a bem tombado, inserido no 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel, encaminhado à DPCA para interface em 01 de 

agosto de 2022.  

A edificação de uso residencial multifamiliar tem projeto aprovado em 1971, mas não obteve baixa de 

construção. O processo em aberto tem por objetivo regularizar os acréscimos realizados e licenciar as 

modificações internas necessárias para a construção de um elevador na edificação.  

SITUAÇÃO A SER DEBATIDA 

O projeto arquitetônico não atende o seguinte parâmetro definido pelo CDPCM-BH para o local: Afastamento 

mínimo de 5 metros de bem protegido. 

O anexo construído ao fundo do lote 009 foi implantado sem afastamentos e à distância menor que 5 metros 

do bem tombado. Segundo a DPCA, o volume irregular não representa impacto relevante na edificação 

protegidas em lote lindeiro. 

A análise deste caso fez com que a DPCA recuperasse situações análogas e verificasse a similaridade entre 

elas. O recorte foi feito a edificações que cumprem diretrizes relativas à proteção cultural, exceto a de 

afastamento de 5 metros de bem protegido.  

A Diretoria trouxe à discussão a Deliberação n.º 093/2019, pela qual a distância de 5 metros de bem tombado 

pode ser flexibilizada pela equipe técnica sem necessidade de apresentação ao CDPCM, nos casos de 

aprovação inicial, qual seja:  

Deliberação n.º 093/2019: Análise e deliberação sobre proposta de concessão de autorização à 

Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público - DPCA para flexibilização da diretriz relativa ao 

afastamento mínimo de 5 (cinco) metros para projetos de nova edificação em imóvel vizinho 

a bem tombado, nos casos em que considerar pertinente.  

- Deliberou pela concessão da autorização à Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público - 

DPCA - grifo nosso.  

CONCLUSÃO E VOTO 

Sobre a situação do imóvel à Rua Alvarenga Peixoto, nº 1077, Bairro Santo Agostinho, concordamos com a 

avaliação de que a construção, ainda que irregular, não causa impactos relevantes ao bem tombado, mesmo 

com distância inferior a 5 metros dele.  

Trazemos ao CDPCM-BH a proposta da DPCA de ampliarmos a aplicação da Deliberação n.º 093/2019, 

possibilitando autonomia à DPCA para decidir sobre a flexibilização da distância de 5 metros de edificações a 

imóveis protegidos não apenas para novas edificações, mas para modificações e levantamentos. Esta proposta 

da Diretoria geraria a publicação de nova deliberação abrangendo todas as modalidades de licenciamento e 

regularização neste sentido.  

A nova deliberação teria o seguinte conteúdo, ainda que a redação possa sofrer adequações pelo setor jurídico 

para correta publicação:  
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“Análise e deliberação sobre proposta de concessão de autorização à Diretoria de Patrimônio e 

Arquivo Público - DPCA para flexibilização da diretriz relativa ao afastamento mínimo de 5 

(cinco) metros de para nova edificação, levantamento e modificação de edificação ou de 

projeto em imóvel lindeiro a bem protegido, nos casos em que considerar pertinente. 

- Delibera pela concessão da autorização à Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público - 

DPCA”  

Pelo exposto, sou favorável à aprovação do caso específico deste parecer e pela alteração da Deliberação n.º 

093/2019, salvo melhor juízo deste Conselho.  

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022 

 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta e urbanista – Subsecretária de Regulação Urbana 

Secretaria Municipal de Política Urbana 
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