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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 11/2016 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada BIOCLIN 
EMPREENDIMENTO: Quibasa Química Básica LTDA 
PROCESSO: 01-160.445/15-77 
LOCALIZAÇÃO: Rua Teles de Menezes, 92. Bairro Santa Branca. 
Lotes 07 a 12, Quarteirão 14, Bairro Santa Branca. CP 204001-M12 
RESPONSÁVEL LEGAL / INTERESSADO: Quibasa Química Básica LTDA 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LODI MOTTA ARQUITETURA LTDA 

 

I. APRESENTAÇÃO 

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

Urbana Simplificada Bioclin” 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 18/2015 
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 ampliação de uso industrial existente através de construção de nova 
edificação para instalação de  atividades de diagnóstico in vitro, em terreno conformado pelos lotes 07 a 12 do 
quarteirão 14 do Bairro Santa Branca. Os lotes situam-se entre a Rua Teles de Menezes e a área remanescente 
dos lotes 27 a 32 do mesmo quarteirão, envolvidos no alargamento da Av. Dom Pedro I. A edificação possuirá 
9.504,32m² de área construída e 8 (oito) pavimentos. O programa se distribui no empreendimento proposto 
da seguinte maneira: 

Quadro 1: Áreas do empreendimento 
Empreendimento Programa: 

Terreno (CP): 2.160,00 m² 
Edificação: 9.504,32 m² 
 
Nº de vagas de estacionamento: 2 
Vagas para carga e descarga: 1 
Capacidade do bicicletário: 5 

Subsolo Estacionamento – 106,00m² 
Área industrial – 1.172,56m² 

1.278,56 m² 

1º pavimento Área industrial 1.278,56 m² 

2º pavimento Área administrativa 1.151,68 m² 

3º ao 6º pavimento 
Área industrial 
(1.346,88m² cada pavimento) 

5.387,52 m² 

7º pavimento Área técnica 407,97 m² 

  Área bruta total: 9.504,32m² 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - BIOCLIN 

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 nº 18/2015, destaca-se no quadro 2 os resultados da avaliação 
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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 
18/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 4,45 
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) área de fruição pública com área mínima 
correspondente a 20% da área do terreno, 
localizada no pavimento térreo da edificação, de 
forma a configurar continuidade dos 
logradouros público e atravessamento de 
quadra, dotada de área permeável vegetada, 
podendo ser coberta em até 20% de sua área à 
uma altura mínima da 4,5m do solo. 

ATENDIDO.  

 

c) fachada ativa no pavimento térreo, voltada para 
a Av. Pedro I e área de fruição pública, devendo 
ocupar, no mínimo, uma extensão equivalente a 
50% da extensão da fachada voltada para a 
Avenida Pedro I; 

ATENDIDO. 

d) taxa de permeabilidade composta da seguinte 
forma: 

i. em terreno natural, com área 
correspondente a 20% da área do terreno, 
localizada preferencialmente junto à área 
de fruição pública e afastamentos frontais, 
e dotada de vegetação e arborização, não 
sendo facultada sua substituição por caixa 
de captação e jardineira; 

ii. em jardineiras, telhados verdes ou jardins 
verticais, com área correspondente a 10% 
da área do terreno; 

ATENDIDO.  

e) 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 
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f) 54 vagas de estacionamento para veículos leves, 
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%;  

NÃO ATENDIDO. 

O empreendimento conterá: 

02 vagas para veículos leves 

05 vagas para bicicletas  

g) área destinada a carga e descarga internalizada 
ao terreno e dimensionada conforme legislação 
vigente; 

ATENDIDO. 

h) afastamentos frontais, voltados para a rua Teles 
de Menezes e Av. Dom Pedro I, integrados aos 
passeios, sem fechamentos frontais ou laterais, 
de forma a garantir passeios com as 
configurações descritas no quadro 5 do parecer 
18/2015; 

ATENDIDO. 

i) altura máxima em uma das divisas de 10,80 
metros, junto ao galpão existente; 

ATENDIDO. 

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

PARCIALMENTE ATENDIDO. 

k) melhoria nos pontos de embarque e 
desembarque de transporte coletivos próximos, 
bem como nos passeios de forma complementar 
à alternativas de transporte ; 

 

Será tratado na contrapartida. 

No que diz respeito ao item “d”, o índice apresentado pelo empreendedor relativo à área permeável em 
terreno natural considera a área disposta no passeio da Rua Teles de Menezes, que extrapola o limite do 
terreno. No entanto, tal proposta foi acatada, tendo em vista que parte do afastamento frontal voltado pra a 
Rua Teles de Menezes está sendo destinada à composição da faixa livre reservada ao trânsito de pedestres.  

Com relação às vagas de estacionamento, indicadas no item “f”, a proposta desenvolvida na OUS implicará 
redução considerável do número total de vagas de veículos leves e de carga e descarga (02 vagas para veículos 
leves e 05 para bicicletas e 01 para carga e descarga), ficando, inclusive, inferior ao que estabelece a Lei de 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS vigente. Entende-se que essa redução é coerente com o que 
se pretende para cidade, em conformidade com as diretrizes acordadas na IV CMPU e com as  políticas 
nacional e municipal de mobilidade urbana dispostas no item IV do Parecer nº 18/2015. Destaca-se também a 
disponibilidade de infraestrutura de transporte público (BRT/MOVE), bem como um elevado grau de saturação 
de tráfego decorrente da intensa presença do transporte individual motorizado.  

As condições de implantação do empreendimento e sua inserção na vizinhança indicam consonância em 
relação às propostas do novo Plano Diretor, entre as quais se inclui a redução do incentivo à execução de 
grandes áreas de estacionamento nos empreendimentos, associada à qualificação do espaço público e do 
afastamento frontal das edificações. Considera-se bastante positiva a diminuição de áreas de estacionamento 
de veículos, uma vez que a solução adotada aproxima-se das premissas contidas no plano em questão. No 
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entanto, é importante resguardar o número mínimo de vagas para portadores de deficiência conforme 
determina a legislação vigente afeta ao tema. Sendo assim, das duas vagas para estacionamento de veículos 
propostas no empreendimento, 1 (uma) deverá ser reservada para uso de pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, devendo estar localizada próxima ao acesso à edificação, e em conformidade com as 
normas e legislações relativas à acessibilidade. 

Com relação ao item “j”, foi indicada na primeira etapa a previsão de soluções e materiais no empreendimento 
que busquem reduzir impacto ambiental, contemplando sistema de aquecimento de água, sistema de 
reaproveitamento de águas pluviais, dispositivo de controle de águas pluviais, dispositivos hidráulicos 
economizadores de água e dispositivos economizadores de energia elétrica. Contudo, para o atendimento à 
diretriz, é necessário que o empreendimento obtenha o Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal 
responsável pelas políticas de meio ambiente. 

A diretriz disposta no item “K”, que trata da melhoria nos pontos de embarque e desembarque de transporte 
coletivo, bem como nos passeios do entorno do empreendimento, exceto as intervenções que sejam 
obrigatoriedades do empreendedor segundo as normas municipais, será tratada no escopo das intervenções 
previstas como contrapartida da OUS.  

As demais diretrizes propostas no parecer nº 18/2015 foram atendidas. 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisado o projeto da instalação fabril da Bioclin, bem como a inserção do empreendimento no entorno, 
indicam-se como parâmetros aplicáveis à operação urbana simplificada, a serem estabelecidos por meio de 
projeto de lei específico, associado a Termo de Conduta Urbanística – TCU: 

Quadro 3: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos Lotes 007 a 012 do quarteirão 14, Bairro Santa Branca.  

Área total do terreno 2.160,00m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 4,40 

Área total edificada 9.504,29m² 

Área de fruição pública 432,00m² 

Área permeável 

659,89m² assim distribuídos:  
443,89m² sobre terreno natural, sendo 116,42m² 
situados no passeio da Rua Teles de Menezes 
216,00m² sobre lajes, jardineira e pavimentos elevados 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial 

55,00m³ 

Taxa de ocupação 68,23 % 

Nº de pavimentos 8 (oito) * 

Afastamentos frontais mínimos 
Rua Teles de Menezes – 5,50m 

Av. Dom Pedro I – 0,0m  

Afastamentos laterais mínimos Conforme legislação vigente (regra do “H”)  

Altura máxima na divisa 10,80m 

Acessos Av. Pedro I e Rua Teles de Menezes 

Área destinada a estacionamento 106,00m² 

Nº de vagas para veículos leves 02 

Nº de vagas para motocicletas 0 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 05 
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* É importante destacar que incide sobre o terreno limitação altimétrica para edificações equivalente a 8,00m, 
estabelecida conforme Portaria do Ministério da Defesa Nº 957/GC3 de 09/07/2015 e que altura superior a 
esta somente poderá ser adotada desde que liberada pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo – Ministério da Defesa – CINDACTA 1. O referido procedimento é aplicável a todos os 
empreendimentos que superam a referida limitação altimétrica, conforme orientação da Secretaria Municipal 
Adjunta de Regulação Urbana. 

Quadro 4: Parâmetros urbanísticos a serem adotados na Operação Urbana Simplificada 

Coeficiente de aproveitamento bruto 4,40 

Afastamento frontal mínimo 0,0m, para Av. Pedro I 

 

Quadro 5: Medidas de qualificação a serem efetuadas no empreendimento e entorno. 

1. 

Implantar e manter área de fruição pública com área mínima de 432m², localizada no 
pavimento térreo da edificação, de forma a configurar continuidade dos logradouros públicos e 
atravessamento de quadra, devendo ainda ser dotada de área permeável vegetada, podendo 
ser coberta em até 20% de sua área a uma altura mínima da 4,5m do solo. 

2. 

Implantar passeios com seção transversal mínima de 11,8m, na porção voltada para a Avenida 
Pedro I, e de 8,00m, na porção voltada para a Rua Teles de Menezes, devendo os passeios 
atender à seguinte configuração: 

 Av. Dom Pedro I Rua Teles de Menezes 

Seção transversal ¹ 10,0m ² 8,0m 

Faixa de mobiliário urbano e 
de arborização 

2,0m 2,5m 

Faixa livre de pedestres 3,0m 3,0m 

Faixa vegetada e arborizada 2,0m 2,5m 

Faixa de contemplação ³ 3,0m N/A 
Observações:  

¹ Parte do afastamento frontal dos lotes deverá ser destinada para a completude da 
composição dos passeios de forma a atender as dimensões indicadas.  

² A seção transversal deverá atingir 11,80m, considerando-se a incorporação da área 
remanescente. A dimensão excedente deverá ser acrescida à faixa livre de pedestres, que 
atingirá 4,80m. 

³ Faixa de contemplação é entendida como o trecho longitudinal ao passeio, à área de 
fruição pública ou à via interna de uso público, destinada a criar maior proximidade do 
trânsito de pedestres às fachadas ativas, bem como de reservar espaços para colocação de 
mobiliário dos estabelecimentos, organização de feiras, disposição de engenhos de 
publicidade ou de programações de eventos, entre outras funções. 

 

3. 
Obter Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal responsável pelas políticas de meio 
ambiente. 

4. 

Área permeável e vegetada assim distribuída: 
327,47m² sobre terreno natural, arborizada, no interior do terreno; 
116,42m² sobre terreno natural, arborizada, no passeio voltado para a Rua Teles de Menezes 
216,00m² em jardineiras e pisos elevados 

5. Implantação de caixa de captação e retenção de água pluvial com volume de 55m³ 

Além do atendimento às diretrizes, será necessária a prestação de contrapartida financeira na forma da Lei nº 
7.166/96, dimensionada em decorrência do benefício a ser conferido pelo Poder Público e sua obrigatoriedade 
de gestão da valorização da terra urbana derivada de seu aproveitamento edilício. A prestação de 
contrapartida da operação urbana simplificada deverá ser proporcional aos benefícios de natureza urbanística 
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concedidos pelo Poder Público no âmbito da aplicação do instrumento, conforme prevê o art. 67, VI da Lei nº 
7.165/96.  

Para operações urbanas simplificadas que envolvem empreendimentos imobiliários, o cálculo da contrapartida 
utiliza como referência a renda fundiária adicional proporcionada pelo emprego de parâmetros urbanísticos 
especiais em relação aos estabelecidos na legislação vigente, mensurando-se a variação no valor presente 
líquido do empreendimento com e sem a adoção dos parâmetros especiais.  

Especificamente no caso desta OUS, como não se trata de empreendimento imobiliário, e sim da construção 
de sede própria da empresa, adotou-se a regra da proposta do Novo Plano Diretor. Sendo assim, tendo em 
vista que a viabilidade do empreendimento depende da utilização de coeficiente de aproveitamento superior 
àquele definido para o local e que o aumento do volume construído deste coaduna com intenções de 
ocupação do solo contidas no plano urbanístico da Operação Urbana Consorciada do Corredor Antônio 
Carlos/Pedro I e Eixo Leste Oeste – OUC Aclo, para o cálculo da contrapartida tomou-se como referência a 
fórmula de outorga onerosa do direito de construir que consta no Projeto de Lei do novo Plano Diretor, 
acrescida de fatores de planejamento urbano:  

 

CT = (CAof × AT × V) / CAprat, na qual 

 

I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário; 
 
II - CAof corresponde ao coeficiente de aproveitamento a ser praticado mediante ônus 
financeiro, não computado o potencial construtivo adicional decorrente da adoção de 
soluções projetuais de gentileza urbana, limitado ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq;   
 
III - AT corresponde à área do terreno, medida em metros quadrados; 
 
IV - V corresponde ao valor do metro quadrado do terreno, obtido de acordo com a Planta de 
Valores Imobiliários utilizada para o cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis – ITBI; 
 
V - CAprat corresponde ao coeficiente de aproveitamento total da edificação limitado ao 
CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq. 

 

Adicionalmente, foram aplicados dois fatores também previstos na proposta do novo plano diretor que 
constituem índice a ser multiplicado pelo resultado da equação acima descrita: a) fator centralidade – Fcent 
igual a 0,8, por se tratar de empreendimento de uso não residencial com fachada ativa em área de categoria 
complementar de centralidade intermediária; b) fator de sustentabilidade – Fsust igual a 0,9, por se tratar de 
empreendimento que deverá obtiver certificado de qualidade ambiental concedido ou reconhecido pelo órgão 
municipal competente. 

O Quadro 4 demonstra o valor a ser cobrado como contrapartida pelo acréscimo de potencial construtivo 
vinculado ao terreno:  
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Quadro 4 – Contrapartida pela majoração do coeficiente de aproveitamento 

Fórmula utilizada: 

Contrapartida 
(CT) =  

R$ 3.103.782,13 

CT = [ (CAof x AT x V) / CAprat ] x Fcent x Fsust 

CAof 

coeficiente de aproveitamento a ser praticado mediante 
ônus financeiro, não computado o potencial construtivo 
adicional decorrente da adoção de soluções projetuais de 
gentileza urbana, limitado ao CAmax, ao CAcent ou ao 
CAgeq 

3,35 

AT área do terreno, medida em metros quadrados; 2.160,00 

V 

valor do metro quadrado do terreno, obtido de acordo 
com a Planta de Valores Imobiliários utilizada para o 
cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis – ITBI; 

R$2.240,00 

CAprat 
coeficiente de aproveitamento total da edificação limitado 
ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq 

3,76 

Fcent fator de centralidade 0,8 

Fsust fator de sustentabilidade 0,9 
 

Dessa 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$3.103.782,13. A contrapartida deverá prioritariamente ser paga por meio da execução de intervenções e 
manutenções previstas no escopo do plano urbanístico da OUC Aclo, a serem executadas pelo empreendedor.  

Salienta-se que a fórmula de cálculo da contrapartida desta OUS, baseada na que será adotada no novo Plano 
Diretor, é referente à venda de metros quadrados adicionais, mas recebe um denominador que proporciona 
um decaimento do preço por metro quadrado outorgado pelo Poder Público na medida em que se acresce 
volume construído. Este denominador foi disposto como mais um fator de planejamento urbano que significa 
a intenção de se adensar áreas com maior capacidade de suporte sob o conceito de “cidade compacta”. O 
maior volume construído, no caso desta operação, coloca mais pessoas a trabalharem em espaço com bom 
atendimento de serviços urbanos e o modelo de ocupação proposto pelo instrumento auxiliará na qualificação 
da unidade de vizinhança.  

Mais pessoas morando e trabalhando junto ao eixo de transporte coletivo – Avenida Dom Pedro I – é premissa 
fundamental da OUC Aclo e, dessa forma, na OUS Bioclin, aproveita-se este instrumento de atuação 
concertada, para se originar modelo construtivo que otimize a utilização do terreno e, por conseguinte, 
diminua interesse de que o empreendedor procure se instalar em terrenos mais baratos, porém em contextos 
de menor estruturação urbanística. Estes aspectos inerentes a um modelo de cidade cujo desenvolvimento 
está baseado na capacidade de suporte da estrutura urbana foi amplamente debatido com a população na 
ocasião da IV Conferência Municipal de Política Urbana e nas oficinas de elaboração compartilhada da OUC 
Aclo, por isso, aplicado pela Smapu a este caso.  

Os valores das obras solicitadas como contrapartida a esta OUS serão aqueles utilizados como referência na 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano e na Superintendência de Desenvolvimento da Capital.  

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, bem como que, para o cálculo do volume final da edificação, não deverá ser aplicada 
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a forma regida pelo artigo 46 da Lei n° 7.166/96, alterada pela Lei n° 9.959/10. 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).  

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 avaliações dispostas nesse parecer, considerando a melhoria do espaço público com a construção da 
edificação e que o modelo de ocupação da edificação se aproximará das diretrizes do novo plano diretor e da 
OUC Aclo, 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 Teles de Menezes, 92, observadas as diretrizes dispostas neste documento. 

É o nosso parecer. 
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Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 
Lívia de Oliveira Monteiro 
Arquiteta 
Assessora  
 

 

Laila Faria de Oliveira 

Arquiteta 

Gerente de Projetos Urbanos Especiais 

 

 

Tiago Esteves Gonçalves da Costa 

Gerente de Coordenação de Políticas de 

Planejamento Urbano 

 

 

Bruno Hermann 
Gerente de Parceria Público Privada 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 

 


