
RELATÓRIO 

Trata-se de análise de projeto de modificação com acréscimo em imóvel 
localizado na Rua Desembargador Assis Rocha, 310 (Zona Fiscal 122, Quarteirão 009, 
Lotes 001 a 004, Bairro Belvedere, pertencente ao Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral APA 02. 

Trata-se de reconversão ao uso comercial de edificação com baixa de 
construção concedida em 19/03/1984. O novo empreendimento é descrito pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA, nos seguintes termos: 

A nova proposta do centro comercial no bairro Belvedere será composta 
por 26 lojas, garagem coberta para 06 carros e estacionamento 
descoberto para mais 06 carros, além de área administrativa e espaços 
comuns de apoio (sanitários, varandas e decks). O conjunto seguirá a 
implantação original da residência, mantendo-se a organização a partir 
do pátio central e os desníveis já existentes. 

E complementa adiante: 

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

1) Limite altimétrico: a proposta ultrapassa a altimetria de 09 metros 
previstos pelo CDPCM-BH, atingindo 1 metro em seu ponto mais crítico 
(atingindo 10 metros); 

2) Altura de taludes de corte e aterro: a altura dos taludes de corte e aterro 
ultrapassa o limite de 3m, em aproximadamente 0,5m no ponto mais 
crítico (atingindo 3,5 metros). 

FUNDAMENTAÇÃO 

O projeto arquitetônico apresentado ao Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, conforme avaliação 
da DPCA, em que pese o não atendimento integral das diretrizes, oferece soluções de 
tratamento das fachadas que qualificam sua inserção na paisagem urbana, com 
adequada deferência ao Conjunto Protegido. 

Além da extrapolação pouco significativa das diretrizes de limite 
altimétrico e de altura de taludes de corte e aterro, o projeto cumpre todas as demais 
diretrizes aplicáveis ao conjunto, em especial as que promovem qualificação ambiental 
e integração no nível do pedestre, contribuindo para a conformação de vizinhança 
qualificada e amigável aos usuários e moradores. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, manifesto-me pela aprovação da flexibilização das 
diretrizes de intervenção, nos termos solicitados pelo requerente. 
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