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RELATÓRIO TÉCNICO 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 OLEGÁRIO 
MACIEL. 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este relatório refere-se à Análise de recurso apresentado pelo requerente para fins de licencia-

mento de engenho de publicidade a partir da interface entre a Gerência de Licenciamentos Com-

plementares de Posturas – GLICP da SMPU e o órgão gestor do Patrimônio Cultural, a DPCA, 

Ticket de atendimento pelo BH digital 31.00364243/2022-30, conforme legislação pertinente e a 

competência de cada órgão. 

O interessado apresentou no processo para licença um engenho de publicidade em desconformi-

dade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. Assim, em 16/08/2022, por meio da 

interface entre o órgão competente pelo licenciamento e a DPCA, foi informado de que sua pro-

posta não atendia a previsão legal, conforme despacho que copiamos abaixo:  

Prezados, 

Em resposta ao material apresentado, faz-se necessária adequação do projeto para atendimento à delibe-
ração nº 025/2022 do CDPCM, que define: "Art. 4º - Nos imóveis tombados e com processo de tombamento 
aberto, bem como nos imóveis situados nos perímetros dos conjuntos urbanos protegidos, o engenho de 
publicidade indicativo e cooperativo instalado na fachada frontal, em paralelo à fachada, deverá atender às 
condições do Código de Posturas, em especial ao disposto nos Art. 277 e Art. 279, e desta Deliberação 
Normativa e cumprir as seguintes condições específicas: I - para os engenhos de publicidade do tipo placas: 
a) estarem instalados entre os marcos laterais dos vãos das portas ou na verga até a largura do vão da 
porta; b) possuírem altura máxima igual a 0,80 m (oitenta centímetros), sendo a altura máxima igual a 0,50 
m (cinquenta centímetros) em imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto;" Portanto o en-
genho do tipo placa deve ter altura limitada em 50cm, por tratar-se de imóvel com processo de tombamento 
aberto. Quaisquer dúvidas, a equipe técnica da DPCA encontra-se à disposição. Atenciosamente, Luiza 
Alana | Arquiteta Urbanista 

Então o requerente solicitou, em grau de recurso, que sua proposta de engenho fosse analisada 

pelo CDPCM-BH para flexibilização da diretriz estabelecida conforme transcrevemos abaixo: 

RECURSO 

Requerente: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DEMINAS 
GERAIS - CNPJ: 22.902.694/0044-25 
Nome Fantasia: SESC TUPINAMBAS 
Localização: RUA DOS TUPINAMBAS, 908 – CENTRO, CEP: 30120-070 
Processo: 31-00364243/2022-30 

Vimos através deste solicitar, junto ao Conselho da Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC), nova aprecia-
ção da Proposta de Engenho de Publicidade em análise sob o processo supracitado. O projeto apresentado 
anteriormente fora analisado pelos arquitetos da DIPC e por não atender à deliberação nº 025/2022 do 
CDPCM, por se tratar de imóvel em processo de tombamento, que limita a altura máxima da placa em 50cm 
não fora aprovado. Porém, nossa proposta de engenho de publicidade não apresentará em nenhuma hipó-
tese, poluição visual à região e ao seu entorno. Por possuirmos uma fachada consideravelmente extensa, 
almejamos a aprovação da proposta de engenho de publicidade que possui em sua composição painéis em 
módulos com alturas máximas de até 50cm. Entretanto, o módulo que possui a logomarca (Cor CINZA) fica 
10cm acima do painel principal (Cor AMARELA), com o objetivo de mantermos um layout com padrão naci-
onal. Nestes termos pedimos a compreensão do assunto e o deferimento do pedido. 
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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. 

Há imagens que registram o modelo de engenho a ser licenciado (ou modelo com características 

semelhantes) já instalado no local, conforme Google Maps, desde os anos de 2015. Abaixo extra-

ímos do mapeamento cultural e do Google Maps algumas imagens para localização do trecho em 

questão e do engenho existente na edificação: 

 

Em destaque o bem com processo aberto para tombamento e outros protegidos pelo CDPCM-
BH nas proximidades. Fonte: BH Mapa – Jan/2023 

 

Indicação em vermelho da localização do engenho na edificação em pauta. Fonte: BH Mapa – 
Jan/2023 
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Edificação à Rua dos Tupinambás, 908. Detalhe engenho já existente. Imagem do Google Maps 
de 2019 – Acesso em Jan/2023 

 

 

Edificação à Rua dos Tupinambás, 908. Detalhe engenho já existente. Imagem do Google Maps 
de 2021 – Acesso em Jan/2023 

 

 

Edificação à Rua dos Tupinambás, 908. Detalhe engenho já existente. Imagem do Google Maps 
de 2022 – Acesso em Jan/2023 
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Imagem apresentada no recurso do local da instalação da placa e dimensões: largura do vão de 
acesso de 3,00 m. Extensão total da fachada do imóvel: 45,70 m, Altura da instalação: 3,50 m 

 

2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

No processo em curso, o requerente apresentou o croqui com as especificações abaixo para o 

engenho que pretende licenciar: 

 

Especificações técnicas: 

Material utilizado e tipo: Engenho tipo painel, face em acrílico 4 mm, caixa em aço escovado 

Sistema de iluminação: possui iluminação interna através de lâmpadas fluorescentes 

Forma de instalação: Fixado na fachada da edificação com buchas plásticas e parafusos. 

A LEI Nº 8616, DE 14 DE JULHO DE 2003 que contém o Código de Posturas do Município de BH, 

trata, a partir da Seção I, das Diretrizes e Definições e artigos subsequentes, as regras aplicáveis 

aos engenhos e diretrizes a serem observadas no disciplinamento da instalação do engenho de 

publicidade. Transcrevemos da Subseção II, dos Locais Permitidos, o artigo e respectivo parágra-

fo afetos ao Patrimônio Cultural: 

Art. 267 Nas edificações existentes nos locais descritos no inciso XV do artigo 266 desta Lei, em 

edificações tombadas, em conjuntos urbanos protegidos e em monumentos públicos somente 

são admitidos engenhos de publicidade classificados como indicativos e institucionais. 
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Parágrafo Único. A instalação de engenhos de publicidade nos locais previstos no caput deste 

artigo deve respeitar as determinações estabelecidas em deliberações pelo Conselho Deli-

berativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte para os conjuntos urbanos 

protegidos e imóveis com tombamento isolado. (Redação dada pela Lei nº 9845/2010) 

Destarte, regulamentando a aplicação do Código de Posturas, a Deliberação 025/2022 do 

CDPCM-BH publicada em 17/05/2022, dispõe sobre a instalação de engenhos de publicidade e 

toldos em conjuntos urbanos protegidos, bens imóveis com proteção específica e perímetros de 

tombamento e de entorno da Serra do Curral. Abaixo extraímos o artigo que trata dos engenhos 

tipo placa paralela destacando trecho aplicável para o caso em tela: 

Art. 4º - Nos imóveis tombados e com processo de tombamento aberto, bem como nos imóveis 

situados nos perímetros dos conjuntos urbanos protegidos, o engenho de publicidade indicativo e 

cooperativo instalado na fachada frontal, em paralelo à fachada, deverá atender às condições do 

Código de Posturas, em especial ao disposto nos Art. 277 e Art. 279, e desta Deliberação Norma-

tiva e cumprir as seguintes condições específicas: 

I - para os engenhos de publicidade do tipo placas: 

a) estarem instalados entre os marcos laterais dos vãos das portas ou na verga até a largura do 

vão da porta; 

b) possuírem altura máxima igual a 0,80 m (oitenta centímetros), sendo a altura máxima igual a 

0,50 m (cinquenta centímetros) em imóveis tombados ou com processo de tombamento 

aberto; 

Na análise técnica fica evidenciado que as dimensões do engenho proposto não atendem as con-

dições específicas determinadas pela Deliberação 025/2022 de acordo com o que se aplicaria ao 

caso em pauta. Entretanto, compreendemos que o mesmo engenho não obsta nem representa 

impacto considerável na fruição do bem protegido, tampouco possui proporções que possam pro-

duzir uma relação de competição seja com a própria edificação, seja com outros bens localizados 

na sua circunvizinhança ou que provoque prejuízo na ambiência do Conjunto protegido. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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 da 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; 
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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 alguns 

anos; 

Consideramos o recurso passível de deferimento. 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação do Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH para avaliação 

da pertinência da proposta em grau de recurso no processo de licença apresentado por meio da 

interface entre os órgãos da PBH. 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 
Maria Helena de Rezende Costa – DPCA/FMC Mat. 000126-4 

Engenheira Civil - CREA MG-67536/D - Esp. Conservação e Restauração de Bens Móveis e Integrados 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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