
Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU 

 

1 

PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 06/2016 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. 
 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Associação Médica de Minas Gerais 
EMPREENDIMENTO: Sede da AMMG 
PROCESSO: 01-141.350/15-45 
LOCALIZAÇÃO: Av. João Pinheiro, 161. Bairro Boa Viagem. 
Lotes 14, 16, 18 e 24, Quarteirão 27, 4ª Seção Urbana. Planta CP 020024M 
INTERESSADO: Associação Médica de Minas Gerais - AMMG 

 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta completa de Operação Urbana Simplificada - OUS denominada “Operação 

Urbana Simplificada Associação Médica de Minas Gerais” a partir de estudo dos impactos urbanísticos e 
repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, conforme roteiro 
fornecido pela Smapu. Para análise da proposta foram avaliadas as diretrizes e demais considerações expostas 
pela Smapu no parecer nº 14/2015 relativo à fase de caracterização da proposta de OUS, primeira etapa de 
consolidação do instrumento de política urbana em questão conforme o Decreto 15.758/14.  

O presente parecer técnico contém a avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS e estimativa da 
contrapartida a ser exigida do empreendedor, cumprindo procedimento previsto no inciso IV do § 1º do artigo 
2º do Decreto 15.758/14. 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

O empreendimento consiste na reforma e ampliação da atual sede da Associação Médica de Minas Gerais - 
AMMG, conformando edificação com 13.439,92m² de área construída e 14 pavimentos. O programa se 
distribui no empreendimento proposto da seguinte maneira: 

Quadro 1: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 
Empreendimento Programa: 

Terreno: 2.176,28m² 
 
Edificação: 13.439,92m² 
 
Nº de vagas de estacionamento: 115 
Vagas de PMR: 5 
Vagas para carga e descarga: 1 
Vagas para motocicletas: 10 
Capacidade do bicicletário: 29 

3º subsolo  Reservatório de água 110,71m² 

2º subsolo 
Estacionamento 

518,22m² 

1º subsolo 454,38m² 

1º pavimento 
Hall, 2 lojas e 
estacionamento 

2.187,60 m² 

2º pavimento 
Mezanino da loja e 
estacionamento 

1.170,92m² 

3º pavimento 

Pilotis, 3 auditórios e 
estacionamento 

2.151,56 m² 

Nivel intermediário 42,42m² 

4º pavimento 
Pavimento corrido, 
auditório e salão de 
festas 

 1.416,54m² 

5º pavimento 

Pavimento corrido 

620,84 m² 

6º ao 11º pavimento 494,54 m² (cada) 

12º pavimento 477,62 m² 

13º pavimento 396,41m² 

14º pavimento Instalações técnicas 325,46m² 

  Área bruta total: 13.439,92m² 
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III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - SEDE DA AMMG 

A partir da análise do estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança 
entregue pelos requerentes, o qual contém a proposta completa para a OUS, e considerando os princípios e as 
diretrizes estabelecidas pela Smapu no parecer 14/2015, destaca-se no quadro 2 os resultados da avaliação do 
órgão municipal responsável pelo planejamento urbano quanto ao atendimento às condicionantes propostas 
para a concepção desta operação urbana pelo interessado: 

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

Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 
15/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 6,2 
bruto, o que significa que deve ser computado 
nesse índice a área total a ser construída, não 
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 46 
da Lei n° 7.166/96; 

ATENDIDO. 

b) afastamento frontal conforme projeto 
anteriormente aprovado*, devendo ser 
estudada a liberação do pavimento térreo de 
faixa mais generosa a conformar espaço para 
fruição pública/maior prolongamento do 
passeio; 

ATENDIDO.  

*Destaca-se que foi levado em consideração projeto de 
edificação para a mesma finalidade aprovado pelo Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Histórico e pela Secretaria Municipal 
Adjunta de Regulação Urbana.  

c) taxa de permeabilidade de 20%, área a qual 
deverá ser mantida, preferencialmente, em 
terreno natural e dotada de vegetação e 
arborização, sendo facultada sua substituição 
por caixa de captação e jardineira comprovada a 
inviabilidade de cumprimento sobre o solo; 

ATENDIDO, sendo composto por jardineiras e 
telhado verdes, associados à caixa de captação.  

d) além de 20% de taxa de permeabilidade exigida 
anteriormente, solicita-se a adoção de caixa de 
captação para amortecer a descarga de água 
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 
impermeabilizada do terreno; 

ATENDIDO PARCIALMENTE. 

e) redução da área de estacionamento no 
pavimento térreo da edificação (1º pavimento), 
na porção frontal do terreno voltada para a Av. 
João Pinheiro, de forma que a área destinada 
para esse fim não ultrapasse 50% da área de 
todo o pavimento e que a fachada da edificação 
se configure como fachada ativa, ou seja,  esteja 
garantida a permeabilidade visual no nível do 
pedestre e o acesso direto de pedestres a partir 
do logradouro público, em pelo menos 50% ao 

ATENDIDO. 
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longo da extensão da fachada. A atividade 
econômica de estacionamento de veículos, bem 
como o acesso a estacionamentos de veículos, 
não caracteriza fachada ativa; 

f) implantação de vagas para estacionamento de 
bicicletas na quantidade mínima equivalente a 
5% do número total de vagas para 
estacionamento de veículos; 

ATENDIDO. Estão sendo propostos também dois 
vestiários para atender aos ciclistas. 

g) áreas destinadas a embarque e desembarque, 
carga e descarga e faixa de acumulação 
internalizadas ao terreno e dimensionadas 
conforme legislação vigente; 

ATENDIDO PARCIALMENTE. 

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

NÃO MENCIONADO. 

i) material utilizado para composição das fachadas 
em conformidade com as disposições da 
Diretoria de Patrimônio Cultural. 

NÃO MENCIONADO. 

 

Com relação ao item “b”, foi apresentada como alternativa à diretriz estabelecida pela Smapu a criação de 
uma jardineira no afastamento frontal configurado como extensão do passeio, junto à esquina. No pavimento 
imediatamente superior, foi proposto um chanfro na edificação, promovendo a criação de um espaço aberto 
ao público, com pé direito mais amplo, favorecendo a visibilidade e dando maior amplitude à esquina. 

Com relação ao item “c” é importante ressaltar que a situação do empreendimento parcialmente edificado 
dificulta o cumprimento da taxa de permeabilidade em terreno natural, uma vez que envolveria a necessidade 
de significativas demolições. Desta forma, foi acatada a solução apresentada, com a implantação de jardineiras 
e telhados verdes, associados à caixa de captação. É importante destacar, ainda, que os telhados verdes 
deverão ser projetados e executados de acordo com as diretrizes dispostas na Licença de Implantação do 
empreendimento e normas específicas que contemplem avanços quanto à implantação deste dispositivo. 

Ainda, com relação ao item “d”, é importante destacar que, de acordo com a metodologia de cálculo de 
drenagem pluvial utilizado pela Sudecap, a caixa de captação e retenção de água pluvial do empreendimento 
deverá garantir vazão total de 0,1137m³/s. Entretanto, caso haja inviabilidade técnica para a implantação de 
caixa com o volume necessário para assegurar tal vazão, o empreendedor deverá se manifestar para que, em 
conjunto com a Smapu, possa ser estudada a adoção de medida compensatória ao não atendimento desta 
diretriz para mitigação do impacto da construção. 

Com relação ao item “e”, foi esclarecido em reunião com os interessados que o estacionamento mencionado 
na diretriz situa-se no subsolo da edificação e que o 2º pavimento, o qual se encontra mais próximo ao nível da 
rua, possui lojas na porção frontal, com acesso direto à via, aproximando-se da configuração de fachada ativa 
prevista na proposta do novo Plano Diretor. 

Em relação ao item “g”, a proposta atual mantém-se conforme o projeto anteriormente aprovado, entretanto, 
tendo em vista as mudanças na forma de cálculo de área líquida ocorridas na Lei de Parcelamento, Ocupação e 
Uso do Solo – LPOUS em 20/07/2010, com a sanção da Lei nº 9.959/10, houve um acréscimo no valor final da 
área liquida da edificação, o que acarretou na exigência de maior número de vagas para carga e descarga pela 
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legislação vigente. No entanto, é relevante destacar que a quantidade e localização de vagas destinadas à 
carga e descarga do empreendimento foram avaliadas e aprovadas pelo órgão responsável pelas políticas de 
transporte e trânsito no processo de licenciamento ambiental ao qual o mesmo foi submetido. Tal fato, 
somado à ocorrência cada vez maior de operações de carga e descarga com veículos de menor porte devido às 
limitações de circulação de grandes veículos de carga na região central do município justificam a aceitação da 
proposta apresentada.  

Finalmente, com relação aos itens “h” e “i”, apesar de não terem sido mencionados no documento entregue, 
ressalta-se que os mesmos permanecem como diretrizes e devem ser contemplados em projeto. Tais 
requisitos serão dispostos no Termo de Conduta Urbanística e serão condições para o prosseguimento desta 
OUS com o detalhamento necessário. 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisadas as condições de ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais, a inserção do 
empreendimento ao seu entorno, indica-se como condição da operação urbana simplificada a ser firmada em 
Termo de Conduta Urbanística – TCU:  

Quadro 3: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos 014, 016, 018 e 024, Quarteirão 27, 4ª Seção Urbana 

Área total do terreno (m²) 2.176,28m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 6,18 

Área total edificada (m²) 13.439,92m² 

Área líquida (m²) 9.129,58m² 

Área permeável (m²) 
444,91m² - sobre lajes, jardineiras e pavimentos elevados 
associado à caixa de captação de água pluvial 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial (m³) 

19,58m³  

vazão a ser garantida: 0,1137m³/s ou medida compensatória. 

Taxa de ocupação 100% 

Altura total da edificação 59,70m 

Acessos Av. João Pinheiro e Rua dos Guajajaras 

Vagas para veículos leves 115 

Vagas para motocicletas 10 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 29 

Vagas para operação de carga e descarga 1 

Comprimento total da faixa(s) de 

acumulação 
20 metros 

Atividades principais do empreendimento derivado da OUS 

Código Descrição 

9412-0-00-00 Atividades de organizações associativas profissionais 

8230-0-01-01 Serviços de organização de feiras, congressos e exposições 

6810-2-02-00 Aluguel de imóveis próprios 

Além do atendimento às diretrizes, faz-se necessária a prestação de contrapartida financeira na forma da Lei 
nº 7.166/96, estabelecida com base no dever do Poder Público de gestão da valorização da terra urbana 
derivada de seu aproveitamento edilício. A contrapartida da operação urbana simplificada deverá ser 
proporcional aos benefícios de natureza urbanística concedidos pelo Poder Público no âmbito da aplicação do 
instrumento, conforme prevê o art. 67, VI da Lei nº 7.165/96.  
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O cálculo da contrapartida tomou como referência a renda fundiária adicional proporcionada pela adoção de 
coeficiente de aproveitamento superior. Para tanto, foi mensurada a variação no valor presente líquido do 
empreendimento com e sem a adoção dos parâmetros especiais, aplicando-se ao resultado final um fator de 
planejamento urbano que visa a garantir tanto uma proporção entre os valores do metro quadrado do solo 
criado e do metro quadrado do terreno, quanto uma rentabilidade mínima ao empreendimento, ficando o 
valor final limitado a um montante que não o inviabilize.  

Desta forma, o valor a ser cobrado como contrapartida pelos benefícios de natureza urbanística concedidos 
pelo Poder Público ao empreendimento, no âmbito desta operação urbana simplificada, será de R$ 
3.909.843,00. A contrapartida deverá prioritariamente ser paga por meio da execução de obras de interesse 
público na região, a ser executada pelo empreendedor. Foram definidas intervenções que alcançam o valor 
estimado, conforme descrito no quadro a seguir e identificado em mapa anexo: 

A. Contrapartidas a serem prestadas pelo interessado 

Figura 1: Simulação com intervenção proposta. Fonte: SMAPU/GPUR 

 

Os custos de desenvolvimento dos projetos executivos das obras a serem implementadas pelo empreendedor 
ficam a cargo do mesmo e estão incluídos no custo da contrapartida. Todos os projetos devem observar as 
normas técnicas e a legislação vigente no município, devendo ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte a partir de análises sob a coordenação da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, 
que ficará responsável, também, por elaborar diretrizes específicas para os projetos. 

Salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código de 
Edificações do Município. Deve-se ressaltar que as obrigações do empreendedor em referência às 
contrapartidas para realização do empreendimento não se confundem com a execução de condicionantes 
impostas ao mesmo em decorrência do processo de licenciamento urbanístico e ambiental (art. 67, VI, da Lei 
7.165/96 e alterações).  

Nº Diretrizes 

1 

Requalificação urbanística da Praça Afonso Arinos 
Descrição: requalificação da praça incluindo pedestrialização do quarteirão fechado da Av. 
Álvares Cabral, conforme estudo básico elaborado em 2010, quando da elaboração de 
projeto de implantação do BRT na Área Central, e baseado no Plano de Reabilitação do 
Hipercentro de Belo Horizonte elaborado em 2007. 
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Figura 2: Vista superior com proposta de intervenção. Fonte: SMAPU/GPUR 
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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; 

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. 

VI. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando que o imóvel apresenta possibilidade de 

receber ocupação e uso em atendimento ao melhor cumprimento da função social da propriedade e que a 

contrapartida poderá, reconhecendo a vocação da Praça Afonso Arinos e do quarteirão fechado da Av. Álvares 

Cabral como espaço de descanso e lazer, contribuir para a qualificação do espaço público e a intensificação das 

diversas formas de apropriação deste lugar por diferentes grupos sociais, conclui-se pelo prosseguimento da 

elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do empreendimento localizado à Av. João 

Pinheiro, 161, observadas as diretrizes dispostas neste documento. 

É o nosso parecer. 

 

Joana Silva Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

 

Tais Regina Martins Lara 

Arquiteta 

Gerente de Legislação Urbana 
 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta 

Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano 

 

 

Laila Faria de Oliveira 

Arquiteta 

Gerente de Projetos Urbanos Especiais 

 

Bruno Hermann 
Gerente de Parceria Público Privada 

 

 

De acordo, 

 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 


