
 
 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência expõe as diretrizes arquitetônicas, urbanísticas, 

paisagísticas e conceituais a serem consideradas na concepção do Estudo 

Preliminar, objeto deste Concurso Público, e dos futuros projetos executivos de 

arquitetura e complementares. 

 

2. OBJETIVO 

 

Dos diversos órgãos e serviços que compõem a estrutura administrativa do 

Município de Belo Horizonte, boa parte funciona hoje em instalações dispersas 

em vários edifícios na cidade de Belo Horizonte, sendo a grande maioria 

alugados, para acomodar o efetivo de servidores e o público em geral usuário 

dos serviços desses órgãos.  

 

Essas instalações já não atendem à demanda presente de espaço físico, e, 

frente ao incremento tendencial da mesma no futuro, a situação tende a se 

agravar. Além disso, a atual dispersão espacial das unidades funcionais do 

município dificulta o seu funcionamento e eleva os seus custos operacionais.  

 

Diante deste quadro, o Município de Belo Horizonte decidiu buscar solução 

arquitetônica capaz de atender às demandas de espaço físico para o melhor 

desempenho das suas funções.  

 

Assim, o objetivo do presente concurso, a ser realizado em uma única etapa, 

consiste na seleção, entre os Estudos Preliminares apresentados, da proposta 

mais adequada quanto aos aspectos de projeto arquitetônico, qualidade 

conceitual, adequação espacial, simbolismo, acessibilidade, conforto, bem 

estar, estética, sustentabilidade, paisagismo, funcionalidade, segurança, custo, 

viabilidade técnica e adequação, tendo como finalidade o desenvolvimento do 



 
 

Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares do Centro Administrativo 

Municipal de Belo Horizonte. 

 

3. OBJETO DO CONCURSO 

 

O objeto do certame é a contratação do Projeto Executivo e Complementares, 

a partir do estudo preliminar que se sagrar vencedor: 

 

a) Proposição de edificações que atendam à demanda apresentada – com 

aproximadamente 100.000 m² de área total construída, conforme 

Programa de Necessidades (Anexo II); 

 

b) Integração urbanística do complexo do Centro Administrativo com as 

obras de infraestrutura previstas para o entorno (Anexo VII) e tratamento 

urbanístico destas áreas, propondo a sua requalificação; 

 

c) Proposição de conexão de pedestres entre o novo complexo do Centro 

Administrativo criado e as regiões da rodoviária, estação de metrô e 

Praça do Peixe. 

 

3.1. Caracterização e Localização da Área 

 

A área que será objeto das propostas do Concurso Público de Arquitetura para 

a construção do Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte abrange 

o terreno hoje ocupado pelo estacionamento do Terminal Rodoviário. As áreas 

e vias no entorno (conforme limites na Figura 1 - a seguir) deverão ser objeto 

de tratamento urbanístico, podendo eventualmente ser utilizadas em 

subterrâneo.  

A área disponível na quadra onde está o prédio que sediou a Secretaria de 

Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderá ser utilizada, em 

momento posterior, para expansão do próprio Centro Administrativo e Centro 

Comercial. Essa área também poderá ser utilizada como área 



 
 

adicional/opcional para a resolução da(s) edificação(ões), caso haja alguma 

restrição de ordem técnica ou econômica ao desenvolvimento do projeto 

arquitetônico apenas no estacionamento da Rodoviária.  

A área disponível entre a Rodoviária e a Praça do Peixe, incluindo a área sobre 

o canal do Ribeirão do Arrudas, o espaço aéreo da Estação de Metrô e o 

Complexo da Lagoinha, deverá ser utilizada para a resolução da conexão de 

pedestres entre o Centro Administrativo e a Praça do Peixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Perímetro de intervenção. Fonte: GOOGLE, 2011. 
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Trata-se de uma área estratégica para o Município de Belo Horizonte, pois 

apresenta relevância do ponto de vista da localização de equipamentos 

urbanos essenciais sob o aspecto da mobilidade urbana, como a atual 

Rodoviária (Futuro Terminal de Integração Modal), o BRT (Bus Rapid Transit, 

em português, Transporte Rápido por Ônibus) Move, a Estação de Metrô da 

Lagoinha, bem como a futura integração da Linha 3 de metrô da Savassi. 

O projeto de implantação do Centro Administrativo será objeto de tratativa 

especial, sendo viável a adoção de índices urbanísticos distintos dos previstos 

nas normas municipais, que poderão ser objeto de alteração visando à sua 

conformação às necessidades do desenvolvimento do projeto de que trata o 

presente Edital. 

 

3.1. Aspectos de Patrimônio Histórico Culturais 

 

Do ponto de vista histórico cultural, é importante observar que, a área escolhida 

para construção do Centro Administrativo Municipal localiza-se no perímetro do 

Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências e engloba edificações 

que integram o patrimônio cultural local, condição esta que demanda a adoção 

de diretrizes especiais com o intuito de valorizar os atributos históricos de que 

origina a memória da região. Nesse sentido, o estudo preliminar deverá 

considerar, além dos demais aspectos e parâmetros constantes deste termo de 

referência, as especificidades que tornam a área objeto de intervenção um 

lugar referencial para a cidade de Belo Horizonte. 

Ao longo do tempo, a Avenida Afonso Pena se afirmou como lugar simbólico 

para a população da cidade. No plano inicial de Aarão Reis, a via foi concebida 

como o principal eixo da capital, ligando a Praça do Mercado, atual Rodoviária, 

ao local previsto para a Igreja Matriz, hoje Praça Milton Campos. Desse modo, 

desde a sua origem, à imediação da rodoviária foi destinada a função de lugar 

de apropriação pública.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: Planta da Cidade de Belo Horizonte, 1930. Fonte: Fonte: Panorama de Belo 

Horizonte: atlas histórico. BELO HORIZONTE / Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos 

Históricos e Culturais. Belo Horizonte, 1997. 

 

Se em um primeiro momento a Feira de Amostras propiciou tal apropriação, 

com um caráter de utilização marcantemente vinculada ao cotidiano, com a 

construção da Rodoviária, o lugar passa a assumir um caráter de 

transitoriedade, mas com forte apelo à memória da população posto que se 

afirma como espaço por meio do qual se estabelecem relações de encontro e 

despedida.  

Todavia, a cidade enquanto organismo dinâmico, demanda por vezes o 

estabelecimento de novos usos para os lugares. Entretanto, é desejável que o 

atendimento a estas demandas levem em consideração o respeito às relações 

locais estabelecidas e, tomando essa referência como premissa da proposta, a 

implantação de um Centro Administrativo Municipal em área adjacente à 

Rodoviária torna-se pertinente. Faz-se pertinente na medida em que o Centro 

Administrativo Municipal possibilitará que espaço se mantenha como um lugar 

referencial para a apropriação pública, especialmente após a transferência da 

Rodoviária para o novo terminal em construção no Bairro São Gabriel. 



 
 

Partindo da premissa que o novo uso proposto neste termo de referência 

resguarda a manutenção do referencial público do espaço existente, o estudo 

preliminar deverá atentar para o respeito às condições da materialidade que 

conferem caráter simbólico ao espaço.   

É desejável que a proposta considere que: 

 Tendo em vista que as palmeiras existentes à frente e na lateral da 

rodoviária constituem elemento referencial para a paisagem local, é 

desejável que seja proposta nova fileira de palmeiras, em frente à 

rodoviária, assim como seja considerado o desenho das calçadas em 

pedra portuguesa existentes atualmente, desenvolvido pelo escritório de 

Burle Marx. 

 É desejável a proposição de solução de partido e implantação que 

promovam a visibilidade da rodoviária a partir do seu eixo central, de 

modo a manter a conexão visual entre a edificação protegida e a 

Avenida Afonso Pena. 

O processo de desenvolvimento da capital mineira levou à substituição do 

antigo Mercado pela Feira de Amostras e, posteriormente desta edificação pela 

Rodoviária. A área em estudo foi, portanto, sempre marcada pela presença de 

grandes equipamentos, dotados de grande importância simbólica para a 

cidade. Mesmo ao longo desses processos de substituição, as grandes visadas 

foram mantidas e, muitas vezes, valorizadas, como por exemplo, com a 

implantação da obra “Liberdade em Equilíbrio”, da artista plástica Mary Vieira, 

na Praça Rio Branco. 

Estão presentes, na área de estudo, alguns imóveis tombados pelo Patrimônio 

Histórico, que devem ser preservados pelas propostas para o Centro 

Administrativo do Município de Belo Horizonte. São eles: 

 Rodoviária: Tombado conforme Deliberação 03/94, de 10/11/1994, com 

publicação no Diário Oficial de Minas Gerais em 18/11/1994 – processo 

01.059218.95.78, apenso ao processo 01.059220.9510. 

 



 
 

 Praça Rio Branco: Tombado conforme Deliberação 03/94, de 

10/11/1994, com publicação no Diário Oficial de Minas Gerais em 

18/11/1994 – processo 01.059218.95.78, apenso ao processo 

01.059220.9510.  

 

 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(atual RISP): Tombado conforme Deliberação 03/94, de 10/11/1994, 

com publicação no Diário Oficial de Minas Gerais em 18/11/1994 – 

processo 01.059218.95.78, apenso ao processo 01.059220.9510. 

Também é protegida por Tombamento Estadual, através do Decreto 

Estadual nº 27.927 de 15 de março de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 03: Bens Culturais Tombados. Fonte: GOOGLE, 2012. 
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Com relação às questões viárias, a área em estudo está próxima de quatro 

grandes avenidas, Afonso Pena, Santos Dumont, Paraná e do Contorno; e dois 

grandes viadutos: Nansen Araújo e Sara Kubitschek. Observa-se que a área é 

um grande nó viário, que conecta o Centro a importantes eixos arteriais da 

cidade, como as avenidas Cristiano Machado, Presidente Antônio Carlos, Dom 

Pedro II e Nossa Senhora de Fátima. Apresenta, portanto, uma complexa 

lógica de circulação, visto que a região é alimentada por várias linhas de 

ônibus, pela Estação de Metrô da Lagoinha e pelo BRT Move, que já se 

encontra em operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Situação do Entorno. Fonte: GOOGLE, 2011.  
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Influenciada pela presença direta da Rodoviária, grande parte dos usos 

encontrados na área objeto deste concurso é, atualmente orientada para seus 

usuários, sendo portanto, marcante a presença de hotéis, serviços e comércio 

popular na região. O entorno encontra-se bastante deteriorado, apresentando 

imóveis em estado de conservação precário. É marcante a presença de 

população em situação de rua, principalmente associada aos baixios dos 

viadutos que formam o Complexo da Lagoinha. 

Os projetos deverão ser elaborados atendendo às normas que regem a 

atividade do Arquiteto e Urbanista. Os parâmetros urbanísticos para a 

edificação serão viabilizados via instrumento jurídico-urbanístico específico 

para este fim. 

3.2. Projetos previstos para a área de intervenção 

A seguir serão apresentadas as intervenções previstas para a área, 

considerando os limites da área de intervenção e o seu entorno imediato.  

3.2.1. Estação Lagoinha – Linha 3 do Metrô 

 

Conforme informações disponibilizadas pela empresa Trem Metropolitano de 

Belo Horizonte S. A. – Metrominas, a Linha 03 do Metrô percorrerá, dentro do 

perímetro de intervenção objeto deste concurso, o eixo da Avenida Afonso 

Pena e contará com uma estação localizada na área. Observar diretrizes 

contidas na Nota Técnica da Metrominas (Anexo VII), sobre o projeto da 

Estação Lagoinha, bem como atentar para as áreas diretamente afetadas por 

este projeto (Anexo VII), que deverão ser respeitadas. 

  



 
 

3.2.2. BRT Move 

 

O projeto do BRT Move que está em fase inicial de operação em Belo 

Horizonte possui interface direta com a área de intervenção, conforme pode ser 

observado no diagrama abaixo. A geometria necessária para a circulação do 

BRT deverá ser preservada na elaboração das propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Projeto BRT. Fonte: Site BHTRANS (http://www.bhtrans.pbh.gov.br/MOVE), 2014. 
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Área para resolução de ligação de pedestres  



 
 

 

3.2.3. Operação Urbana Consorciada 

A área de intervenção está contida no perímetro da Operação Urbana 

Consorciada Nova BH, que está sendo proposta pelo executivo municipal. 

Informações sobre este projeto podem ser acessadas através do link: 

<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idCon

teudo=129779&pIdPlc=&app=salanoticias>. 

 

3.2.4. Terminal Metropolitano 

 

Com a transferência prevista das funções da Rodoviária para o Bairro São 

Gabriel, o edifício da Rodoviária abrigará a nova função de Terminal 

Metropolitano. O projeto deste terminal metropolitano utilizará a atual área de 

embarque de ônibus, como área para entrada, parada e saída dos coletivos. 

 

3.3. Aspectos Conceituais e Condicionantes de projeto  

 

As propostas para a implantação do Centro Administrativo do Município de 

Belo Horizonte devem nascer enfrentando, não só o desafio de atender a um 

programa arquitetônico complexo, mas também de promover a requalificação 

urbanística da área de intervenção, de integrar os diferentes modais de 

transporte público, de valorizar os espaços públicos existentes e propostos. A 

implantação do Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte, não 

deve ser apenas uma intervenção arquitetônica, mas também uma intervenção 

de caráter urbanístico. 

A edificação em si, ou conjunto de edificações, deve tomar partido da sua 

localização estratégica e iconográfica, dando origem a um novo marco 

arquitetônico para a cidade, significativo e impactante. Marco arquitetônico este 

que também deve ser um exemplo de sustentabilidade e de acessibilidade 

universal.  

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idConteudo=129779&pIdPlc=&app=salanoticias
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idConteudo=129779&pIdPlc=&app=salanoticias


 
 

O Plano Diretor de Belo Horizonte reconhece o valor cultural do centro histórico 

constituído pela área interna da Avenida do Contorno e expõe a preocupação 

com diversos aspectos relacionados à paisagem urbana e dos conjuntos de 

interesse cultural. A partir do disposto no Plano Diretor Municipal, apresentam-

se, de forma ampla, as seguintes condicionantes de projeto: 

a) Preservação e valorização do patrimônio urbanístico, arquitetônico, 

histórico e artístico presentes na área de intervenção, bem como de 

seus marcos urbanos;  

b) Preservação do traçado original do sistema viário; 

c) Proteção dos elementos paisagísticos, permitindo a visualização do 

panorama e a manutenção da paisagem em que estão inseridos; 

d) Recuperação das áreas públicas e verdes. 

 

Também é condicionante para a elaboração da proposta, a compatibilização 

dos projetos do Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte com os 

projetos previstos para a área de intervenção, apontados no item 3.2. 

Para resolução de questões de circulação viárias, será permitido a expansão 

do perímetro de intervenção, de maneira a se fazerem justificadas possíveis 

demandas de alteração de tráfego. 

Esclarece-se que as propostas para a resolução da edificação do Centro 

Administrativo do Município não poderão se apropriar da edificação atualmente 

ocupada pela Rodoviária. 

É desejável que a edificação ou conjunto de edificações situe-se no eixo da 

Avenida Afonso Pena, hipótese em que a área livre lindeira à edificação 

ocupada pela AISP poderá, futuramente, ser utilizada como área de expansão 

para o Centro Administrativo, podendo abrigar áreas comerciais e 

estacionamento. 

Havendo restrição de ordem técnica ou econômica ao desenvolvimento do 

projeto arquitetônico nessa condição, em decorrência de limitações inerentes 

ao local da intervenção, a área livre lindeira à edificação que atualmente sedia 

a AISP poderá ser incluída na elaboração da proposta arquitetônica. 



 
 

Por fim, o Centro Administrativo deverá adotar soluções de projeto que o 

capacite a receber a Certificação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e se adeque à modalidade “Ouro” do Selo BH Sustentável. 

Informações sobre esse selo estão disponíveis no link: 

http://cesa.pbh.gov.br/scsae/index.smma;jsessionid=57B0DE999A748EB3896E

1FDC8C9D4C9B.cesa1. 

 

3.4. Aspectos Funcionais 

 

O Município de Belo Horizonte compreende uma complexa estrutura 

administrativa que está descrita no Anexo II - Programa de Necessidades e no 

Anexo III - Organograma PBH, que deverão ser as informações básicas para o 

desenvolvimento do projeto arquitetônico. 

 

As propostas deverão considerar uma área construída aproximada de 

100.000m² para a edificação, que deverá oferecer suporte às atividades de 

cerca de 8.000 a 10.000 servidores.  

 

Além dos aspectos postos no Anexo II - Programa de Necessidades e no 

Anexo III - Organograma PBH, algumas informações merecem ser destacadas: 

 Os proponentes terão liberdade para propor edificações únicas ou 

conjuntos de edificações, que conformarão o Centro Administrativo do 

Município de Belo Horizonte; 

 O tratamento das áreas livres e espaços públicos na área de intervenção 

é parte integrante e fundamental da proposta, pois o entorno deve 

dialogar intimamente com o Centro Administrativo do Município, 

contribuindo inclusive para a qualificação de seus acessos.  

 A conexão de pedestres entre o Centro Administrativo e a Praça do 

Peixe deve configurar um espaço amplo e agradável. Tal conexão 

permitirá a (re)conexão simbólica entre o Centro e a Lagoinha, através 

da transposição das múltiplas barreiras existentes. É desejável a 

implantação de áreas propícias à apropriação e permanência, além do 

caminhamento propriamente dito. A qualidade ambiental das áreas sob 

http://cesa.pbh.gov.br/scsae/index.smma;jsessionid=57B0DE999A748EB3896E1FDC8C9D4C9B.cesa1
http://cesa.pbh.gov.br/scsae/index.smma;jsessionid=57B0DE999A748EB3896E1FDC8C9D4C9B.cesa1


 
 

a conexão de pedestres deverá ser trabalhada na proposta, em especial 

no sentido de maximizar a iluminação e ventilação natural. A altura 

mínima livre nas vias que venham a ser sobrepostas pela conexão de 

pedestres deverá ser de 5,50m, inclusive nas vias elevadas. 

Excepcionalmente nos trechos elevados nos quais não haverá 

circulação de caminhões e carretas, a altura mínima admitida será de 

4,60m, desde que justificada.Propostas para equipamentos públicos que 

subsidiem a melhoria das áreas livres, também serão consideradas; 

 A intervenção deve prever áreas públicas que permitam a aglomeração 

de pessoas, como as esplanadas, por exemplo. 

 As propostas deverão adotar soluções que promovam o incremento das 

áreas verdes na área de intervenção, bem como a melhoria da sua 

qualidade ambiental; 

 As propostas devem contemplar, portanto, projetos de requalificação 

urbanística e paisagística da área, com soluções que promovam ampla 

arborização do entorno; 

 O Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte deve ainda 

manter uma intensa ligação com a rede de transporte público coletivo 

(Metrô e BRT Move), garantindo acessos qualificados às estações; 

 Deve incentivar o transporte por meios não motorizados, como por 

bicicletas e por circulação a pé. Para tanto, o Centro Administrativo deve 

prever a instalação de bicicletários e vestiários; 

 A proposta pode contemplar soluções de reestruturação da circulação 

viária, sendo que, para isso, será permitida a expansão do perímetro de 

intervenção, de maneira a se fazerem justificadas possíveis demandas 

de alteração de tráfego; 

 Como estratégia de incremento dos espaços públicos, poderá ser 

proposto o fechamento de vias; 

 Devem ser previstos pontos de taxi, vias especiais de acesso, livres para 

carros de emergência, como bombeiro, ambulâncias, viaturas policiais, 

etc, além de áreas para carga e descarga; 

 Devem ser previstas áreas e acessos para carga e descarga; 



 
 

 As soluções de estacionamentos subterrâneos ou aéreos podem ocupar 

toda a área de intervenção. Dessa forma, as soluções subterrâneas não 

precisam ficar restritas à área dos lotes, podendo avançar sobre as vias. 

 As áreas de escritório deverão ser resolvidas em andares corridos, com 

infraestrutura de shafts (verticais e horizontais), de forma a proporcionar 

grande flexibilização de layouts; 

 O projeto deve contemplar soluções de infraestrutura lógica, elétrica, de 

combate à incêndio, hidráulica, entre outras; 

 Devem ser asseguradas as condições de segurança (pessoal, 

institucional e patrimonial) e de controle de acesso; 

 As circulações e acessos de público, de serviço, de funcionários e de 

membros dos órgãos superiores devem ser hierarquizadas e 

organizadas, evitando conflitos de fluxos; 

 Os fluxos devem ser bem distribuídos, devendo ser previstas áreas para 

recepcionar, identificar e orientar o público, devendo ser inclusive 

previstas áreas de apoio e atendimento ao público também por andar; 

 Os deslocamentos devem ser otimizados e os percursos devem ser de 

clara leitura; 

 A capacidade dos elevadores deve ser compatível com o número de 

usuários do complexo;  

 Devem ser previstas áreas de convivência para os funcionários, espaço 

para exposições eventuais ou pequenas apresentações; 

 O projeto deve permitir a instalação de no mínimo, uma copa por 

pavimento; 

 O projeto do Centro Administrativo deverá seguir as determinações das 

normativas de controle e combate a incêndio, em especial NBR 14.276, 

NBR 9077, NR 23, Decreto Estadual 44.270/2006, IT08 e IT09 

(Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais). 

  O projeto do Centro Administrativo também deverá estar adaptado às 

exigências da NBR 9050, e demais normativas sobre acessibilidade. 

 Conforme programa de necessidades, o Centro Administrativo deve 

contar com áreas reservadas para biblioteca, arquivo, salas de reunião, 

estoques ou almoxarifados, entre outras estruturas. 



 
 
 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

As propostas deverão ser elaboradas de acordo com as exigências do item 7. 

Das Normas de apresentação das propostas, do Edital do Concurso. 

 

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

As propostas habilitadas a participar da seleção objeto do presente concurso 

serão avaliadas e julgadas pelo atendimento aos preceitos, diretrizes e 

recomendações constantes das Bases do Concurso e segundo os demais 

critérios abaixo especificados, tais como qualidade urbanística e paisagística; 

qualidade arquitetônica; conforto ambiental; sistemas construtivos, materiais e 

técnicas; redução do impacto ambiental; e viabilidade e sustentabilidade 

econômica. 

5.1. Atendimento às restrições e diretrizes apresentadas no Termo de 

Referência 

As propostas apresentadas deverão observar e respeitar todas as 

condicionantes postas neste Termo de Referência (item 3.3 - Condicionantes 

de Projeto). 

5.2. Qualidade urbanística e paisagística 

O tratamento das áreas livres e espaços públicos na área de intervenção é 

aspecto fundamental da proposta, que deve valorizar esses espaços de fruição 

pública. Tais áreas devem receber adequadas propostas de requalificação de 

calçadas, soluções sofisticadas de paisagismo e desenho urbano em geral, que 

valorizem esses espaços públicos, as visadas historicamente importantes, bem 

como as edificações existentes e a serem implantadas. 

 

5.3. Qualidade arquitetônica 

A implantação da proposta no sítio, a organização espacial e funcional do 

conjunto, assim como a composição formal e estética do mesmo serão 

avaliadas. O projeto deve proporcionar acessibilidade, conforto, bem estar e 

segurança para seus usuários. O projeto para o Centro Administrativo do 

Município de Belo Horizonte deve criar um conjunto harmônico entre as 



 
 

edificações existentes e as edificações propostas e, ao mesmo tempo, deve 

dar origem a um novo marco arquitetônico para a cidade. 

 

5.4. Conforto ambiental 

O conforto ambiental, em seus aspectos térmico, visual e acústico, deve ser 

aspecto fundamental a ser considerado nas propostas de forma a atender os 

princípios básicos da arquitetura bioclimática visando eficiência térmica e 

energética, conforme os critérios estabelecidos no Programa de Certificação 

em Sustentabilidade Ambiental – Selo BH Sustentável – de Belo Horizonte. 

Desta forma, o Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte deve ser 

um modelo de edificação sustentável, e deve se adequar à modalidade “Ouro” 

do Selo BH Sustentável. 

 

5.5. Sistemas construtivos, materiais e técnicas 

As propostas devem contemplar materiais, sistemas e técnicas construtivas 

que possibilitem a durabilidade e a redução dos custos de construção e de 

manutenção dos projetos, sem prejuízo da qualidade da sua arquitetura. 

 

5.6. Redução do impacto ambiental 

As propostas devem adotar estratégias que promovam o uso racional da água 

e da energia, e favoreçam a reciclagem dos materiais utilizados, o reuso das 

águas pluviais para usos não nobres, como a irrigação de jardins e descargas 

sanitárias, a coleta seletiva e a destinação adequada dos resíduos produzidos. 

As propostas devem, ainda, incorporar tecnologias de utilização de energia de 

fontes renováveis, como a solar, a eólica e/ou a biomassa, conforme os 

critérios estabelecidos no Programa de Certificação em Sustentabilidade 

Ambiental – Selo BH Sustentável – de Belo Horizonte para a categoria “Ouro”. 

 

5.7. Viabilidade econômica 

As propostas devem apresentar viabilidade econômica para sua 

implementação e baixos custos de manutenção, sem prejuízo da qualidade de 

sua arquitetura.  



 
 
 

 

Belo Horizonte, 09 de abril de 2014. 

 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento. 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 


