
 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 

 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos-Pedro I – Leste-Oeste 

Posicionamento sobre as Propostas apresentadas nos Relatórios sobre o EIV 

Este documento mostra o posicionamento da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano (SMAPU) com relação a cada uma das propostas 

apresentadas nos quatro relatórios que tratam do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos-Pedro I – Leste-

Oeste (OUC ACLO), a saber: 

• Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança (REIV) elaborado pelo Executivo Municipal e apresentado na reunião do Conselho Municipal de 

Políticas Urbanas (COMPUR) em 17/09/2015; 

• Relatório elaborado pela relatora, conselheira do COMPUR Maria de Fátima Santos Gottschalg apresentado em 17/09/2015; 

• Relatório elaborado pelo conselheiro do COMPUR Gladstone Otoni dos Anjos, apresentado em 17/12/2015; 

• Relatório elaborado pela conselheira do COMPUR Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga, com participação de outras entidades, apresentado em 

26/01/2016. 

Cada proposta está acompanhada de um comentário sobre sua pertinência com relação ao Plano Urbanístico (PU) da OUC ACLO e de um parecer indicando 

o posicionamento da SMAPU. Os pareceres têm o seguinte formato: 

• Incorporar como diretriz 

• Incorporar como recomendação 

• Não incorporar 

Em alguns casos o parecer pode ser apresentado com ressalva. Nesses casos, a ressalva está indicada no comentário. 

Esclarece-se que propostas aprovadas como diretrizes serão incorporadas à OUC ACLO. Propostas aprovadas como recomendação serão incorporadas à 

OUC ACLO quando avaliadas como ações efetivas e viáveis. 

 



REIV-Diretrizes

Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

1 Alterar os parâmetros de estacionamento conforme tabela – Anexo 1 deste REIV. BHtrans

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC ao propor, com relação à 

proposta original: ampliação da exigência de vagas para bicicletas nos 

empreendimentos, ampliação das situações onde a implantação de vestiário para 

usuários de bicicletas é exigida, redução da exigência de vagas para motocicletas e 

ampliação das exigências de áreas para carga e descarga nos empreendimentos; sem, 

contudo, criar condições que inviabilizem empreendimentos.

Incorporar como diretriz

2

A efetivação da produção de HIS nas áreas de Aeis-1 e Aeis-1 de Interesse Ambiental deve ter 

estratégias de antecipar sua efetivação ao longo do tempo de forma que essa mesma valorização, 

incidindo sobre o preço da terra, não inviabilize essa produção.

Urbel

A proposta se adequa às demais propostas da OUC, na medida em que busca 

estratégias para, simultaneamente, viabilizar a implantação de habitação de interesse 

social e evitar que a valorização imobiliária implicada pela OUC inviabilize suas 

propostas. A proposta não prejudica outros aspectos da OUC, tendo em vista que a 

constituição de banco de imóveis já está prevista como a primeira destinação de 

recursos da OUC (ver item 2.2.7.3. Gestão de Recursos).

Incorporar como diretriz

3

Explicitar que para as habitações de interesse social – HIS aplica-se a mesma flexibilização do 

percentual de área de fruição pública e via de uso público prevista para as tipologias incentivadas. 

Além disso, prever que esse percentual possa coincidir com o afastamento frontal, de forma a não 

prejudicar a viabilidade da produção de HIS.

Urbel

A proposta segue os princípios já previstos na OUC : HIS já se enquadra como tipologia 

incentivada (unidade habitacional com um banheiro e até uma vaga para veículo leve) 

e, consequentemente, a flexibilização do percentual de área de fruição pública e via de 

uso público já se aplica às unidades de HIS. Da mesma forma, já se prevê, no Plano 

Urbanístico da OUC, que áreas de afastamento frontal sejam consideradas como áreas 

de fruição pública.

Incorporar como diretriz

4

A participação do Conselho Municipal de Habitação – CMH na definição do programa de aluguel 

social – em edifícios públicos ou privados – deve ser ampliada e voltada para sua estruturação, 

definição dos instrumentos jurídicos para sua efetivação e da melhor forma de viabilizar sua gestão. 

Urbel

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, tendo em vista que já 

prevê o CMH como agente de gestão da OUC em questões relacionadas a HIS. (Ver item 

2.2.7.2 Agentes de Gestão)

Incorporar como diretriz

5
Prever a produção de unidades para o aluguel social, pela iniciativa privada, além da produção pública 

para aluguel social.
Urbel

A proposta está de acordo com os princípios gerais da OUC relacionados a produção de 

HIS, onde se busca diversificar os modelos e formas de produção de unidades de HIS.
Incorporar como diretriz

6

No detalhamento da estratégia “Reassentamento”, bem como na indicação, em cada um dos setores, 

do número de famílias removidas em função da execução das obras do escopo da OUC, incluir aquelas 

que não comprovam a propriedade do imóvel em Aeis-2. Essa inclusão deverá ser refletida no valor 

dessas obras que prevê o processo de remoção e reassentamento dessas famílias, bem como no 

número de unidades habitacionais a ser produzido.

Urbel

A proposta segue o princípio da OUC de se evitar expulsar as populações mais frágeis 

das áreas onde estão assentadas. Os recursos para reassentamento deverão estar 

incluídos nos orçamentos das obras.

Incorporar como diretriz

7

Nas obras do escopo da OUC que acarretem remoção de famílias, condiciona-se elaborar previamente 

plano de remoção e reassentamento, permitindo aferir o número exato de remoções necessárias, 

garantindo a efetivação das diretrizes estabelecidas pela OUC e pela Política Municipal de Habitação.

Urbel

A proposta está de acordo com os princípios gerais da OUC, onde se busca ampliar a 

oferta de HIS, evitar a expulsão das populações mais frágeis e compatibilizar as 

propostas de habitação da OUC com a política municipal de habitação.

Incorporar como diretriz

8

No quadro "Síntese das estratégias da política habitacional da OUC", na proposta de "intervenções 

urbanísticas em loteamentos irregulares" não utilizar a referência de que o reassentamento deve ser 

feito no entorno da moradia de origem num raio de 3km. 

Urbel

Previa-se inicialmente que reassenamentos decorrentes de intervenções da OUC 

ocorressem obrigatoriamente num raio de 3 km, contudo esta exigência pode 

apresentar dificuldades técnicas e econômicas e até mesmo inviabilizar o 

reassentamento.

Incorporar como diretriz

9

No impacto "Relocalização de famílias em decorrência de remoções necessárias para execução das 

obras" entende-se que o trabalho social junto à população é parte do empreendimento - obras 

previstas na OUC - e deve ser obrigatório e estar incorporado no contexto dos planos de gestão.

Urbel

A proposta é coerente com os princípios gerais da OUC que visam evitar a expulsão das 

populações mais frágeis e compatibilizar as propostas de habitação da OUC com a 

política municipal de habitação.

Incorporar como diretriz

10

No detalhamento da estratégia “Regularização jurídico-legal”, prever no processo de regularização 

fundiária com recursos da OUC para os assentamentos precários (ZEIS e AEIS-2), além das ações de 

topografia, cadastro e planta de parcelamento, a inclusão das ações cartorárias.

Urbel
A proposta segue as diretrizes e princípios da OUC na medida em que visa qualificar a 

oferta de HIS, incluindo todas as ações a ela relacionadas.
Incorporar como diretriz



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

11

Rever a proposta de utilização da concessão de direito real de uso (CDRU) como instrumento jurídico 

para o Aluguel Social, considerando ser um instrumento de cessão que possibilita uma posterior 

transferência e que existe o Decreto Municipal n.º 10.710/2001 que estabelece procedimentos para o 

aluguel por contrato direto pelo poder público. 

Urbel
A proposta para aluguel social no escopo da OUC não prevê transferência da 

propriedade para as famílias beneficiárias.
Incorporar como diretriz

12

Especialmente para os empreendimentos classificados como de impacto ambiental e de impacto 

urbanístico, esclarecer construtores sobre a importância de manutenção de taludes e áreas 

decapeadas devidamente protegidas, de forma a evitar a erosão e carreamento de sedimentos, com 

consequente assoreamento das drenagens de jusante.

Smma
A proposta está de acordo com a OUC na medida em que visa reduzir impactos 

negativos da erosão e do carreamento de sedimentos nos cursos d'água.
Incorporar como diretriz

13

Promover programa de identificação de fontes potenciais de contaminação do lençol subterrâneo e 

determinar a remediação e/ou remoção destas fontes, conforme a legislação, na área do Bairro São 

Francisco.

Smma

A proposta é coerente com o Plano Urbanístico da OUC e, mais especificamente, com as 

propostas para o Programa Centro de Serviços Avançados do São Francisco, onde está 

expressa a necessidade de se conhecer melhor e se equacionar os problemas de 

contaminação do solo e do lençol freático da área (ver item 3.3.2.1. Diretrizes Gerais do  

Programa Centro de Serviços Avançados do São Francisco) 

Incorporar como diretriz

14

As diretrizes e condicionantes para a implantação de intervenções nas áreas inseridas dentro dos 

limites do Setor 9 Centro/ Barro Preto da OUC ACLO deverão considerar que nas áreas susceptíveis a 

inundações, deverão ser previstas e implantadas medidas de segurança e mecanismos para o 

amortecimento de cheias, e que não seja autorizada a execução de garagens subterrâneas em 

empreendimentos nestas áreas.

Sudecap

A proposta atende os princípios da OUC de se evitar que novas construções sejam 

implantadas em áreas suscetíveis a inundações sem que o problema tenha sido 

equacionado.

Incorporar como diretriz

15
A análise das áreas de interesse cultural inseridas na OUC que ainda não foram objeto de deliberação 

do CDPCM-BH devem ter seu estudo anterior ou previsto nos planos de gestão.
DIPC

A proposta segue os princípios e diretrizes da OUC relacionados ao Patrimônio Cultural 

ao buscar atrelar intervenções em áreas de interesse cultural a estudos que indiquem 

formas de intervenção nessas áreas que não comprometam os aspectos históricos e 

culturais.

Incorporar como diretriz

16
Esclarecer que o CDPCM-BH é a instância superior para avaliar a pertinência das propostas dos planos 

de gestão e dos planos de aprovação especial para as áreas monitoradas pela DIPC.
DIPC

A proposta está de acordo com os objetivos e diretrizes da OUC relacionados ao 

Patrimônio Cultural, que propõe dar protagonismo ao CDPCM-BH nessas questões.
Incorporar como diretriz

17

Prever inclusão, no sistema de gestão da OUC, de câmara técnica com atribuição de prestar apoio 

técnico aos grupos gestores locais para subsidiar suas decisões. A câmara técnica deve ser constituída 

por técnicos do poder público municipal além de, pelo menos, um representante da sociedade civil 

com formação em arquitetura e urbanismo e indicado pelo grupo gestor local.

SMAPU
A proposta é coerente com o Plano Urbanístico da OUC, pois busca qualificar as 

decisões dos Grupos Gestores Locais através de capacitação técnica.
Incorporar como diretriz

REIV-Recomendações

Nº Recomendação Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

1
Os loteamentos irregulares classificados como Aeis-2 devem ser considerados como áreas 

consolidadas.
Urbel

Tendo em vista que as áreas consideradas como consolidadas são tratadas, para efeito 

de quantificação de terrenos passíveis de receber novos empreendimentos da OUC, 

como áreas onde não haverá empreendimentos e que a OUC tem como diretriz não 

retirar populações assentadas nas áreas de AEIS-2, esta proposta é condizente com o 

Plano Urbanístico.

Incorporar como 

recomendação

2

Permitir a inclusão de novas áreas como AEIS no perímetro da OUC, durante toda a sua vigência, 

mediante proposição do proprietário, conforme definição da legislação urbanística vigente, visando 

potencializar a produção de HIS e ampliar as possibilidades de permanência da população de baixa 

renda. Tal proposição deve estar em consonância e não conflitar com os demais interesses da OUC.

Urbel

Esta proposta possibilitará a ampliação das áreas de AEIS-1 no perímetro da OUC, o que 

ampliará as possibilidades de implantação de HIS, sendo, desta forma, coerente com as 

diretrizes do Plano Urbanístico.

Incorporar como 

recomendação

3

Nos planos de gestão da OUC prever a definição de estratégias para o direcionamento dos recursos 

destinados às demais demandas da política habitacional da OUC, pelo CMH, a partir de um estudo 

aprofundado da questão habitacional em cada programa e de um plano setorial de habitação para a 

OUC. 

Urbel

Os Planos de Gestão tem entre seus objetivos detalhar as intervenções previstas e 

definir estratégias para otimizar a destinação dos recursos da OUC. Assim, a proposta 

atente as diretrizes gerais do Plano Urbanístico. 

Incorporar como 

recomendação



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

4

Prever sistema de transporte público nas vilas e favelas de forma a possibilitar a articulação com o 

sistema público de transporte dos grandes corredores. Essa proposta não consta no capítulo de 

mobilidade.

Urbel

A proposta é condizente com as diretrizes da OUC relativas a mobilidade, que 

objetivam melhorar as condições de mobilidade da população, especialmente através 

de modos ativos e coletivos.

Incorporar como 

recomendação

5

Embasado nos cenários apresentados pelo prognóstico será necessária a definição de percentual 

obrigatório de compartilhamento entre HIS e Equipamentos, nas propostas da OUC. Sugere-se adotar 

os 50% estudados.

Urbel

A intenção de se compartilhar terrenos para implantação de equipamentos de uso 

público e HIS é uma estratégia central da OUC relacionada a esses dois temas. A 

sugestão será considerada, porém o percentual só poderá ser definido quando da 

elaboração dos Planos de Gestão, quando os investimentos de cada Programa serão 

detalhados.

Incorporar como 

recomendação

6
Prever mecanismos efetivos de controle do valor da produção das tipologias incentivadas, de forma a 

evitar que se perca o conceito proposto e, consequentemente, sua destinação ao público pretendido.
Urbel

A concepção das tipologias incentivadas busca induzir o mercado a produzir unidades 

habitacionais a preços acessíveis aos grupos de renda média e baixa. Ela impõe 

restrições à própria unidade habitacional (um banheiro e máximo de uma vaga de 

estacionamento) e flexibiliza a exigência área de uso comum, visando reduzir o preço 

das unidades.

Incorporar como 

recomendação

Ressalta-se a preocupação em relação à flexibilização de alguns parâmetros urbanísticos de ocupação, 

como afastamentos laterais e de fundos e altura máxima na divisa, resultando muitas vezes prejuízo 

na iluminação e ventilação de edificações vizinhas e na própria edificação que teve seus afastamentos 

laterais flexibilizados.

Smaru
Incorporar como 

recomendação

A flexibilização como proposta para lotes vizinhos não consolidados, foi entendida pela Smaru como 

extremamente prejudicial às edificações vizinhas existentes, especialmente as de baixa volumetria e 

em relação à flexibilização quando o lote vizinho for vago. Entendeu-se a regra como arbitrária e de 

difícil e complexa aplicação no caso de haver duas propostas de edificações simultâneas para dois 

lotes lindeiros.

Smaru
Incorporar como 

recomendação

8

Recuperar os fundos de vale com incentivo de incorporação de áreas permeáveis ao longo dos 

córregos, nas manchas de inundação e nas faixas de preservação permanente contemplando a 

desocupação destas áreas, mesmo que paulatinamente. Promover a recuperação destas áreas, 

quando possível, através da recomposição da mata ciliar com espécies típicas. Promover a educação 

ambiental da população do entorno enfatizando a importância da preservação de cursos d'água e 

nascentes em estado natural e limpas.

Smma

A proposta segue as diretrizes gerais da OUC relacionadas aos fundos de vale e cursos 

d'água, que propõe sua recuperação e preservação.

Incorporar como 

recomendação

9

Avaliar, juntamente com a COPASA, o cadastro da rede coletora de esgotos da bacia da Área 

Diretamente Afetada pela OUC, destacando as obras necessárias para complementar o sistema nos 

locais não atendidos e ainda planilha com o cronograma de investimentos, contemplando os recursos 

a serem investidos pelo Município e pela COPASA, para a universalização dos serviços de 

esgotamento sanitário, inclusive interceptação até a Estação de Tratamento de Esgotos do Arrudas e 

do Onça.

Smma

A OUC prevê adequação da rede de esgoto à ocupação existente e àquela promovida 

pela própria OUC. Assim, a proposta está de acordo com as propostas do Plano 

Urbanístico, com a ressalva que sistema de interceptação de esgoto só pode utilizar 

recursos da OUC dentro de seu perímetro (é vedada a utilização de recurso da OUC fora 

de seus limites).

Incorporar como 

recomendação

10

Promover a recuperação de áreas degradadas por erosão utilizando, preferencialmente, resíduo 

inerte proveniente da construção civil e demolições (resíduos Classe A / Resolução CONAMA 

307/2002), mediante aprovação prévia de projeto pela SMMA. Promover a utilização destas áreas 

recuperadas como áreas de lazer tendo com referência a recuperação de área degradada no Bairro 

Paulo VI.

Smma

A recuperação de áreas degradadas se enquadra nas premissas da OUC. Além disso, o 

uso de resíduos da construção para esta finalidade pode minimizar eventuais impactos 

negativos gerados por eles. Assim, a proposta está de acordo com o Plano Urbanístico 

da OUC.

Incorporar como 

recomendação

11

Na criação, requalificação de novos parques ou praças, assim como áreas remanescentes e taludes 

requalificados, promover a regularização do CP - Cadastro de Plantas garantindo a destinação das 

áreas verdes criadas ou requalificadas como ELUP.

Smma A regularização de parcelamento, assim como a criação de áreas verdes são coerentes 

com os princípios e diretrizes da OUC.

Incorporar como 

recomendação

7

As possibilidades de flexibilização de afastamentos das edificações levam em 

consideração os impactos sobre as edificações vizinhas e sobre a edificação a ser 

implantada. Estas possibilidades são condicionadas a situação dos imóveis vizinhos (se 

lote vago, residencial, não residencial, etc) de forma a minimizar os impactos. Esta 

prevista ainda o detalhamento destas possibilidades nos Planos de Gestão ou nos 

Planos de Aprovação Especial,  na escala das quadras, o que deverá reduzir ainda mais 

os impactos negativos potenciais.

O sistema de gestão da OUC deverá criar mecanismo para se evitar que duas 

edificações projetadas em lotes lindeiros sejam beneficiadas por flexibilizações de 

afastamentos que se prejudiquem mutuamente. Nestes casos, apenas uma delas 

poderá ser beneficiada.



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

Para garantir que haja a obrigatoriedade do reuso de água pluvial, a adoção desse sistema será 

exigida além da certificação ambiental para empreendimentos, pois os critérios para a Certificação 

não obrigam essa ou aquela ação de sustentabilidade, exigem somente o atendimento ao índice de 

redução do consumo de água de no mínimo de 30%, com a utilização de qualquer uma das 

alternativas e/ou tecnologias economizadoras.

Incluir soluções de sustentabilidade nos empreendimentos imobiliários, como reuso de 

água pluvial, estão entre os objetivos da OUC. Assim, esta proposta está de acordo com 

o Plano Urbanístico.

Incorporar como 

recomendação

Tendo em vista que a metodologia adotada para a Certificação quanto às modalidades prata ou o 

bronze, somente atenderiam duas ou uma única dimensão, água ou energia, ou resíduos, para todos 

os empreendimentos nas áreas de adensamento da OUC a Certificação deverá ser na modalidade 

Ouro.

Incluir soluções de sustentabilidade nos empreendimentos imobiliários estão entre os 

objetivos da OUC. Assim, esta proposta está de acordo com o Plano Urbanístico.

Incorporar como 

recomendação

13

As diretrizes e condicionantes para a implantação de intervenções nas áreas inseridas dentro dos 

limites do Setor 9. Centro/ Barro Preto da OUC ACLO deverão considerar que os empreendimentos ao 

longo do Ribeirão Arrudas tenham o térreo livre ou implantado em cotas elevadas (seguras) sendo 

vedada a construção de subsolo para garagens ou outros usos. Essa diretriz é baseada em registros da 

estação nº 32 do sistema de monitoramento hidrológico da SUDECAP, situada na Avenida do 

Contorno com Av. Barbacena, que registrou níveis d’água no canal do Ribeirão Arrudas acima de 75% 

da altura útil da seção.

Sudecap

A proposta atende os princípios da OUC de se evitar que novas construções sejam 

implantadas em situações que as tornem suscetíveis a inundações sem que o problema 

tenha sido equacionado.

Incorporar como 

recomendação

14

As diretrizes e condicionantes para a implantação de intervenções nas áreas inseridas dentro dos 

limites do Setor 9 Centro/ Barro Preto da OUC ACLO deverão considerar que as áreas críticas do 

ponto de vista do sistema de drenagem pela ausência ou insuficiência do mesmo, deverão ser 

elaborados estudos específicos para adoção de medidas de controle na fonte ou de ampliação ou 

construção de sistema de drenagem, de forma a coletar e conduzir as vazões até um ponto adequado 

de lançamento.

Sudecap

A proposta atende os princípios do Plano Urbanístico de se buscar soluções para 

problemas de inundação dentro do perímetro da OUC.

Incorporar como 

recomendação

15

As diretrizes e condicionantes para a implantação de intervenções nas áreas inseridas dentro dos 

limites do Setor 9 Centro/ Barro Preto da OUC ACLO deverão considerar a necessidade de 

implantação de bacia(s) de detenção como solução para determinadas áreas, a partir da realização de 

estudos específicos.

Sudecap
A proposta atende os princípios do Plano Urbanístico de se buscar soluções para 

problemas de inundação dentro do perímetro da OUC.

Incorporar como 

recomendação

16
Deve haver muita cautela na proposição de coeficientes elevados no miolo das regiões de interesse 

cultural.
DIPC

A proteção de áreas de interesse cultural está entre os objetivos da OUC. Além dos 

mecanismos já propostos no Plano Urbanístico para esta finalidade, os Planos de 

Gestão e os Planos de Aprovação especial poderão propor outros mecanismos.

Incorporar como 

recomendação

17

A previsão de reformulação urbana da OUC-ACLO deve se restringir ao exterior e às franjas dos 

conjuntos protegidos, na expectativa de conservação de suas áreas polarizadoras e de seu entorno. A 

amplitude do sobrezoneamento de reestruturação urbana prevista conflita com princípios 

importantes que norteiam a preservação das ambiências protegidas pelo CDPCM-BH.

DIPC

Nos trechos em que as categorias de reestruturação urbana coincidem com áreas de 

interesse cultural, os parâmetros destas últimas se sobrepõem aos demais. Assim, a 

reformulação urbana nestas áreas ocorrerá de forma compatível com o interesse 

cultural, assim como já ocorre nestas áreas atualmente.

Incorporar como 

recomendação

18

Mesmo entendendo a motivação da proposta de adensamento nas franjas dos conjuntos protegidos e 

no seu entorno, deve-se evitar ou ter cautela na indicação de coeficientes de aproveitamento 

elevados dentro das manchas de proteção patrimonial. Diferentemente dos parâmetros de 

estruturação urbana definidos na última Conferência de Política Urbana, que possuem um caráter 

mais genérico, as diretrizes de uma Operação Urbana, pelo seu tom mais específico, assumem um 

aspecto propositivo. 

DIPC
Nos trechos em que as categorias de reestruturação urbana coincidem com áreas de 

interesse cultural, os parâmetros destas últimas se sobrepõem aos demais. Assim, a 

reformulação urbana nestas áreas ocorrerá de forma compatível com o interesse 

cultural, assim como já ocorre nestas áreas atualmente.

Incorporar como 

recomendação

19

A previsão de criação de Comitês Gestores, Planos de Gestão e as consultas previstas ao CDPCM-BH 

oferecem meios para permitir a preservação do patrimônio cultural das áreas tocadas pela OUC-

ACLO. Contudo, é preciso frisar que estas estratégias podem não minimizar as pressões políticas e do 

setor imobiliário sobre o Conselho podendo, inclusive, vir a ampliá-las. Neste sentido, é preciso 

explicitar melhor de que forma o CDPCM-BH será inserido no contexto da gestão da OUC-ACLO, 

particularmente no contexto dos planos gestores. 

DIPC

O CDPCM-BH será o órgão decisor máximo da OUC em questões relacionadas a 

patrimônio cultural. Deve-se observar que o Plano Urbanístico, considerando a possível 

pressão sobre este conselho, propõe que eventuais possibilidades de flexibilização de 

parâmetros em áreas de interesse cultural só serão avaliadas pelo conselho após 

aprovação do sistema de gestão da própria OUC, que funcionará como um filtro para 

estas questões, de modo a minimizar a pressão sobre o conselho.

Incorporar como 

recomendação

12 Smma



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

20

Previsão de recursos para desapropriação de terrenos, bem como para as obras de implantação, 

visando assegurar a estratégia proposta de ampliação do número de URPV na área abrangida 

pela OUC.

SLU

A ampliação do número de URPV na área da OUC está entre seus objetivos. A 

destinação de recursos para esta finalidade dependerá de aprovação pelo sistema de 

gestão da OUC.

Incorporar como 

recomendação

21

As diretrizes de continuidade e/ou ampliação da coleta seletiva e do número de 

associações/cooperativas que operam na cidade deverão ser definidas pelo Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, instrumento de gestão construído com ampla 

participação dos diversos segmentos sociais.

SLU

A proposta segue as diretrizes gerais da OUC que incorpora em suas propostas as 

políticas municipais temáticas. Incorporar como 

recomendação

Relatório da conselheira Maria de Fátima Santos Gottschalg

Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

1
1. incluir o levantamento dos imóveis vazios e subutilizados no perímetro da OUC ACLO como item

obrigatório a constar nos Planos de Gestão;

COMPUR - 

Fátima

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, sendo inclusive necessária 

para elaboração dos Planos de Gestão.
Incorporar como diretriz

2

2. alteração da nomenclatura “Aluguel Social” para “Locação Social” denominação esta utilizada pelo

Ministério das Cidades constando da Política Nacional de Habitação (PNH), e do Sistema Nacional de

Habitação de Interesse Social (SNHIS) e, também, para se diferenciar do termo aluguel social

associado ao programa Bolsa Moradia da Urbel;

COMPUR - 

Fátima

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, trazendo uma importante 

contribuição para o alinhamento com as terminologias do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social.

Incorporar como diretriz

3
3. inclusão de energia solar na diretriz 12 da SMMA, nos mesmos termos em que é considerado o

aproveitamento de água de chuva;

COMPUR - 

Fátima

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, uma vez que contribui 

para a sustentabilidade das edificações.

Incorporar como 

recomendação

4

4. criação de Câmara Técnica no COMPUR com a atribuição, dentre outras, de acompanhar a

elaboração do Projeto de lei da OUC ACLO, bem como a sua implantação, visto as atribuições

delegadas a este Conselho no texto do Plano Urbanístico/EIV;

COMPUR - 

Fátima

A proposta não se refere à matéria tratada por uma operação urbana consorciada, 

tendo em vista que a criação de Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho no COMPUR 

é atribuição específica do próprio Conselho e independe da OUC.

Não incorporar

5
5. criação de espaço virtual da OUC-ACLO no Portal PBH de fácil visualização e com imagem visual

própria.

COMPUR - 

Fátima

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, sendo importante para a 

transparência do projeto.
Incorporar como diretriz

Relatório do conselheiro Gladstone Otoni dos Anjo

Nº Recomendação Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

1

1-Garantir o reassentamento das famílias removidas em áreas próximas e afetadas do local de origem

dentro perímetro vilas e favelas e loteamento irregulares. Mesmo aquelas obras, não executadas com

recursos da OUC, com destaque para as intervenções da Bacia Calafate e Anel Rodoviário.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC. Dada a importância deste 

ponto ressaltado pelo movimento, recomenda-se que,  a partir da vigência da Lei da 

Operação Urbana, todos os reassentamentos derivados de desapropriações para 

implantação de obras dentro do perímetro da OUC, ainda que os recursos para as 

intervenções não estejam incluídos no escopo da Operação, serão feitos dentro dos 

seus limites, buscando garantir a permanência dos usuários em áreas bem localizadas e 

contribuindo para o aumento de adensamento construtivo e populacional, sendo estes 

constantes dos objetivos principais da OUC ACLO.

Incorporar como 

recomendação

2
2-Que nos Grupos gestores as Entidades e cooperativas habitacionais sejam habilitadas no Ministério

das cidades e cadastradas no município de Belo Horizonte na política de habitação.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta define limites para as possibilidades de participação nos grupos gestores, o 

que contraria as definições do processo de discussão pública, segundo as quais, para 

ampliar a possibilidade e diversidade de participação nas decisões do grupo gestor, não 

será exigido CNPJ para cadastro dos Movimentos, e a seleção se dará por eleição em 

cada setor. Vale, no entanto, destacar que um dos pressupostos da política habitacional 

da OUC é que o Conselho de Habitação participará do detalhamento de políticas e das 

decisões afetas à execução de empreendimentos de interesse social, inclusive com a 

responsabilidade de definir sobre os critérios para seleção dos beneficiários do 

programa de aluguel social e de outras formas de acesso à moradia no contexto da 

OUC. Portanto, as entidades e cooperativas habitacionais que participam do Conselho 

já estarão habilitadas de acordo com o regimento interno do Conselho de Habitação.

Não incorporar



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

3

3-Para a composição de o grupo gestor geral incluir quatro vagas para as Entidades Nacionais que

compõe o conselho das Cidades habilitadas no Ministério das cidades e organizadoras dos Núcleos de

Moradia no Município BH.

COMPUR - 

Gladstone

Esta medida implicaria em ampliação da participação de representantes da sociedade 

civil, para além de 3 (três) representantes de movimentos sociais diversos. Na OUC, os 

interesses são amplos e não específicos do movimento por moradia, cabendo equilíbrio 

nessa definição. Atualmente, a proposta é a de que haja 3 (três) representantes de 

movimentos sociais não instituídos pelo poder público com atuação em âmbito 

municipal e com pautas relacionadas aos temas da OUC ACLO – questões sociais, 

moradia, ambiental, mobilidade, reforma urbana - devendo obrigatoriamente uma das 

cadeiras ser destinada a um movimento de moradia. Por fim, destaca-se que a 

discussão da OUC se dá em uma escala diferente da discussão dos movimentos 

nacionais, até mesmo porque os recursos da operação urbana consorciada só podem 

ser investidos dentro do seu perímetro. Assim, mais do que a escala nacional, a OUC 

deve envolver as entidades que trabalham na escala local, que representam a 

população diretamente afetada.

Não incorporar

4
4-Que no grupo gestor de entidades técnicas tenha mais 2 vagas sendo uma para Arquiteto e

urbanista e a outra para Assistente Social.

COMPUR - 

Gladstone

Para as entidades técnicas está colocado da seguinte forma: • 2 (dois) representantes 

de entidades técnicas ou profissionais, de universidades ou grupos de pesquisa 

relacionadas a pautas urbanas; Dessa forma, esses dois profissionais poderiam ser das 

áreas de arquitetura e assistência social, mas não necessariamente. Para a composição 

do grupo gestor, buscou-se a diversidade de representatividade. O programa de 

arquitetura pública está previsto no PAES e contará com profissionais do escritório local 

para garantir sua implementação. 

Não incorporar

5

5-Que na operação tenha parte de imóvel seja destinada a readequação para Habitação Interesse

Social pelas entidades habilitadas. Justificativa: podemos fazer um mix em imóveis públicos na

operação.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC e, de certa forma, já está 

prevista no plano urbanístico (Estratégia Entidades/cooperativas habitacionais, do item 

2.2.2.2. Produção habitacional e intervenções em assentamentos com irregularidade 

fundiária).

Está prevista na OUC-ACLO que 14% dos recursos arrecadados sejam destinados à 

formação do banco de imóveis. Esses imóveis poderão ser readequados para finalidade 

do programa de aluguel social, com mistura de usos e também de beneficiários com 

rendas familiares diversas para subsídios cruzados: 50% para famílias até 3 (três) 

salários mínimos; 30% para famílias de 3 a 6 salários mínimos e 20% para famílias de 6 a 

10 salários mínimos.

Do mesmo modo esses imóveis poderão ser destinados às entidades habilitadas, sendo 

prevista a somatória de subsídios federais e municipais, no contexto de programas 

habitacionais existentes, com a aplicação da concessão de direito real de uso, quando 

couber.

Incorporar como 

recomendação

6
6- Prever destinação de recursos do fundo da Operação Urbana para melhorias habitacionais de baixa

renda.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC e poderão ser incluídas, no 

contexto da destinação de recursos do fundo da Operação Urbana, as melhorias 

habitacionais de famílias de baixa renda. Conforme previsto na OUC-ACLO estará 

destinado para a Política Habitacional de 20% a 26% dos recursos arrecadados na 

Operação, devendo ser destinado para o Programa de Aluguel Social no mínimo de 11% 

a 15%, sendo que os recursos da política (reduzida a % do aluguel social) poderão ser 

aplicados a finalidades diversas, e entre elas pode estar incluída a opção de recursos 

para melhorias habitacionais, conforme decisão do grupo gestor geral da OUC ACLO.

Incorporar como diretriz



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

7

7-Prever, na Lei da Operação Urbana, estratégias de obtenção de fundo colaborativo solidário, a ser

disponibilizado para as comunidades por meio do microcrédito, junto aos bancos populares,

destacando a possibilidade de utilização de recursos do fundo da Operação Urbana. No caso do

microcrédito habitacional, incluir assessoria técnica, produção e aplicação de métodos, soluções e

materiais de construção sustentável.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC e poderão ser incluídos, no 

contexto da destinação de recursos do fundo da Operação Urbana, recursos para 

assessoria técnica, entre outros, para incentivo às melhorias habitacionais. Conforme 

previsto na OUC-ACLO, estará destinado para a Política Habitacional de 20% a 26% dos 

recursos arrecadados na Operação, devendo ser destinado para o Programa de Aluguel 

Social no mínimo de 11% a 15%, sendo que os recursos da política (reduzida a % do 

aluguel social) poderão ser aplicados a finalidades diversas, e entre elas pode estar 

incluída a opção de recursos para melhorias habitacionais, conforme decisão do grupo 

gestor geral da OUC ACLO. Para alcançar resultados nesse sentido, deverá ser 

institucionalizado um programa de melhorias, com possibilidades de parcerias e/ou 

convênios com instituições financiadoras, bancos populares, etc., a serem firmados na 

gestão da OUC-ACLO.

Incorporar como diretriz

8

8- Prever repasse com recurso da Operação Urbana de vale transporte e refeição e diária para cada

dia de reunião do Grupo Gestor em que o membro estiver presente para os representantes das

Associações de bairro e dos movimentos sociais.

COMPUR - 

Gladstone

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC e essa é uma medida 

importante para garantir a participação social desse segmento. 

Incorporar como 

recomendação

Relatório da conselheira Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga

Nº Recomendação Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

1

CONDICONANTE 01- Realização de estudos, através de simulação com maquetes ou computacional,

na área diretamente afetada (perímetro da OUC ACLO) e na área de influência direta, área de

amortecimento da OUC ACLO, no sentido de se identificarem tais ilhas e de se promover a

implantação de áreas verdes, para se minimizarem os efeitos do aumento de altimetria e densidade

na ocupação, no prazo de 90 dias, da aprovação do REIV, antes da entrega do projeto na Câmara

Municipal.

COMPUR - 

Dorinha

A execução desta proposta é inviável, uma vez que a definição prévia, tanto da forma, 

como dos pontos, onde o adensamento de fato se efetivará é impossível, já que está 

ligada à decisão e oportunidades do mercado imobiliário. Dentro desta 

imprevisibilidade, seria possível propor um monitoramento dessas ilhas de calor no 

contexto da gestão da OUC ou então, propor a realização de um estudo semelhante nos 

Estudos de Impacto de Vizinhança dos empreendimentos de impacto. Além disso, já 

existem estratégias na OUC para compensar o impacto do adensamento no clima, tais 

como  áreas de fruição públicas, afastamentos arborizados,  conexões ambientais, 

novos parques implantados, entre outras. 

Não incorporar

2

CONDICONANTE 02- Realizar estudos referentes aos efeitos dos ventos e iluminação, ao nível de

meso e microclima, tendo em vista densidades, recuos e altimetrias das edificações, no prazo de 90

dias, da aprovação do REIV, antes da entrega do projeto na Câmara Municipal.

COMPUR - 

Dorinha

A execução desta proposta é inviável, uma vez que a definição prévia, tanto da forma, 

como dos pontos, onde o adensamento de fato se efetivará é impossível, já que está 

ligada à decisão e oportunidades do mercado imobiliário. Dentro desta 

imprevisibilidade, seria possível propor um monitoramento dos efeitos dos ventos e 

iluminação no contexto da gestão da OUC ou então, propor a realização de um estudo 

semelhante nos Estudos de Impacto de Vizinhança dos empreendimentos de impacto. 

Além disso, já existem estratégias na OUC para compensar o impacto do adensamento 

no clima, tais como  áreas de fruição públicas, afastamentos arborizados,  conexões 

ambientais, novos parques implantados, entre outras. 

Não incorporar

3

CONDICONANTE 03- Apresentar o texto do PL da OUC ACLO, em audiência pública, seguindo todos os

trâmites definidos pela Lei 10257/2001 e resoluções 25 e 34 do Concidade, antes do mesmo ser

enviado à Camara.

COMPUR - 

Dorinha
A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC. Incorporar como diretriz

4

CONDICIONANTE 04- Criar uma Comissão de acompanhamento, de redação do PL da OUC ACLO

constituída por 6 membros, um de cada setor da sociedade civil, 4 membros do Compur e 2 membros

da sociedade civil.

COMPUR - 

Dorinha

A Comissão de Acompanhamento pode ser montada a qualquer tempo por iniciativa da 

população, independente de estar previsto no EIV.
Não incorporar



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

5
CONDICIONANTE 05- Atualização do EVEF no SITE, detalhando de forma clara e objetiva os estoques

por setores atuais e previstos, bem como os estudos de viabilidade econômica em cada setor.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta, na verdade, já foi atendida. Informamos que o estudo foi revisado após as 

Oficinas de Discussão Pública e disponibilizado no site em setembro de 2015. Ocorre 

que, na nova versão, optou-se por fazer um documento único envolvendo o Plano 

Urbanístico, o EIV e o EVEF, considerando-se a inter-relação entre os diversos estudos e 

no esforço de evitar repetições e contradições de remissões entre os mesmos. Apesar 

da versão atualizada do documento, que inclui o EVEF, estar disponível no site na 

página principal da Operação, a sua inclusão no documento do EIV não foi devidamente 

esclarecida e no caso do acesso ao item de “Viabilidade Econômica” no site ainda 

constava apenas a versão antiga do EVEF, o que provavelmente gerou a dúvida 

levantada. Essa questão foi corrigida e esclarecida no site a partir do seu 

questionamento.

Incorporar como diretriz

6

CONDICIONANTE 06- Apresentar um estudo das áreas indiretamente ou diretamente, afetadas pela

OUC ACLO, detalhando os impactos nos municípios de Contagem, Sabará e Vetor Norte e no Vetor

Sul fora do município de Belo Horizonte.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com o proposto como conteúdo dos Planos de Gestão dos 

programas das extremidades  Leste e Oeste, que contemplarão a relação com os 

municípios vizinhos de Sabará e Contagem. No entanto, anão está previsto na OUC  

trabalhos específicos para o Vetor Norte e o Vetor Sul fora do município de Belo 

Horizonte.

Incorporar como 

Recomendação

7

CONDICIONANTE 07- Solicitação à Copasa e demais concessionárias de serviços públicos, de planos

de investimentos com cronograma físico financeiro, na área da OUC, para que seja garantida a

infraestrutura urbana de saneamento básico, necessária ao adensamento proposto, prioritariamente

o esgotamento sanitário.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, constituindo etapa 

importante para a elaboração dos Planos de Gestão.
Incorporar como diretriz

8

CONDICIONANTE 08- Exigência prévia de laudo da Copasa atestando a adequação da obras

estruturais (água e esgoto) conforme a previsão do adensamento proposto . Caso contrário, que estas

obras sejam feitas antecipadamente. Estes laudos devem ser categóricos e com RESPONSABILIDADE

TÉCNICA. Tb solicitamos especial atenção com relação à possibilidade prevista na OUC de

ANTECIPAÇÃO de edificação em região ainda não oficialmente iniciada. Estas antecipações estão

previstas e, podem ser concedidas mediante autorização, desde que, respeitadas as diretrizes

construtivas da OUC. ESSENCIAL que, mesmo nesta concessão, sejam exigidos os laudos da COPASA,

atestando a capacidade estrutural prevista, devendo obrigatoriamente, serem emitidos

antecipadamente à autorização. Se constatada a inadequação de saneamento estrutural (para o

adensamento proposto) , que estas obras sejam obrigatoriamente precedidas a qualquer intervenção.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, constituindo etapa 

importante para a elaboração dos Planos de Gestão.

Incorporar como 

Recomendação

9

CONDICIONANTE 09- Definição de obras de drenagem pluvial prioritárias, e prévias, com definição de

investimentos e cronograma de implantação, do DRENURB /SUDECAP e órgãos afins, anteriores ao

processo de adensamento, integradas a plano integrado de prevenção a enchentes na área da OUC

ACLO.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, constituindo etapa 

importante para a elaboração dos Planos de Gestão.

Incorporar como 

Recomendação

10

CONDICIONANTE 10- Impedimento definitivo da canalização dos cursos d´água, que ainda não são

canalizados, com a implantação do esgotamento sanitário prioritário e integração dos mesmos com

áreas verdes e utilização dessas áreas, como equipamentos de lazer para a população.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, principalmente no tocante 

às orientações da Estrutura Urbano Ambiental.
Incorporar como diretriz

11

CONDICIONANTE 11- Áreas verdes significativas como Mata do Planalto, Mata do Jardim América,

área do Clube XV veranistas-Bairro Itapoã e outras já cadastradas e preservadas, devem ser

colocadas como prioritárias e não secundárias, para preservação ambiental, revitalização, inclusive

como estratégia de minimização da ilha de calor já existente e passível de ser criada, em locais de alta

densidade de ocupação e alta altimetria.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, no entanto, é sabido que 

existem empreendimentos licenciados, pela legislação atual, para estas áreas e a OUC 

só estará vigente após a aprovação de sua lei específica. Pode-se prever, no entanto, a 

possibilidade de recursos, cuja aplicação será decidida pela gestão, para desapropriação 

das áreas verdes citadas que estão incluídas no perímetro da OUC (lembrando que o 

Jardim América está fora deste perímetro). Nesse sentido, os grupos gestores poderiam 

decidir pela desapropriação destas áreas, em detrimento de outros investimentos.

Incorporar como 

recomendação com ressalva



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

12

CONDICIONANTE 12- Criar um programa de arborização urbana, na área da OUC ACLO, no sentido de

se minimizar o efeito da ilha de calor, provocado pela alta densidade e altimetria propostas. No

corredor do metrô, buscar a utilização de árvores frutíferas, ao invés de se utilizar leucena e sansão

do campo.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta é coerente com os objetivos e diretrizes da OUC, já estando prevista entre 

as suas propostas, haja visto a definição das conexões ambientais. No entanto, a 

definição das espécies deve ser discutida com a SMMA considerando sua adequação ao 

ambiente urbano. Tal proposta será ainda detalhada no contexto dos Planos de Gestão.

Incorporar como 

recomendação

13

CONDICONANTE 13- Criar o instrumento TDC AMBIENTAL para áreas verdes, permitindo a

transferência do direito de construir dessas áreas, para ampliação do potencial construtivo, de forma

a possibilitar a efetiva preservação dessas áreas verdes. Um percentual de 20% seria dentro do

perímetro da OUC ACLO e os restantes 80% fora do perímetro.

COMPUR - 

Dorinha

O mecanismo do TDC ambiental já está previsto no plano urbanístico, sendo que a OUC 

ACLO pode ser geradora de TDC, mas não pode ser receptora de TDC. A autorização de 

recepção de TDC na área da OUC, no entanto é inviável porque gera uma insegurança  

tendo em vista que o estoque de potencial construtivo é limitado e deve ser suficiente 

para aplicação dos CEPACs leiloados. 

Incorporar como 

recomendação com 

ressalvas.

14

CONDICONANTE 14- Criar áreas de parques, praças nas áreas identificadas, como forma de atenuação

dos efeitos da ilha de calor no local. Que se defina como meta a criação de no mínimo 10 % da área

de cada setor como área verde.

COMPUR - 

Dorinha

A proposta de criação de parques e praças é coerente com os objetivos e diretrizes da 

OUC, estando inclusive prevista entre as propostas da OUC, que promovem um 

significativo aumento das áreas verdes no seu perímetro. Em 2015, o Índice de Áreas 

Verdes Protegidas por habitante (m²/hab) na área da OUC é de 4,94. No cenário 

tendencial (sem OUC), há previsão que este índice chegue a 4,19. No cenário provável 

do EVEF (2035), este índice deve chegar a 6,60 e, no cenário otimista do EVEF (2035), 

com todas as intervenções implantadas, este índice deve alcançar 10,02. Há que se 

atentar, no entanto, que a criação de uma meta mínima 10%, como proposto na 

condicionante, não dialoga com a heterogeneidade dos programas.

Não incorporar

15
CONDICONANTE 15- Determinar que a coleta e reutilização de água de chuva seja prioritária e

obrigatória nas edificações serem  localizadas nas áreas do perímetro e adjacências da OUC ACLO.

COMPUR - 

Dorinha

O Plano urbanístico prevê a "inclusão de exigência de mecanismos de sustentabilidade 

nos empreendimentos na área de adensamento". Na área de amortecimento não há 

exigência prevista, mas pode ser avaliado no contexto de viabilidade dos 

empreendimentos, inclusive com possíveis incentivos a essa prática.

Incorporar como 

recomendação

16

CONDICIONANTE 16- Implementar as bacias de contenção de água previstas, com os devidos

cuidados em relação a saúde, principalmente em relação a proliferação do mosquito aedes aegypti,

transmissor de doenças como dengue, zika e febres chikungunya e amarela, assim como execução das

obras de drenagens pluviais necessárias para se evitarem as enchentes.

COMPUR - 

Dorinha

O detalhamento das obras de drenagem se dará nos Planos de Gestão de cada 

Programa,  podendo envolver a definição de critérios e regras para a manutenção das 

bacias. Destaca-se, no entanto, que algumas bacias a serem implementadas na OUC 

não são do escopo da OUC.

Incorporar como 

recomendação

17

CONDICIONANTE 16- Destinar 1% dos recursos gerados a partir da OUC ACLO para implantação de

programa de assistência técnica pública e gratuita, priorizando a implantação de serviços em

comunidades de vilas e favelas e assentamentos precários. Tais recursos seriam geridos em parceria

com a Defensoria Pública Estadual, no sentido de uma ação conjunta, no atendimento às famílias

dessas comunidades, auxiliando ainda no processo das remoções quando e se necessárias.

COMPUR - 

Dorinha

Um Programa  de assistência técnica e gratuita pode ser incorporado dentre as ações 

do PAES, que tem previsão de destinação entre 2 a 3% dos recurso da OUC.  O valor a 

ser destinado especificamente para esse Programa deverá ser discutido no Grupo 

Gestor da OUC, responsável por deliberar sobre a aplicação das porcentagens definidas 

para cada objetivo, considerando-se todas as demandas envolvidas.  A parceria da 

Defensoria Pública nesses processos pode agregar ainda mais concretude a essas ações, 

no entanto não é atribuição desse órgão a execução das políticas públicas, como é o 

caso da aplicação dos recursos .

Incorporar como 

recomendação com ressalva

18

CONDICIONANTE 18. Cadastrar as famílias por setor, com vulnerabilidade em função da renda e por

terem casas alugadas, no sentido de incluí-las de forma imediata, nos processos de locação social ou

aquisição de HIS na região de origem.

COMPUR - 

Dorinha

Os Planos de Gestão incluem o detalhamento da Política Habitacional e associado ao 

PAES devem promover o cadastro para subsidiar o atendimento da famílias pelo 

Programa de Aluguel Social previsto, em conjunto com o Conselho  Municipal de 

Habitação. No entanto, a incorporação imediata das famílias nos processos de locação 

social dependerá das regras a serem definidas pelo Conselho de Habitação, 

considerados os critérios da OUC.

Incorporar como 

recomendação com ressalva



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

19

CONDICIONANTE 19. Cadastrar os imóveis vazios e implementar o instrumento de utilização

compulsória, no sentido de se estabelecerem prazos para utilização e verificar a possibilidade de se

incluírem tais imóveis passíveis de ocupação, em programas de locação social.

COMPUR - 

Dorinha

Está previsto no PU que "a utilização compulsória será requerida a todos os imóveis da 

área da operação que estejam em boas condições de habitabilidade que estejam, 

comprovadamente, sem utilização há mais de 5 anos, com ênfase para imóveis na área 

de adensamento".  O cadastro desses imóveis será realizado no contexto dos Planos de 

Gestão como um dos instrumentos para se viabilizar as estratégias definidas.  Não há 

no Plano a definição explícita da destinação desses imóveis para Programas de Aluguel 

Social, mas essa proposta é coerente com as intenções da OUC.

Incorporar como diretriz

20
CONDICIONANTE 20- Implantação de programas especiais de desenvolvimento integrado e PAES

(Programa de Atendimento Econômico Social), nas comunidades de maior fragilidade social.

COMPUR - 

Dorinha

O PAES é item obrigatório em OUCs de acordo com o Estatuto da Cidade e foi previsto 

no Plano Urbanístico da OUC ACLO.
Incorporar como diretriz

21

CONDICIONANTE 21 – Implementar vagas em equipamentos existentes ou novos, que sejam

necessários nos setores, a serem previamente definidas, ao longo do tempo, para atendimento das

pessoas, segundo cada faixa etária específica e serviços necessários.

COMPUR - 

Dorinha

Está prevista dentre as intervenções prioritárias de todos os Programas a implantação 

de equipamentos de uso público básicos (Posto de Saúde, Escola Infantil e Escola de 

Ensino Fundamental). Além disso, está previsão dentre as possibilidades de 

investimentos a serem deliberados pelo Grupo Gestor, a "implantação de 

equipamentos complementares a serem definidos de acordo com a demanda de cada 

Programa, no momento de implantação".

Incorporar como 

recomendação

22

CONDICIONANTE 22- Urbanização da Avenida Guaratã desde a sua origem na Vila Guaratã, seguindo

na direção do Centro, cortando a Av Silva Lobo e prosseguindo até à Av Augusto de Lima ( ou à Av

Teresa Cristina em seu cruzamento com a Av do Contorno como defendem alguns) no Bairro Barro

Preto.

COMPUR - 

Dorinha

Está prevista a implantação da expansão da avenida Guaratã dentre as obras 

prioritárias apenas no trecho entre as Avenidas Silva Lobo e Contorno. O restante do 

trecho foi previsto como obra complementar, a depender de disponibilidade de recurso 

e decisão do Grupo Gestor da OUC em relação à sua destinação.

Incorporar como 

recomendação.

23

CONDICIONANTE 23- Ampliação das linhas de metrô, e de de forma a possibilitar o atendimento de

alta escala previsto nos eixos estruturantes.Mais travessias dos corredores, reduzindo seu caráter de

obstáculo, com mais qualidade que as passarelas atuais: largura de 5 metros, circulação de bicicletas e

elevadores em alguns casos

COMPUR - 

Dorinha

Não está previsto a expansão do metrô, mas do sistema de transporte de alta 

capacidade em tecnologia a ser definida considerando-se a viabilidade perante os 

recursos arrecadados na OUC.  Em relação às travessias forma previstas diversas 

transposições de pedestre como intervenções prioritárias, com mais qualidade do que 

as passarelas atuais.

Incorporar como 

recomendação, com 

ressalva.

24
CONDICIONANTE 24 – Levantar a caracterização da logística urbana – caracterização da demanda por

bens e mercadorias na cidade;

COMPUR - 

Dorinha

A caracterização da logística urbana só faz sentido na escala da cidade, não sendo 

desejável tratar de forma separada no contexto da OUC. Não incorporar

25

CONDICIONANTE 25- Caracterizar a disponibilidade de infraestruturas logísticas de apoio,

regulamentação de acesso a veículos de distribuição de mercadorias, oferta de espaços dedicados a

cargas e descargas, informação disponível sobre regulamentação;

COMPUR - 

Dorinha

O PU na parte de mobilidade prevê de forma preliminar a questão da logística urbana, 

visto que devem amadurecer ainda na escala municipal.  Ao longo do processo de 

gestão da OUC essas propostas devem ser detalhadas, considerando-se os avanços da 

política e das discussões na escala metropolitana e municipal.

Incorporar como 

recomendação

26
CONDICIONANTE 26- Logística urbana – caracterizar a oferta de infraestrutura de apoio, transporte

de cargas, políticas, oferta e demanda de estacionamentos públicos e privados;

COMPUR - 

Dorinha

O PU na parte de mobilidade prevê de forma preliminar a questão da logística urbana, 

visto que devem amadurecer ainda na escala municipal.  Ao longo do processo de 

gestão da OUC essas propostas devem ser detalhadas, considerando-se os avanços da 

política e das discussões na escala metropolitana e municipal.

Incorporar como 

recomendação



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

27

CONDICIONANTE 27- Identificar as facilidades e dificuldades na relação entre gestores metropolitanos

e municipal de BHte. e entre poder público e o setor produtivo ( indústria, comércio e serviços);

analisar as propostas de planejamento, identificando convergências e conflitos. Levantar:

Políticas Públicas Metropolitanas existentes de Mobilidade dos pedestres, dos veículos e   cargas ; 

• Políticas Urbanas propostas para a OUC - OCLA e seus reflexos na Política de Mobilidade

Metropolitana;

• Projetos e propostas previstos ou implantados em termos de mobilidade metropolitana;

• Compatibilização da Ouc Aclo com PDDI, Estatuto da Metrópole, e macrozoneamento

metropolitano, análise dos eixos viáris como estruturantes e ZIMS- Zonas de interesse Metropolitano;

• Impactos na mobilidade e na logística de distribuição e abastecimento urbano;

• Impactos na economia urbana - geração de emprego e renda. 

COMPUR - 

Dorinha

Os levantamentos que envolvem a questão metropolitana bem como atores do setor 

produtivo serão essenciais para a Gestão da OUC, devendo ser desenvolvidos e 

atualizados  ao longo de sua implantação, considerando-se as alterações, inclusive de 

gestões dos municípios envolvidos, ao longo dos período de vigência previsto para a 

OUC ACLO (20 anos).

Incorporar como 

recomendação

28

CONDICIONANTE 28- Implantar a REDE CICLOVIÁRIA

- Estrutural: no eixo Leste-Oeste e ao longo das avenidas Antônio Carlos e Pedro I; bicicleta

articulando as regiões norte, leste e oeste e o centro;

- Alimentadora: interligar os bairros às estações e ao BRT.

- Local: rotas cicloviárias locais, com foco nas centralidades locais e intermediárias.

COMPUR - 

Dorinha

O PU já prevê a implantação da rede cicloviária, envolvendo o redes estrutural,  

alimentadoras e locais.  O detalhamento das ciclovias previstas no Plano estão listadas 

nas intervenções no Anexo  2 do PU. 

Incorporar como diretriz

29

CONDICIONANTE 29- Implantar bicicletários ou paraciclos nos principais polos de atração de pessoas,

em estações de metrô e de integração de modais, assim como vestiários públicos para ciclista, com

possibilidade de se tomar banho.

COMPUR - 

Dorinha

Foi previsto no PU que todas as estações de transporte coletivo receberão paraciclos ou 

bicicletários, bem como o estímulo na OUC à implantação de vestiários de uso público, 

como contrapartida a ser exigida no licenciamento de empreendimentos específicos,  

que poderão ser usados não apenas pelos usuários do empreendimento em questão, 

mas também de empreendimentos da vizinhança.

Incorporar como diretriz

30
CONDICIONANTE 30- Implantar novos eixos e travessias de pedestre para acesso a equipamentos e

estações de metro e BRT;

COMPUR - 

Dorinha

O Plano Urbanístico prevê diversas transposições de pedestre como intervenções 

prioritárias, com ênfase no acesso a equipamentos e estações de metrô.
Incorporar como diretriz

31 CONDICIONANTE 31- Melhorar as calçadas, mobiliário urbano, paisagismo e iluminação pública.
COMPUR - 

Dorinha

O Plano Urbanístico prevê dentre as intervenções prioritárias diversas vias como 

conexão ambiental , que inclui, além de alargamentos e melhorias nas calçadas, 

também melhorias paisagísticas e ampliação da arborização de todos os eixos da rede".  

Para a definição das vias a serem priorizadas como conexão ambiental buscou-se 

interligar as estações de transporte coletivo, as centralidades, os principais 

equipamentos de uso público e os parques. 

Incorporar como diretriz

32 CONDICIONANTE 32- Melhorar os acessos às estações e metrô e BRT;
COMPUR - 

Dorinha

O PU prevê no item de mobilidade a "requalificação urbana das estações e pontos de 

embarque, sinalização indicativa do entorno direcionando o usuário ao sistema". Todas 

as melhorias de acesso previstas estão listadas nas intervenções no Anexo  2 do PU. 

Incorporar como diretriz

33

CONDICIONANTE 33 - Melhorar mais travessias dos corredores, reduzindo seu caráter de obstáculo,

com mais qualidade que as passarelas atuais: largura de 5 metros, circulação de bicicletas e

elevadores em alguns casos;

COMPUR - 

Dorinha

O Plano Urbanístico prevê diversas transposições de pedestre como intervenções 

prioritárias, que "não se configuram como passarelas convencionais, mas como 

travessias urbanas com dimensões generosas para atender pedestres e ciclistas 

proporcionando conforto e agradabilidade no percurso, podendo apresentar  cobertura 

ao menos parcial de sua seção; áreas de estar, mirantes e tratamento paisagístico; 

ciclovias e, em suas extremidades, elevadores e tratamento de seus acessos, com 

medidas moderadoras de tráfego nos acessos".

Incorporar como diretriz



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

34
CONDICIONANTE 34- Implantar dois novos corredores de transporte coletivo - bordas leste e oeste

(Ribeirão Arrudas e Via Expressa), com 26 estações e 2 terminais;

COMPUR - 

Dorinha

O PU prevê no item de mobilidade a implantação desses corredores e das estações e 

terminais. Estão previstas dentre as intervenções prioritárias dos Programas PARQUE 

METROPOLITANO OESTE e PARQUE CACHOEIRA DO ARRUDAS a implantação de 

Corredor de Transporte Coletivo, que inclui as estações e terminais necessários.  

Incorporar como diretriz

35
CONDICIONANTE 35- Implantar duas pequenas estações de integração ônibus-metrô –

Niquelina/Santa Tereza e Carlos Prates/Av. Barbacena

COMPUR - 

Dorinha

O PU prevê no item de mobilidade a implantação de duas pequenas estações de 

integração ônibus  junto às estações de metrô Carlos Prates e Santa Tereza. 
Incorporar como diretriz

36
CONDICIONANTE 36- Promover a requalificação urbana e melhorias no entorno das estações de

transporte, conforme previsão e detalhamento das intervenções do plano urbanístico.

COMPUR - 

Dorinha

O PU prevê no item de mobilidade a "requalificação urbana das estações e pontos de 

embarque, sinalização indicativa do entorno direcionando o usuário ao sistema". 
Incorporar como diretriz

37
CONDICIONANTE 37- Definir faixas exclusivas de ônibus e vias exclusivas de ônibus em diversos

trechos.

COMPUR - 

Dorinha

Está previsto no PU a implantação de faixas exclusivas de ônibus e vias exclusivas de 

ônibus nas bordas leste e oeste e outras vias nos bairros (ex: Niquelina, Domingos 

Vieira, etc), conforme listado na lista de intervenções no Anexo  2 do PU. Além disso, o 

detalhamento do sistema de mobilidade nos Planos de Gestão de cada Programa 

poderá trazer outras vias com faixa exclusivas.

Incorporar como diretriz

38
CONDICIONANTE 38- Implantar Áreas de apoio para bicicletas nas estações, visando à integração

modal.

COMPUR - 

Dorinha

O Plano Urbanístico prevê que "todas as estações de transporte coletivo receberão 

paraciclos ou bicicletários, de forma a incentivar a intermodalidade e ampliar o raio de 

influência e acesso das estações".  

Incorporar como diretriz

39
CONDICIONANTE 39- Desestimular o transporte individual motorizado para viabilizar o adensamento,

incluindo se necessário, circulação rotativa por número de placa.

COMPUR - 

Dorinha

O Plano Urbanístico prevê várias estratégias para desestímulo ao transporte individual 

motorizado. No entanto, a proposta de circulação rotativa deve ser uma política a ser 

discutida no contexto de toda a cidade, não sendo viável pensar de forma 

independente no contexto da OUC . Mas nada impede que se definida como política 

para a cidade e que incida sobre a OUC.

Incorporar como 

recomendação

40
CONDICIONANTE 40- Promover intervenções viárias localizadas, para complemento da malha

faltante, beneficiando todos os modos de transporte.

COMPUR - 

Dorinha

Apesar da ênfase das intervenções da OUC em  transporte coletivos e meios não 

motorizados, quando necessário para atingir esse objetivo ou para dar suporte ao 

adensamento foram propostas intervenções viárias, como é o caso da continuidade da 

Av. Guaratan. 

Incorporar como 

recomendação

41
CONDICIONANTE 41- Reduzir vagas de estacionamento em via pública para implantação de ciclovias,

passeios acessíveis e pistas exclusivas de ônibus.

COMPUR - 

Dorinha

Uma das propostas de mobilidade do PU envolve a "reestruturação nos padrões de uso 

das vias", abordando dentre outras estratégias a eliminação de faixas

de estacionamento das vias indicadas, possibilitando o alargamento das calçadas e a 

implantação de ciclovias.

Incorporar como diretriz

42

CONDICIONANTE 42- Ampliar o transporte coletivo nos trechos das extremidades da OUC (tanto leste

como oeste possuem lacunas com relação ao atendimento do eixo de transporte coletivo prioritário).

Na discussão pública da OUC ACLO foram apontadas recomendações que procuram ampliar o serviço

nessas áreas. É importante que a discussão sobre essas possibilidades sejam feitas em conjunto com a

Metrominas, visando uma proposta que contemple uma melhor articulação metropolitana

COMPUR - 

Dorinha

Estão previstas dentre as intervenções prioritárias dos Programas PARQUE 

METROPOLITANO OESTE e PARQUE CACHOEIRA DO ARRUDAS a implantação de 

Corredor de Transporte Coletivo. A proposta está especificada também na parte de 

Transporte Coletivo do PU. Além disso, o PU ressalta na priorização dos investimentos 

que "os primeiros investimentos a serem realizados com recursos de redistribuição 

deverão ser destinados à implantação das primeiras etapas dos corredores de 

transporte Leste e Oeste, das extremidades do perímetro da OUC". Importante 

ressaltar a necessária participação da Metrominas nessa construção, bem como a 

ênfase metropolitana.

Incorporar como diretriz

43

CONDICIONANTE 43- Implementar um plano de publicidade e marketing no sentido de se

conscientizar a população em relação a restrição do uso do transporte individual na área da OUC

ACLO.

COMPUR - 

Dorinha

Estratégias de Educação Urbana são essenciais para a concretização das mudanças de 

paradigmas propostos no Plano, sendo realmente importante explicitar no Plano 

Urbanístico da OUC ações com essa ênfase. 

Incorporar como diretriz



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

44

CONDICIONANTE 44- Definir uma política de preservação que ressalte o patrimônio cotidiano, dos

bairros tradicionais, sem que para serem compreendidos e valorizados precisem ser necessariamente

tombados! É preciso enxergar como unidade, como paisagem, como referência.

COMPUR - 

Dorinha

No Plano Urbanístico está previsto como escopo dos Planos de Gestão de cada 

Programa,  Leituras comunitárias de referências locais "para identificar registros da 

memória social dos bairros, identidades coletivas reconhecidas por moradores e 

usuários, bem como referências cotidianas, independentemente de seu 

reconhecimento como patrimônio histórico e cultural da cidade". 

Incorporar como diretriz

45

CONDICIONANTE 45- Implementar um plano de preservação do patrimônio material, imaterial e do

cotidiano, de forma clara, por setor, com ações quantificadas e valores definidos para efetiva atuação

na área da OUC ACLO.

COMPUR - 

Dorinha

O detalhamento das ações e recursos de patrimônio estão previstas no escopo dos 

Planos de Gestão de cada Programa.
Incorporar como diretriz

46

CONDICIONANTE 46- Revisão e compatibilização da OUC ACLO com a inclusão do Aeroporto da

Pampulha ao Projeto da OUC ACLO, para que  ambos sejam analisados,  no  estudo de viabilidade e na 

análise de impactos gerados de forma conjunta na região da Pampulha.

COMPUR - 

Dorinha

 Não é necessário incorporar o Aeroporto da Pampulha na Operação para que ele seja 

considerado no estudo de viabilidade. Já estão sendo feitos ajustes entre o Município e 

a Aeronáutica, no sentido de conciliar os interesses em torno do Aeroporto, de forma a 

não haver conflitos ou incompatibilidades entre os dois projetos.  

Não incorporar

47

CONDICIONANTE 47- Resolver o gargalo existente na travessia da Av. Santa Rosa com Av. Antonio

Carlos (Santa Rosa- Lagoa/Aeroporto e Santa Rosa-Aeroporto/Lagoa). Com a OUC e a expansão do

Aeroporto este problema tomará dimensões inadministráveis. Proposta de travessia subterrânea já

foi apresentada e acreditamos ser a solução. Milhões foram gastos na construção da atual trincheira e

mais tarde, em nova intervenção, porém, sem qualquer solução definitiva pois, como mencionado

anteriormente, sem devida expertise dos responsáveis pelo projeto.

COMPUR - 

Dorinha

A interseção das avenidas Santa Rosa e Antonio Carlos,  que já possui solução em 

desnível,  atende à demanda para o transporte coletivo, que é a ênfase da OUC. Não foi 

priorizado no escopo de obras da Operação intervenções que privilegiariam o 

transporte individual, como seria o caso da proposta. 

Não incorporar

48

CONDICIONANTE 48- Análise das altimetrias previstas nas áreas da OUC ACLO, em função da

deliberação de altimetria da aeronáutica (nova portaria 957/GC3 do Ministério da Defesa CINDACTA 1 

- que entrou em vigor dia 15/10/2015).

COMPUR - 

Dorinha

Estão sendo feitos ajustes entre o Município e a Aeronáutica, no sentido de conciliar os 

interesses em torno do Aeroporto, de forma a não haver conflitos ou 

incompatibilidades entre os dois projetos. 

Incorporar como 

recomendação

49

CONDICIONANTE 49-Promoção de concursos públicos de arquitetura para projetos urbanísticos de

Conjuntos Urbanos e ADEs e nos setores específicos da OUC ACLO, como exemplo o Concurso Público

Nacional de Estudo Preliminar para o Plano de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da

Operação Urbana Consorciada Água Branca.

COMPUR - 

Dorinha

Proposta alinhada com o Plano Urbanístico, que já prevê a elaboração de Projetos 

Urbanísticos dos Conjuntos Urbanos e ADEs por meio de concursos públicos de 

arquitetura.
Incorporar como diretriz

50

CONDICIONANTE 50- Maior integração entre os estudos de viabilidade econômica e financeira da

OUC ACLO, proposta pela PBH e os estudos de demandas reais dos empreendedores, no sentido de

viabilizarem os recursos necessários para a efetiva realização da OUC.

COMPUR - 

Dorinha

Foi aberto espaço de debate com representantes de empreendedores de forma a

alinhar a Viabilidade Econômica e Financeira às questões e riscos apontados pelos

produtores imobiliários, mas sem alterar as premissas urbanísticas do Plano, que

tornaria injustificada sua implantação.

Incorporar como diretriz

51
CONDICIONANTE 51- Maior integração entre a equipe da OUC ACLO e o Conselho Municipal de

Habitação, tendo em vista a importância do mesmo no contexto de implementação da OUC.

COMPUR - 

Dorinha

Dada a importância dos Programas de Habitação de Interesse Social na OUC ACLO é

realmente essencial essa interação contínua ao longo de todo o processo de

implementação da OUC. O Conselho de Habitação foi previsto, inclusive, como uma das

partes da estrutura de Gestão da OUC ACLO.

Incorporar como diretriz

52

CONDICIONANTE 52- Acreditamos que seja essencial a participação de entidades de arquitetura e

urbanismo na composição de todos os grupos gestores, por ser a implantação de um plano

urbanístico, uma atividade multidisciplinar, mas de coordenação exclusiva como atribuição

profissional privativa do arquiteto urbanista.

COMPUR - 

Dorinha

A estrutura institucional de gestão da OUC incluirá necessariamente arquitetos da

Prefeitura de Belo Horizonte, que se responsabilizam tecnicamente pelo projeto. Os

Grupos Gestores são espaços de ampliação do debate com a sociedade e entendemos

que a inclusão no Grupo Gestor Geral de uma entidade técnica sem restringir a

entidades de arquitetura e urbanismo, como já previsto, possibilita maior pluralidade

de participação. Na escala local, a condicionante 17 do REIV já propõe a inclusão de

câmara técnica com atribuição de prestar apoio técnico aos grupos gestores locais para

subsidiar suas decisões, envolvendo pelo menos um representante da sociedade civil

com formação em arquitetura e urbanismo.

Não incorporar

53
CONDICIONANTE 53- Acreditamos também que os concursos públicos sejam imprescindíveis como

forma de implantação efetiva de planos e projetos da OUC ACLO.

COMPUR - 

Dorinha

Essa proposta esta alinhada com as premissas do Plano Urbanístico, tendo sido previsto

dentre as destinações possíveis do recurso do Fundo da OUC o "desenvolvimento de

concursos públicos para planos e projetos previstos no escopo da Operação Urbana".

Incorporar como diretriz



Nº Diretriz Órgãos Comentário SMAPU Parecer SMAPU

54

CONDICIONANTE 54 - Não definir a PBH ATIVOS como a empresa que irá coordenar a gestão dos

recursos da OUC ACLO. Verificar a necessidade de criação de uma autarquia para gerenciar a

implantação da OUC ACLO ou se a mesma deveria ser feita pela administração direta, para otimização

do uso dos recursos. 

COMPUR - 

Dorinha

A definição do órgão de gestão da OUC é uma questão administrativa e não compete ao 

EIV definir. O estudo cita apenas que o formato administrativo e jurídico de gestão

poderá variar entre uma autarquia, uma empresa pública, uma gerência específica na

estrutura do órgão municipal responsável pela política urbana, entre outras figuras que

possam responder às demandas de dar celeridade aos processos inerentes à viabilidade

da operação e à garantia da participação social. 

Não incorporar


