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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNEíPIo DE BELO HORIZONTE

PARECER TÉCNEO

Ref.: ANÁLiSE E DELIBERAÇÃO REFERENTE A NOVA EDTFTCAÇÃO PARA IMOVEL STTUADO NA RUAALBERTO
DE §OUZA, No 105 (ZONA FTSCAL 171, QUARTETRAO 094, LOTE 003A), BATRRO BURtTt§, PERTENCENTE A0
CONJUNTO PAISAGÍSNCO DA SERRA DO CURRAL, APA 01, SUBAREA 02 _ BOM SUCESSO E CERCADINHO.

HISTORICO

Segundo o relatorio técnico elaborado pela Arquiteta Urbanista da DPCA/FMG, Sra. Laura Beahiz Lage, datado de
1014312423, em 23148ft422 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket
31.0034642812022-12, referente à nova edificação para imovelsituado na Rua Alberto de Souza, no105, Bairro Buritis,

inserido no Conjunto Paisagístico da Sena do Curral, APA 01, Subárea 02 - Bacia dos Cónegos Bom Sucesso e
Cercadinho, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município - CDPCM-BH - através da
Deliberação no 1 47 l2AA3.

Por duas ocasiões de análise do projeto pela diretoria, foram solicitadas complementaçÕes e Íotoinseções visando

elucidar melhor a proposta, as quais foram atendidas.

ANÁLISE

Trata-se de edificação de uso residencial unifamiliar de quatro suítes e duas vagas de garagem. A edificação se

desenvolve em quatro pavimentos escalonados.

0 volume da caixa d'água ultrapassa a altimekia deliberada para a área em pouco mais de 1,30 mekos. E um dos cortes

do teneno ultrapassa em quase 1m, os 3m deliberados.

O prqeto arquitetônico atende aos parâmetros deÍinidos pelo CDPCM-BH para o local no tocante à permeabilidade

visual; ajardinamento dos passeios; taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade mÍnima, reÍlexibilidade dos vidros

e recomposição da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies natÍvas da Sena do Cunal.

0 projeto arquitetônÍco não atende apenas aos parâmetros deÍlnídos pelo CDPCM-BH para o locaÍ no tocante ao limite

altimétrico definido em 7,5 metros, que é ultrapassado em 1,3 metros no ponto mais crítico, assim mesmo em uma
porçâo muito pequena da ediÍicaçã0. Também não atende aos parâmetros de corte e ateno limitados em 3,0 metros,

ultrapassando o timite em aproximadamente 1,0 metro no ponto mais critico.

CoNSTDERAÇOES FTNATS E VOIO

Apesar do prqeto em pauta ultrapassar a altimetria e altura de cortes e atenos estabelecidas pelo CDPCM-BH para

área, conoboro com o entendimento da DPCA, que considera o projeto apresentado passível de aprovaçã0, posto que

não amplia o impacto ao Conjunto Paisagístíco, apesar de não atender a diretriz de altimetria e taludes deliberadas por

esse Conselho.

Entendo também que não há pertinência para a cobrança de medida compensatoria tendo em vista o baixo
nova edificação pelo não atendimento aos parâmetros acima mencionados.
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Recomendo ainda o atendimento às solicitações da DPCA na substituição da Quaresmeira e Manacá previstos no
proteto paisagístico por espécies nativas da Serra do Cunal sugeridas pela propria Diretoria.

Diante do exposto, sou favorável à aprovação do projeto da nova edificação para imovel situado na Rua Alberto de

Soqza, n0 105, Bairro Buritis, inserido no Conjunto Paisagístico da Serra do Cunal, APA 01, Subárea 02 - Bacia dos

Corregos Bom Sucesso e Cercadinho.

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer,

Belo Horizonte, de 2023.

de Souza

da Associação Comercial e Empresarialde Minas - ACMinas.
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