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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 04/2016 

Belo Horizonte, 22 de março de 2016. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
EMPREENDIMENTO: Edifício anexo à ALMG 
PROCESSO: 01-049.365/15-91 
LOCALIZAÇÃO: Ruas Araguari, Dias Adorno e Rodrigues Caldas, Bairro Santo Agostinho. 
Lotes 007 a 013, Quarteirão 011A  
INTERESSADO: Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Assembléia Legislativa de Minas Gerais – ALMG 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO DE IMPACTO PARA OUS: Assembléia Legislativa de Minas Gerais – 
ALMG 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta denominada “Operação Urbana Simplificada da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais”, apresentada pelos interessados a partir da elaboração de estudo dos impactos urbanísticos e 

repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, conforme 
preenchimento do roteiro fornecido pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – Smapu. 
Para análise da proposta foram consideradas as diretrizes e demais diretrizes expostas pela Smapu no parecer 
nº 01/2015 relativo à primeira etapa da proposta de OUS. O presente parecer técnico contém a avaliação 
quanto aos aspectos urbanísticos da operação e visam subsidiar os parâmetros urbanísticos e padrões de 
desenho urbano a serem firmados na lei específica que irá instituir o instrumento.  

Ressalva-se que o presente parecer visa também constituir subsídios para a audiência pública que faz parte do 
processo de elaboração desta operação urbana conforme o Decreto n° 15.758/14. Os resultados do momento 
de escuta popular podem alterar diretrizes aqui colocadas.  

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

Trata-se de um empreendimento público voltado à prestação de serviço à coletividade, no qual estão previstos 
um teatro/auditório aberto ao público com capacidade para 700 espectadores, biblioteca do legislativo, escola 
do legislativo, salas de reunião de comissões técnicas além de outros espaços de uso institucional. São 
estimadas para a edificação 364 vagas de estacionamento. 

O projeto arquitetônico ainda não foi elaborado. Este deverá obedecer, quanto à concepção e implantação, 
aos parâmetros urbanísticos e aos padrões de desenho urbano determinados por este parecer. Acrescenta-se 
que a vizinhança deverá ser contemplada com medidas para sua qualificação e aumento da capacidade de 
suporte local, condições sem as quais não se justifica a implantação de edifícios com índices de ocupação 
acima daqueles admitidos pelas leis gerais para a região.  

O requerente indicou na nova documentação entregue, referente à segunda etapa do desenvolvimento da 
operação urbana simplificada pelo Decreto n° 15.758/14, concordância com os parâmetros indicados no 
parecer emitido pela Smapu, diferentemente daqueles propostos no momento inicial da caracterização da 
OUS. Alguns pressupostos dispostos por esta Secretaria não foram acatados pelos responsáveis técnicos pelo 
empreendimento e estão levantados na próxima sessão deste documento.  
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Quadro 1: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 
Empreendimento Programa: 

Terreno: 3.192,0m² 
 
Área bruta total do 
empreendimento:  
30.000 m² (AMMG), 
aproximadamente 

Estacionamento 364 vagas de veículos leves  

Teatro/Auditório   

Biblioteca do legislativo   

Escola do Legislativo  

Salas de reunião de Comissões Técnicas  

Outros espaços de uso insitucional  

Área total: Aprox. 30.000m² 
 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS 

A partir da análise do estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança 
entregue pelos requerentes e considerando os princípios e as diretrizes estabelecidas pela Smapu no parecer 
01/2015, tem-se a destacar: 

Quadro 2: Análise da proposta quando ao atendimento às diretrizes da Smapu 

Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 
01/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 5,0 
respeitando-se a capacidade de suporte e o 
padrão de ocupação da região; 

ATENDIDO. 

b) área de fruição pública no pavimento térreo das 
edificações, de forma a configurar espaços 
contíguos aos logradouros públicos, dotada de 
área permeável vegetada e conformando praças 
para convívio; 

ATENDIDO. 

c) afastamentos frontais mínimos de 4,0m, 
garantido passeios com largura mínima de 6,0m 
ao longo dos trechos das vias que margeiam o 
terreno. Ressalta-se o padrão das calçadas 
devem ser aqueles instituídos pelo Código de 
Posturas do Município e normas correlatas; 

ATENDIDO para os afastamentos frontais. Com 
relação à largura do passeio, não foi mencionado.  

d) taxa de permeabilidade de 20%, área a qual 
deverá ser mantida em terreno natural dotada 
de vegetação e arborização, preferencialmente 
na área frontal da edificação, visível da rua e não 
sendo facultada sua substituição por caixa de 
captação;  

PARCIALMENTE ATENDIDO, pois a taxa de 
permeabilidade não será implantada em terreno 
natural. 

e) Além dos 20% de taxa de permeabilidade 
exigidos, solicita-se a adoção de caixas de 
captação para amortecer a descarga de água 

NÃO MENCIONADO.  
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pluvial na rede pública de drenagem visando a 
melhoria do funcionamento dos sistemas de 
micro e macrodrenagem da região, com 
capacidade mínima equivalente à área ocupada 
do terreno; 

f) afastamentos laterais e de fundos conforme 
legislação vigente, de forma a minimizar o 
impacto nas edificações vizinhas, podendo ser 
flexibilizados apenas onde as edificações 
lindeiras estiverem junto às divisas; 

NÃO MENCIONADO. 

g) acessibilidade universal no afastamento frontal e 
a todas as áreas de uso público das edificações; 

NÃO MENCIONADO. 

h) soluções e materiais que busquem reduzir 
impacto ambiental e contribuam para o conforto 
térmico e redução do consumo de água e 
energia; 

ATENDIDO.  

i) limite de 25m² de área de estacionamento para 
veículos leves para cada 150m² de área líquida 
do empreendimento, sendo necessário também 
resguardar um número mínimo de vagas para 
motocicletas igual a 10% do número de vagas 
para veículos leves do empreendimento, e para 
bicicletas igual a 5% e plano para retirada de 
vagas dos logradouros no entorno dos 
empreendimentos propostos e nas imediações 
da ALMG e concomitante implantação de 
ciclovias, melhoria  nos passeios e nas travessias 
próximas aos principais equipamentos existentes 
no perímetro de influência da OUS, como forma 
de mitigar o incremento no número de veículos 
e pessoas na região; 

ATENDIDO. 

NÃO MENCIONADO com relação à implantação de 
ciclovias, melhoria nos passeios e nas travessias 
próximas aos principais equipamentos existentes no 
perímetro de influência da OUS. 

j) vestiários dimensionados para servir aos ciclistas 
nos dois anexos; 

NÃO MENCIONADO. 

k) áreas destinadas a embarque e desembarque, 
carga e descarga e faixa de acumulação 
internalizadas ao terreno; 

NÃO MENCIONADO. 

l) fluxos de veículos e pedestres setorizados para 
se resguardar segurança aos usuários do local e 
melhores soluções à área de fruição pública; 

NÃO MENCIONADO. 

m) melhoria nos pontos de embarque e 
desembarque de transporte coletivos próximos, 
bem como nos passeios de forma complementar 
à alternativa de melhoria da circulação de 

NÃO MENCIONADO. 
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pedestres na vizinhança. 

Com relação ao item “a”, o coeficiente de aproveitamento pleiteado para implantação do empreendimento, 
vigente é de 5,0 vezes a área do terreno, sendo ainda somadas as áreas não computáveis para cálculo de 
coeficiente de aproveitamento contidas no art. 46 da Lei n° 7.166/96. Conforme informado pelo requerente, a 
área bruta total construída é de aproximadamente 30.000 m², na qual se soma, inclusive, a área de 
estacionamento. Nos processos de Operações Urbanas Simplificada, para garantir que não haja acréscimo em 
relação à massa construtiva atualmente proposta e para possibilitar maior liberdade na adequação da 
edificação, adota-se a prática de considerar o valor do coeficiente proposto convertido para a área bruta do 
empreendimento, chegando, neste caso, ao índice de um CAmax bruto igual a 9,0. 

Com relação aos itens “b” e “d”, conforme relatado pelo interessado à Smapu em reunião, a disposição de 
estacionamento em subsolo, visando à liberação do térreo da edificação para a criação de uma área de 
fruição, e a preocupação de não se criar muitos níveis de subsolo, minimizando assim o impacto no entorno, 
bem como a solicitação da Smapu para ampliação dos passeios, dificultam o cumprimento da taxa de 
permeabilidade em terreno natural. Desta forma, acordou-se que a taxa de permeabilidade poderia ser 
atendida sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados, desde que mantida a caixa de captação descrita no 
item “e”. 

Ainda com relação ao item “d”, apesar de entender-se que o cumprimento da taxa de permeabilidade 
vegetada deva ser feito em terreno natural, relativiza-se esta alternativa de melhoria da drenagem urbana e 
da ambiência da vizinhança como exigência ao empreendimento em virtude da composição de soluções tais 
como: 1- aumento e qualificação das áreas vegetadas com a reforma da Praça Carlos Chagas; 2- área de 
fruição pública aberta ao público com área vegetada, ainda que sobre laje; 3- implantação de mecanismo de 
retardo da descarga de água pluvial.  

Com relação ao item “h”, foi informado que o empreendimento buscará uma edificação certificada com selo 
Procel Edifica AAA e será dotado de mecanismo de sistema solar de aquecimento de água, sistema de 
reaproveitamento de águas pluviais, dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e 
drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, etc.), sistema de tratamento e 
reaproveitamento de águas cinzas, dispositivos hidráulicos economizadores de água, dispositivos 
economizadores de energia elétrica, previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras 
fontes de energia. Além disso, estão previstas especificações de materiais com “certificação verde”, incentivo 
ao uso de transportes alternativos e coletivos (disponibilização de bicicletário, transporte coletivo para 
funcionários, estacionamento para ônibus e vans, etc.) e previsão de equipamentos e programas de coleta 
seletiva de resíduos sólidos. 

Com relação ao item “i”, foi informado que o empreendimento passará a contar com 364 vagas de 
estacionamento para veículos leves. A diretriz disposta no parecer 01/2015 estabeleceu um limite de 25m² de 
área de estacionamento para veículos leves para cada 150m² de área líquida do empreendimento, o que, 
considerando-se a área líquida indicada pelo empreendedor (15.600m²) e uma média de 20m² por vaga, 
totalizam aproximadamente 130 vagas para veículos leves, além do número mínimo de vagas para 
motocicletas e bicicletas e a proposta apresentada supera esse número. O interessado propõe que o número 
máximo de vagas estabelecido no parecer 01/2015, seja reconsiderado, tendo em vista que a proposta é 
incorporar ao empreendimento as vagas que foram e serão retiradas de logradouros em sua área de 
influência.  

Os responsáveis pelo estudo urbanístico informam ainda que o plano para retirada de vagas contemplou: 1) 
154 vagas utilizadas atualmente pela ALMG, localizadas nos lotes 001, 002, 003, 004 e 016 do quarteirão 011A 
- ZF 012 (terreno do IPLEMG) e que deixarão de existir em um futuro próximo, devido à implantação de nova 
edificação neste terreno; 2) 74 vagas que existiam na via de acesso que separava a praça do Palácio da 
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Inconfidência, a qual, com a reforma da Praça Carlos Chagas, foi suprimida; e 3) 59 vagas atualmente 
existentes no terreno onde se propõe a nova edificação. Dessa maneira, destacam que o acréscimo real é de 
77 vagas, uma vez que 287 existiam no entorno e serão “deslocadas” para dentro do empreendimento. Apesar 
de não ter sido citado pelo interessado, soma-se a este plano 57 vagas que existiam na praça, as quais também 
deixaram de existir com a sua qualificação. Ou seja, a ALMG utiliza, atualmente, 344 vagas para 
estacionamento de veículos leves. Desta forma, o número de vagas proposto é muito próximo do atualmente 
existente no local e portanto, entende-se que a incorporação das 364 vagas no empreendimento não 
acarretará em aumento de impacto no trânsito local. 

Com relação aos itens “c”, “e”, “f”, “g”, “j”, “k”, “l” e “m”, apesar dos mesmos não terem sido mencionados no 
documento entregue, ressalta-se que todos eles permanecem como diretrizes e devem ser contemplados em 
projeto. Ressalta-se que, como o processo de elaboração desta operação não contemplou análise de projeto, 
será colocado como etapa de procedimento de concessão de alvará de construção exame da Smapu quanto ao 
cumprimento dos padrões da ocupação.  

Especificamente quanto às ações para qualificação da unidade de vizinhança mencionadas nos itens “i” e “m”, 
voltadas para a mitigação do incremento ao número de veículos e melhoria da circulação de pedestres na 
vizinhança, foram definidas as seguintes intervenções: 

Quadro 3: Intervenções a serem realizadas pelo empreendedor 

Nº 
Diretrizes 

Estimativa de 
custo 

1 

Tratamento de travessias de pedestres no entorno da Praça Carlos Chagas 
Descrição: Implantação de travessia elevada para pedestres, com sinalização, tipo 
“traffic calming” nos seguintes trechos: 

a) Praça Carlos Chagas com Av. Barbacena  
b) Praça Carlos Chagas com Av. Álvares Cabral  
c) Av. Olegário Maciel  
d) Av. do Contorno 

R$ 369.000,00 

2 
Implantação de Ciclovia – Av. Álvares Cabral (trecho entre Av. Olegário Maciel e Rua 
São Paulo) 
Descrição: Implantação de ciclovia bidirecional segregada. 

R$ 132.000,00 

3 

Tratamento de Esquinas para Circulação de Pedestres – Av. Raja Gabaglia com Av. 
do Contorno 
Descrição: Intervenção de tratamento de esquinas visando à adequação dos passeios 
e rebaixos conforme os princípios e normas de acessibilidade, procurando sempre o 
conforto e a redução dos conflitos entre a circulação de veículos e pedestres. 

R$ 179.000,00 

4 

Remanejamento de pontos de embarque e desembarque com adequação dos 
abrigos 
Descrição: Alteração no posicionamento de três pontos de embarque e desembarque 
de transporte coletivo em trecho da Avenida do Contorno entre as ruas Mirante 
Alexandrino e Bernardo Mascarenhas, com implantação de abrigos dotados de 
assentos, sistema de informação integrado e lixeiras. 

R$ 49.000,00 

Total estimado: R$ 729.000,00 
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Figura 1: Localização das intervenções – parte 1 

 

Figura 2: Localização das intervenções – parte 2 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS E PADRÕES DE DESENHO URBANO  

Analisadas as condições para implementação do anexo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a inserção 
do empreendimento ao seu entorno e as diretrizes dispostas pela Smapu, indica-se como condição da 
operação urbana simplificada a ser firmada em Termo de Conduta Urbanística – TCU:  
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Quadro 4: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos lotes 007 a 013 do quarteirão 11-A da planta CP 500147MB 

Área total do terreno (m²) 3.192,00 m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 9,0 

Área total edificada (m²) 28.728,00 m² 

Área líquida (m²) 15.600 m² 

Área de fruição pública (m²) 624 m²  

Passeios  
Passeios com largura mínima de 6,0 metros e árvores plantadas 
em canteiros ou melhoria dos canteiros em torno das árvores 
existentes ao longo do meio fio.  

Área permeável (m²) 
20% da área do terreno, mesmo que disposta sobre lajes, 
jardineiras e pavimentos elevados.  

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial (m³) 

Volume mínimo de 95,80m³  

Taxa de ocupação 
80%, exceto para subsolos integralmente situados abaixo do 

terreno natural.  

Afastamento frontal 
4,0 m, exceto para subsolos integralmente situados abaixo do 

terreno natural  

Acessos Ruas Dias Adorno, Araguari e Rodrigues Caldas 

Vagas para veículos leves 364 

Vagas para motocicletas 36 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 18 

Área de embarque e desembarque Internalizada ao terreno do empreendimento 

Área de carga e descarga  Internalizada ao terreno do empreendimento 

Atividades do empreendimento derivado da OUS 

Código Descrição 

8411-6-00-00 Atividade – Sede de órgão públicos 

No que diz respeito ao pagamento de contrapartidas, conforme mencionado no parecer 01/2015, como se 
refere a empreendimento público voltado à prestação de serviço à coletividade, entende-se adequado não 
cobrar mais contrapartidas financeiras de forma a desonerar a obra pública. Entretanto, é importante destacar 
que a Assembleia de Minas financiou as obras de revitalização da Praça Carlos Chagas, requalificando a região 
e devolvendo à população uma excelente área de lazer. 

Constarão também do TCU, assim como da legislação específica que instituir esta OUS, as diretrizes de projeto 
que tratam dos padrões de desenho urbano deste empreendimento e as medidas de qualificação da 
vizinhança dispostas neste parecer. Estas exigências, descritas na sessão anterior deste documento, serão 
avaliadas pela Smapu e serão condição vinculada à emissão de alvará de construção para o empreendimento.  

V. ETAPAS PARA PROPOSIÇÃO DA OUS 

A proposição de OUS deverá observar as seguintes etapas subsequentes, conforme disposto no Decreto n° 
15.758/14, que estabelece procedimento para a instituição do instrumento complementar às diretrizes 
dispostas pela Lei n° 7.165/96: 

1- realização de audiência pública, preferencialmente na região de instalação do empreendimento, visando 
a assegurar a participação da população no processo de elaboração do plano urbanístico da OUS; 
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2- assinatura de Termo de Conduta Urbanística entre o Executivo Municipal e o empreendedor, por meio do 
qual este deverá se comprometer a cumprir as obrigações e os prazos constantes da proposta de texto 
legal, em conformidade com o Plano Diretor do Município; 

3- encaminhamento, pelo Executivo Municipal, de projeto de lei específico à Câmara Municipal. 

Convém ressaltar que será exigido estudo volumétrico da edificação e vistas tiradas da posição de observador, 
bem como visadas de pontos variados para a apresentação do empreendimento na audiência pública. Não é 
necessário detalhamento do projeto, mas estudos básicos da conformação do térreo e da massa final, mesmo 
que aproximada, do empreendimento serão necessários. O motivo dessa solicitação é que haja transparência 
e facilidade de entendimento das alterações no entorno à ALMG não apenas para técnicos, como para a 
população residente e usuária do local de uma forma geral.  

VI. CONCLUSÃO 

Face às avaliações dispostas nesse parecer, considerando a melhoria do espaço público com a qualificação da 
Praça Carlos Chagas e que o modelo de ocupação da edificação se aproximará das diretrizes do novo plano 
diretor, qualificando e ampliando os espaços destinados à circulação e permanência de pedestres, conclui-se 
pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do empreendimento 
localizado à Rua Rodrigues Caldas, 30, observadas as diretrizes dispostas neste documento. 

É o nosso parecer. 

 

Joana Silva Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

 

Taís Regina Martins Lara 

Arquiteta 

Gerente de Legislação Urbana 

 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta 

Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 

 

 

José Julio Rodrigues 

Arquiteto  

Gerente de Legislação e Gestão Urbana 

 

De acordo, 

 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 


