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 Parecer Técnico 

 

Referência: Parecer REFERENTE À ANÁLISE DE RECURSO PARA APROVAÇÃO DE ENGENHO DE 

PUBLICIDADE A SER LICENCIADO À RUA DOS TUPINAMBÁS, 908 SESC (ÍNDICE CADASTRAL 

002032 001 0010), BEM COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO E PERTENCENTE AO 

CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES AVENIDA OLEGÁRIOMACIEL 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tratas-se de processo recurso apresentado a processo de licenciamento de engenho de publicidade a partir do 

qual o requerente questiona e pleiteia a flexibilização de direcionamento comum à o à deliberação nº 025/2022 

do CDPCM. Tal deliberação complementa o conteúdo do Código de Posturas, Lei nº 8.616, de 2003 no que se 

refere a normas para a instalação de engenho de publicidade e de toldo em locais e edificação de proteção 

cultural.  

SITUAÇÃO A SER DEBATIDA 

O engenho a ser licenciado e que ora submetemos a este Conselho para análise e deliberação encontra-se no 

imóvel localizado à Rua dos Tupinambás 908 que abriga o SESC. A edificação possui processo aberto para 

tombamento e pertence ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel e no entorno há 

inúmeros outros bens protegidos pelo CDPCM-BH. A edificação se encontra na esquina com a Rua dos 

Guaranis, quadra conformada pela Avenida Olegário e Rua dos Caetés. 

CONCLUSÃO E VOTO 

Sem ressalvas, acompanho as conclusões da Eng. Maria Helena de Rezende Costa: 

“Assim,  considerando que o engenho a ser licenciado ultrapassa em apenas 10 cm a altura máxima 

estabelecida pela Deliberação 025/2022; 

Considerando as proporções da fachada da edificação com processo aberto para tombamento as 

dimensões do acesso principal e do pórtico sobre o qual a placa fica afixada; 

Considerando que o engenho pretendido não provoca prejuízo na fruição d a edificação protegida, nem 

representa impacto significativo nos demais bens locais nem na ambiência do Conjunto; 

Considerando que o layout proposto acompanha a configuração nacional do SESC; 

E considerando ainda que o engenho proposto não ultrapassa a altura máxima estabelecida pelo Código 

de Posturas além de apresentar a mesma configuração do que existe no local há algunsanos; 

Conside ramos o recurso passível de deferimento”. 

 

Pelo exposto, sou favorável à aprovação do recurso, salvo melhor juízo deste Conselho.  

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022 
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