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1. OBJETO 

Plano de Aquisição de Área 

Específica - referente ao Lote 

005A, quadra 132, localizado 

entre a Av. do Contorno e Av. 

Amazonas - adere aos princípios, 

diretrizes e procedimentos 

estabelecidos pelo Marco da 

Política de Reassentamento do 

Projeto Mobilidade e Inclusão 

Urbana em Belo Horizonte, 

financiado pelo Banco Mundial. 

2. MARCO LEGAL 

A Constituição de 1988 criou, 

através dos Artigos 182 e 183, 

importantes instrumentos de 

política urbana, principalmente 

nos casos da ocupação 

inadequada dos espaços das 

cidades, oferecendo alternativas 

urbanísticas, tributárias e jurídicas: 

“[...] que podem garantir 

efetividade ao pleno 

desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da 

propriedade urbana [...] ” . 

Dentre as diretrizes que a 

Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte tem para a política de 

remoção e reassentamento, 

destacam-se as seguintes: 

● Realizar os reassentamentos, 

preferencialmente nos 

próprios territórios sob 

intervenção; 

 

● Assegurar a participação das 

comunidades afetadas em 

todas as etapas previstas, 

através de mecanismos 

adequados de consulta e 

participação das decisões; 

 

● Promover o reassentamento 

como uma oportunidade 

para o desenvolvimento   das 

comunidades e 

principalmente das famílias 

afetadas; 

 

● Considerar os sistemas de 

propriedades informais 

existentes, buscando formas 

de compensação equitativas 

e justas;  

 

● Manter ou melhorar as 

condições de acesso aos 

serviços públicos como 

educação, saúde e 

transporte. 

Importante ressaltar que o 

Conselho Municipal de 

Habitação, órgão essencial na 

definição dos planos de ação da 

cidade e com participação 

massiva da sociedade civil, nos 

diversos segmentos que atuam 

na política habitacional, aprovou 

sua Resolução nº LII (13 de 

dezembro de 2018), que revisa a 

Resolução nº II (1 de dezembro 

de 1994), que dispõe sobre a 

estrutura geral da Política 

Municipal de Habitação para 

Belo Horizonte, trazendo em seu 

texto as diretrizes específicas do 

Programa de Remoção e 

Reassentamento do Município. 

Evidencia-se desse texto que 

processos de remoção sejam 
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implementados somente quando 

imprescindíveis para: 

● Execução de intervenções 

de urbanização previstas no 

processo de planejamento 

participativo e outras 

intervenções estruturantes no 

Município; 

 

● Eliminação de fatores de risco 

ambiental quando sua 

mitigação não se constituir 

em alternativa econômica ou 

socialmente viável; 

 

● Recuperação de áreas de 

interesse ambiental em que 

não seja possível a 

consolidação sustentável das 

ocupações existentes;  

 

● Remoções decorrentes de 

impedimentos legais à 

ocupação. 

 

Da mesma forma, a referida 

Resolução versa sobre a 

priorização do reassentamento 

das famílias removidas nos 

próprios territórios sob 

intervenção, através de 

alternativas dignas e 

diversificadas de atendimento 

via reassentamento, realocação 

e/ou indenização. 

                                                           
1  Disponível no site da SMOBI da PBH, pelo 

endereço eletrônico: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files
/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20G
est%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%
20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf  

Alinhando às diretrizes da Política 

Municipal de Habitação ao 

Marco da Política de 

Reassentamento do Projeto1 e 

aos objetivos da NAS 5 (Norma 

Ambiental e Social 5 -Aquisição 

de Terras, Restrição ou Uso de 

Terras e Reassentamento 

Involuntário do Quadro 

Ambiental e Social do Banco 

Mundial), é necessário reforçar 

que Programa de Mobilidade e 

Inclusão Urbana tem por 

premissas, além daquelas já 

previstas na Resolução nº LII e 

acima descritas: 

● Considerar ao máximo no 

projeto a ser desenvolvido a 

permanência das famílias ali 

residentes, através de estudos 

de alternativas que indiquem 

o menor número de 

deslocamentos possível; 

 

● Viabilizar, para às remoções 

consideradas indispensáveis, 

alternativas diversificadas 

para o reassentamento das 

famílias, considerando 

inclusive a sua permanência 

na área de abrangência das 

intervenções e em condições 

habitacionais mais 

adequadas do que aquelas 

onde residiam, sem prejuízo 

para eventuais meios de 

subsistência e uso dos 

 
 
 
 
 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
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recursos naturais e de terras 

para fins diversos do 

residencial. Nesses casos, 

inclui-se o uso de terrenos 

para complementação da 

subsistência, como, por 

exemplo, com o incentivo de 

usos coletivos voltados à 

segurança alimentar e 

interações sociais; 

 

● Garantir que as alternativas 

de reassentamento 

apresentem substancial 

mudança da qualidade 

habitacional, inseridas em 

contexto urbano e dotadas 

de infraestrutura e acesso a 

serviços; 

 

● Garantir a segurança da 

posse da terra para as 

famílias reassentadas, através 

de mecanismos jurídicos 

adequados, buscando a 

implementação de 

instrumentos inovadores que 

rompam com o ciclo de 

marginalização da 

população mais vulnerável; 

 

● Alinhar o programa de 

reassentamento com 

atividades de 

desenvolvimento econômico 

e de apropriação dos 

espaços urbanizados, 

inclusive com ações de 

acompanhamento e 

desenvolvimento social dos 

conjuntos onde as famílias 

serão reassentadas;   

 

● Desenvolver e implementar o 

Plano de Ação de 

Reassentamento com ampla 

divulgação e participação 

da comunidade local, 

inclusive os afetados, 

conforme está indicado no 

Plano de Engajamento das 

Partes Interessadas2. 

 

● Evitar o despejo forçado, visto 

que todas as famílias 

residentes nas áreas de 

remoção receberão as 

compensações previstas 

adiante no documento. 

Considerando as diretrizes 

supracitadas, o presente Plano 

de Reassentamento apresenta 

na tabela seguinte as variadas 

formas de compensação 

associadas às categorias 

imóvel/parte afetada pela 

desapropriação e/ou 

reassentamento. 

Tabela 1: Categoria de pessoas afetadas e formas de compensação 

possíveis 

                                                           
2 Disponível no site da SMOBI da PBH, pelo 

endereço eletrônico: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files
/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20G
est%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%
20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf 

 
 
 
 
 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2020/Instrumentos%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20Ambientais%20e%20Sociais%20_RV04_jan_20.pdf
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CATEGORIAS DE 

PESSOAS AFETADAS 
FORMAS DE COMPENSAÇÃO A SEREM 

APRESENTADAS ÀS PESSOAS AFETADAS 

FAMÍLIAS OCUPANTES DE 

IMÓVEIS DE USO 

RESIDENCIAL, QUE SÃO 

PROPRIETÁRIAS DAS 

BENFEITORIAS 

Atendimento pelas modalidades de atendimento 

previstas na Política Municipal de Habitação, nas 

modalidades: 

● Indenização do imóvel, no valor de avaliação 

das benfeitorias; 

● Reassentamento em unidades habitacionais 

produzidas na área do projeto ou entorno 

imediato; 

● Reassentamento monitorado. 

IMÓVEIS DE USO 

RESIDENCIAL, COM 

REGIME DE OCUPAÇÃO 

DIFERENTE DE PRÓPRIO 

Reassentamento em unidades habitacionais para 

os ocupantes, concomitante ao ressarcimento do 

imóvel do valor de avaliação das benfeitorias ao 

proprietário. 

  

Encaminhamento para o Programa Locação 

Social, nos termos previstos pela Resolução LII do 

Conselho Municipal de Habitação e pelo Decreto 

nº 17.150/2019, que regulamenta aquele 

programa. 

  

Para os imóveis vagos, ressarcimento ao 

proprietário também com indenização do valor de 

avaliação da benfeitoria. 

IMÓVEIS DE USO MISTO 

Atendimento das famílias com o reassentamento, 

conjugado com alternativas previstas no PRAC 

(Programa de Relocação de atividades 

Comerciais), que inclui: 

● Indenização das benfeitorias; 

● Relocação das atividades para unidades 

produzidas na área do projeto / entorno 

imediato; 

● Destinação de áreas remanescentes para 

reconstrução da atividade comercial. 

  

As modalidades poderão ser alinhadas com o 

pagamento de auxílio comércio, até que as 

atividades possam ser retomadas no novo local. 
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IMÓVEIS DE USO NÃO 

RESIDENCIAL (SERVIÇOS, 

COMÉRCIO, INDÚSTRIAS, 

USO COLETIVO) 

Atendimento das famílias com o reassentamento, 

conjugado com alternativas previstas no PRAC 

(Programa de Relocação de atividades 

Comerciais), que inclui: 

● Indenização das benfeitorias; 

● Relocação das atividades para unidades 

produzidas na área do projeto / entorno 

imediato; 

● Destinação de áreas remanescentes para 

reconstrução da atividade comercial. 

  

Para imóveis com os usos diversos do residencial 

que não possuem regime de ocupação próprio, 

também nos termos da legislação, é possível a 

concessão de área para reinstalação da 

atividade, conjugado com o pagamento de 

indenização. 

  

Para os imóveis vazios, indenização dos respectivos 

proprietários. 

PROPRIEDADES 

PARTICULARES 

OCUPADAS 

Utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade 

para garantir os princípios constitucionais da 

função social da propriedade 

Para as áreas de propriedade particular, 

desapropriação das áreas necessárias à 

execução das obras, usucapião em benefício dos 

ocupantes, demarcação urbanística ou 

legitimação de posse. 

PROPRIETÁRIOS DOS 

TERRENOS E DAS 

BENFEITORIAS 

Desapropriação dos imóveis, sendo as benfeitorias 

avaliadas pelo Método da Quantificação de 

Custo e os terrenos pelo Valor de Mercado que 

permite reproduzir o imóvel no mercado e sua 

reinserção no mercado habitacional. 

 

O terreno em análise não possui 

casa/comércio no local que 

demandaria reassentamento 

involuntário de pessoas, ou seja, 

está vago e desocupado, 

cercado de tapumes e muros, se 

enquadrando, portanto, na 

última categoria acima citada. 

Dessa forma, trata-se de uma 

desapropriação do terreno e 

indenização do valor 

desapropriado ao proprietário do 

lote. 
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3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO 

TERRENO 

O terreno em estudo no presente 

Plano de Reassentamento é 

identificado como Lote 005 A, da 

quadra 132, localizado na 

Avenida Amazonas, nº 2651, 

bairro Gutierrez, como 

apresentado na Figura 01 

seguinte. 

Apenas uma parcela do terreno 

é objeto da desapropriação, 

correspondendo à esquina entre 

a Avenida Amazonas e Avenida 

do Contorno, como apresentado 

na Figura 02 subsequente.

 

Figura 01: Imagem aérea do lote 005A. Fonte: Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP, 2022).
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Figura 02: Imagem aérea do lote 005A e sua parcela que será objeto de 

desapropriação. Fonte: Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

(SUDECAP), 2022.

Situado na Regional Oeste, mais 

especificamente na divisa entre 

os bairros Gutierrez e Prado, o 

terreno se encontra em posição 

privilegiada por sua proximidade 

com grandes corredores de 

transporte, como Avenida 

Amazonas, Avenida do Contorno 

e Avenida Francisco Sá.  

A urbanização da região está 

consolidada, com ocupação 

predominante residencial e 

comércio e serviços de porte 

pequeno e médio ativos.  

O bairro é visado pelo alto poder 

aquisitivo de seus moradores e, 

de acordo com o Censo 2010, 

tem a 14ª média de rendimento 

familiar de Belo Horizonte, com R$ 

9.477,90, colocando-o à frente 

de bairros nobres como Serra, 

Carmo, Cruzeiro, São Pedro e 

Santo Antônio.  

Poucas casas resistiram à grande 

expansão imobiliária na região e, 

atualmente, edifícios de grande 

porte contrastam com menores 

construídos na década de 1970.  

O preço médio do metro 

quadrado no bairro é de R$ 12 mil 

para imóveis antigos e R$ 15 mil 

para novos. A procura por novos 
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empreendimentos é grande, 

com grandes empreendimentos 

em fase de construção. 

Faz-se necessário ressaltar que a 

área lindeira à Avenida 

Amazonas foi classificada como 

Centralidade Regional pelo 

Plano de Diretor Municipal (Lei 

Municipal 11.181/2019), onde se 

pretende direcionar maior 

adensamento construtivo e 

populacional e a concentração 

de atividades econômicas, 

complementarmente à 

qualificação urbanística do 

espaço urbano.  

Ademais, as diretrizes de 

ordenamento e desenvolvimento 

urbano definidas na referida Lei 

foram estabelecidas com o 

objetivo de contribuir para a 

qualificação urbana da Av. 

Amazonas, favorecendo 

principalmente a circulação de 

pedestres e ciclistas, bem como 

a utilização do transporte 

coletivo.

 

Figura 03:  Extrato do Mapa da Estrutura Urbana Zoneamento de Belo 

Horizonte. Fonte: Anexo 1 da Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor 

Municipal 

  

Corredor Amazonas 

Terreno a ser desapropriado 



 

PROGRAMA MOBILIDADE E INCLUSÃO URBANA 
 

 

 

12 
 

 

 

Figura 04: Mapa da Estrutura Urbana Zoneamento de Belo Horizonte. Fonte: 

Anexo 1 da Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor Municipal

Conforme cadastro técnico 001, 

cujo extrato é apresentado na 

tabela seguinte, o terreno possui 

área total 412,50 m². Destes, 

  

Corredor Amazonas 

Terreno a ser desapropriado 
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115,51 m² (28% do terreno) serão 

desapropriados, de forma que 

remanesce para os proprietários 

296,99 m².

  

 

Figura 05: Extrato do cadastro de desapropriação n° 001 do empreendimento 

Vetor Oeste Barreiro

No lote atingido existiam 

edificações que foram 

demolidas para construção de 

um novo empreendimento. 

Dessa forma, na data do 

cadastro, constavam como 

benfeitorias apenas muros e 

tapumes. As imagens seguintes 

reconstroem o processo de 

transformação entre 2019 e 2022.
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Figura 06: Vista do terreno em 2019, a partir da Avenida do Contorno. Fonte: 

Google Street View 

 

Figura 07: Vista do terreno em 2019, a partir da Avenida Amazonas. Fonte: 

Google Street View 
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Figura 08: Vista do terreno em 2022, a partir da Avenida Amazonas. Fonte: 

Google Street View 

 

Figura 09: Vista do terreno em 2022, a partir da Avenida do Contorno. Fonte: 

Google Street View

A tabela seguinte apresenta 

informações gerais do lote e suas 

informações urbanísticas, 

                                                           
3 IBED é o documento que consolida 

as informações urbanísticas de um 

lote aprovado com a finalidade de 

subsidiar a elaboração de projeto 

arquitetônico de licenciamento ou 

conforme recorte da IBED3 

(Informação Básica para 

Edificação). 

regularização de edificações. O 

documento pode ser emitido pelo 

Sistema de Informações Urbanísticas 

e Endereços (Siurbe), através do 

endereço siurbe.pbh.gov.br   

https://siurbe.pbh.gov.br/
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Figura 10: Informações do Lote e Informações Urbanísticas. Fonte: Informação 

Básica para Edificação 
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4. PROPOSTA E JUSTIFICATIVA 

Justifica a necessidade da 

desapropriação parcial do 

terreno pela necessidade em 

implantar o aumento do raio de 

curva na esquina da Avenida 

Amazonas (sentido Centro) com 

a Avenida do Contorno (sentido 

Savassi). Essa proposta, além de 

proporcionar ganho de 

capacidade na interseção, 

viabilizará a implantação de 

solução geométrica com ilha, 

proporcionando a melhoria das 

travessias de pedestres, como 

apresentado na figura seguinte.

 

 

Figura 11: Proposta de aumento do raio de curva com implantação de 

solução geométrica com ilha. Fonte: Empresa de Transporte e Trânsito de Belo 

Horizonte (BHTRANS, 2022) 
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Figura 12: Extrato da responsabilidade pelo projeto. Fonte: Empresa de 

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS, 2022)

O DECRETO Nº 18.057/2022, 

declarou para fins de utilidade 

pública parte do lote 005A da 

quadra 132, com área de 

115,51m², situada no Bairro 

Gutierrez, cujo proprietário foi 

identificado.  

Com o decreto, inicia-se o 

processo de desapropriação do 

imóvel. A medida, prevista em lei, 

permite a intervenção do poder 

público na propriedade privada 

para realizar obras em benefício 

da coletividade. 

Seguindo a legislação brasileira, 

os proprietários foram notificados 

do interesse público sobre seu 

imóvel por meio da publicação 

no DOM4. Então, a propriedade 

foi avaliada para determinar um 

valor justo da indenização a ser 

oferecida, baseado em 

                                                           
4  Decreto Nº 18.057 de 05 de agosto de 2022, 

disponível no endereço eletrônico: 
https://dom-
web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20346 

parâmetros definidos em normas 

técnicas e legais. 

Em 06/09/2022, houve a 

notificação de desapropriação e 

proposta de indenização, com 

proposta de valor de 

R$971.986,46 (novecentos e 

setenta e um, novecentos e 

oitenta e seis, quarenta e seis 

centavos) conforme laudo de 

avaliação 070/20225.  

Conforme registros no processo n. 

01-045.813/22-06, o contato com 

o proprietário foi realizado por 

reuniões presenciais, e-mail e 

telefone, caminhando a um 

acordo amigável. 

Todos os procedimentos 

adotados pelo Município em 

relação a desapropriações 

respeitam, acima de tudo, a 

dignidade e a segurança de 

 
5 Anexo 1 do presente documento 

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20346
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/20346
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todos os envolvidos no processo. 

Além disso, os preceitos 

constitucionais e legais aplicáveis 

à desapropriação são seguidos à 

risca com o objetivo de respeitar 

os direitos e as garantias 

fundamentais dos cidadãos, 

inclusive com o prévio depósito 

da indenização arbitrada 

judicialmente ou do pagamento 

de indenização acordada.
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO TERRENO 

O terreno é avaliado pelo seu 

valor de mercado, que permite 

reproduzir o imóvel no mercado 

imobiliário e sua reinserção no 

mercado habitacional. 

O valor de mercado é definido 

pelo subitem 0.5 da NBR 14653-

1:2019 – Avaliação de Bens - 

Parte 1: Procedimentos Gerais: 

“Valor de mercado é a quantia 

mais provável pela qual se 

negociaria voluntariamente e 

conscientemente um bem, em 

uma data de referência, dentro 

das condições do mercado 

vigente.” 

A avaliação de bens é definida 

pelo subitem 3.1.5 da NBR 14653-

1:2019 - Avaliação de Bens - Parte 

1: Procedimentos Gerais: 

“(...) avaliação de bens, de seus 

frutos e direitos: análise técnica 

para identificar valores, custos ou 

indicadores de viabilidade 

econômica, para um 

determinado objetivo, finalidade 

e data, consideradas 

determinadas premissas, 

ressalvas e condições limitantes”. 

A vistoria do imóvel abrangeu as 

seguintes atividades: 

A.  Identificação do imóvel 

objeto desta avaliação: 

 

● Verificação da sua 

localização e condições de 

seu entorno; 

 

● Registro fotográfico. 

Foram adotadas, neste trabalho, 

as seguintes normas de 

avaliação, publicadas pela ABNT 

- Associação Brasileira de Normas 

Técnicas: 

● ABNT NBR 14653-1:2019 

(Avaliação de Bens - Parte 1: 

Procedimentos Gerais); 

 

● ABNT NBR 14653-2:2011 

(Avaliação de Bens - Parte 2: 

Imóveis Urbanos); 

Para a avaliação são realizadas 

as atividades básicas, conforme 

o item 6 da NBR 14653-1:2019 

(Avaliação de Bens - Parte 1: 

Procedimentos gerais), estão 

abaixo relacionadas: 

● Vistoria do bem avaliando; 

● Coleta de dados; 

● Escolha da metodologia; 

● Tratamento dos dados; 

● Resultado da avaliação. 

As diretrizes de cada um dos 

subitens acima relacionados 

estão descritas no texto da NBR 

14653-1:2019. 

B. Critérios e metodologias 

aplicados na avaliação 

O método e procedimento 

utilizado para determinação pelo 

método evolutivo é definido da 

seguinte forma pelo subitem 8.2.4 

da NBR 14653-2 - Avaliação de 

Bens - Parte 2: Imóveis urbanos: 
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“A composição do valor total do 

imóvel avaliando pode ser 

obtida através da conjugação 

de métodos, a partir do valor do 

terreno, considerados o custo de 

reprodução das benfeitorias 

devidamente depreciado e o 

fator de comercialização, ou 

seja: 

VI=(VT + CB) . FC 

Onde: 

▪ VI é o valor do imóvel; 

▪ VT é o valor do terreno; 

▪ CB é o custo de reedição da 

benfeitoria; 

▪ FC é o fator de 

comercialização. 

 

A aplicação do método 

evolutivo exige que: 

 

i. O valor do terreno seja 

determinado pelo método 

comparativo de dados de 

mercado ou, na 

impossibilidade deste, pelo 

método involutivo; 

 

ii. As benfeitorias sejam 

apropriadas pelo método 

comparativo direto de 

custo ou pelo método da 

quantificação de custo; 

 

iii. O fator de 

comercialização seja 

levado em conta, 

admitindo-se que pode ser 

maior ou menor do que a 

unidade, em função da 

conjuntura do mercado na 

época da avaliação. 

 

C. Critério de avaliação das 

benfeitorias do terreno - 

Método Comparativo 

As benfeitorias (inexistentes no 

presente caso) são calculadas 

utilizando o método da 

quantificação de custo, utilizado 

para identificar o custo da 

reedição das benfeitorias. Pode 

ser apropriado pelo custo unitário 

básico ou por orçamento 

detalhado com identificação 

das fontes consultadas.  

A identificação de custo pelo 

custo unitário básico tem como 

objetivo principal examinar as 

especificações dos materiais 

aplicados, para estimação do 

padrão construtivo, a tipologia, o 

estado de conservação e a 

idade aparente.  

O custo unitário básico, segundo 

a NBR 12.721, é o custo por metro 

quadrado de construção do 

projeto-padrão considerado, 

calculado de acordo com a 

metodologia estabelecida em 

8.3, pelos Sindicatos da Indústria 

da Construção Civil, em 

atendimento ao disposto no 

artigo 54 da Lei nº 4.591/64 e que 

serve de base para a avaliação 

de parte dos custos de 

construção das edificações.  
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Para Belo Horizonte. utiliza-se a 

tabela mensal do CUB 

Sinduscon/MG6.  

Para a depreciação física, utiliza-

se a tabela de Tabela de Ross-

Heidecke que leva em conta a 

idade aparente e o estado de 

conservação7.  

O custo de reedição das 

benfeitorias é o resultado da 

subtração do custo de 

reprodução da parcela relativa à 

depreciação.   

Nas benfeitorias externas, utiliza-

se o custo pelo orçamento 

detalhado, com preenchimento 

de planilha onde são 

discriminados todos os serviços, 

indicando a unidade de medida, 

a quantidade, o custo unitário e 

o custo total. A fonte utilizada é a 

própria planilha de tabela de 

preços da SUDECAP. 

 

 

                                                           
6  Disponível no endereço eletrônico: 

https://www.sinduscon-mg.org.br/cub/tabela-
do-cub/  

7 Disponível no endereço eletrônico: 

https://pt.scribd.com/doc/150397376/Tabela-
de-Ross-Heidecke-para-Depreciacao-de-
Imoveis  

https://www.sinduscon-mg.org.br/cub/tabela-do-cub/
https://www.sinduscon-mg.org.br/cub/tabela-do-cub/
https://pt.scribd.com/doc/150397376/Tabela-de-Ross-Heidecke-para-Depreciacao-de-Imoveis
https://pt.scribd.com/doc/150397376/Tabela-de-Ross-Heidecke-para-Depreciacao-de-Imoveis
https://pt.scribd.com/doc/150397376/Tabela-de-Ross-Heidecke-para-Depreciacao-de-Imoveis
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6. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 
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ANEXO 1 – LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 






































