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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 05/2016 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2016. 
 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Edifício Jardim – Bairro Cidade Jardim / Vila Monte São José 
EMPREENDIMENTO: Edifício Jardim 
PROCESSO: 01-144.338/15-56 
LOCALIZAÇÃO: Rua Manoel Couto, 500. Bairro Cidade Jardim. 
Lotes 03A, 04A (ambos em aprovação), 07, 12, 13, 14 e 15 do quarteirão 014. Planta CP 042032MB 
RESPONSÁVEL LEGAL/INTERESSADO: Gilmar Dias dos Santos 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: UMA – Gestão de Projetos 

 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta completa de OUS denominada “Operação Urbana Simplificada Edifício Jardim 
– Cidade Jardim” apresentada pelos interessados na 2ª etapa do processo, contendo o estudo dos impactos 
urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, 
conforme roteiro fornecido pela Smapu. Para análise da proposta, foram consideradas as diretrizes e demais 
considerações apresentadas pela Smapu no parecer nº 15/2015, relativo à 1ª etapa de desenvolvimento da 
proposta de OUS.  

O presente parecer técnico contém a avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS, com estimativa 
preliminar da contrapartida a ser exigida do empreendedor conforme 2ª etapa da proposição da operação 
urbana simplificada, especialmente o que determina o inciso IV do § 1º do artigo 2º do Decreto 15.758/14. 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

O empreendimento consiste na construção de edifício com 17 pavimentos, de uso residencial multifamiliar 
com 12 unidades, área total construída de 20.954,59 m², 4.831,40 m² de área permeável em terreno natural e 
outros 3.390,59 m² de área permeável distribuída em lajes, jardineiras e pavimentos elevados. O programa se 
distribui no empreendimento proposto da seguinte maneira: 

Quadro 1: Áreas dos empreendimento – informações fornecidas pelo solicitante  

 Programa: 

Terreno: 10.295,04 m²* 
 (aproximadamente) 
 
Edificação: 20.954,59m² 
(área bruta) 
11.707,64m² (área líquida) 
                      

Subsolo  Estacionamento – 2.137,43 2.832,98m² 

Espaço comum – 695,55 

Térreo Estacionamento - 2.531,73 3.176,71m² 

Acesso – 644,98 

Pilotis Área de Lazer comum 2.993,13m² 
Apto 01 a 13 
4º ao 14º pav. 

Apartamentos 12.882,21m²  

 TOTAL 20.954,59m² 

*Área a ser confirmada ao final do processo de parcelamento do solo. 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA EDIFÍCIO JARDIM – CIDADE 
JARDIM / VILA MONTE SÃO JOSÉ 

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 15/2015, temos a destacar, conforme disposto no quadro 2 
abaixo: 
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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 1,98 
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. O cálculo deverá considerar a 
área final do parcelamento a ser aprovado; 

ATENDIDO PARCIALMENTE. 

b) afastamento frontal mínimo de 10 metros, 
devendo o mesmo ser vegetado em arborizado, 
totalmente visível do logradouro público, 
permitindo-se impermeabilização em percentual 
máximo de 25% para acessos à edificação; 

ATENDIDO.  

c) taxa de permeabilidade de 42%, a ser cumprido 
em terreno natural, com áreas vegetadas e 
arborizadas; 

ATENDIDO. 

 

d) além da 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 desejável equivalente à área 
impermeabilizada do terreno;  

ATENDIDO PARCIALMENTE.  

e) quota de terreno por unidade habitacional de 
900; 

ATENDIDO PARCIALMENTE. 

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

ATENDIDO.  

 

Com relação aos itens “a” e “e”, é importante ressaltar que o interessado apresentou uma readequação nos 
limites do terreno, que se encontra em processo de aprovação, ficando o mesmo com área inferior àquela 
apresentada na primeira etapa. Há, portanto, um acréscimo nos valores de coeficiente de aproveitamento e 
quota de terreno por unidade habitacional do empreendimento em relação aos índices estabelecidos pela 
Smapu nas diretrizes do parecer 15/2015. Destaque-se, contudo, que a área total construída do 
empreendimento estabelecida no parecer 15/2015 permanece inalterada, exceção feita a pequeno acréscimo 
de 15,29m², referente a adequação no pavimento de cobertura, devidamente aprovada pelo Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH. Ainda que tenha ocorrido 
alteração dos índices apresentados, a proposta de ocupação anteriormente analisada mantém-se 
praticamente a mesma em termos de tipologia, densidade construtiva e populacional e volumetria. Desta 
forma, entende-se que os princípios estabelecidos no parecer 15/2015 para a proposta de operação urbana 



Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU 

 

3 

simplificada foram atendidos. Destaque-se ainda que, considerando-se o terreno ora apresentado, os índices 
de CA bruto e quota passarão a ser, respectivamente, 2,04 e 857. 

Com relação ao item “d”, foi indicado, no formulário entregue, uma caixa de captação de com capacidade de 
71,53m³. No entanto, considerando que a área dessa caixa deve ser capaz de amortecer a descarga de água 
pluvial na rede pública de drenagem visando à melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e 
macrodrenagem da região, com capacidade mínima desejável equivalente à área impermeabilizada do 
terreno, o cálculo feito para esse dispositivo, conforme metodologia de estimativa de vazão adotada pela 
Sudecap, indica uma vazão de 0,4050m³/s. Dessa maneira, a proposta deverá se adequar à diretriz 
estabelecida no parecer 15/2015, contemplando caixa de retenção de água pluvial que garanta a vazão de 
0,4050m³/s. 

Finalmente, com relação ao item “f”, foi indicado na primeira etapa que o projeto deverá prever a adoção de 
soluções e materiais 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. No atendimento à 
diretriz é necessário que o empreendimento obtenha o Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal 
responsável pelas políticas de meio ambiente. 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisado o projeto do Edifício Jardim, 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 03A², 04A², 07, 12, 13, 14 e 15 da quadra 014, Cidade Jardim 

Área total do terreno (m²)¹ 10.295,04m² 

Área total edificada (m²) 20.954,59m² 

Área líquida (m²) 11.707,64m² 

Número de unidades residenciais 12 

Área permeável (m²) 
4.831,40m² em terreno natural 
3.390,59 sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial  

Garantir vazão de 0,4050m³/s 

Taxa de ocupação 46,71% 

Altura total da edificação 68,80m² 

Acessos Rua Manoel Couto 

Vagas para veículos leves máximo de 130  

Vagas para operação de carga e descarga 01 

Comprimento total da faixa(s) de 

acumulação 
23,50 metros 

Observações: 
¹ Área a ser confirmada ao final do processo de parcelamento do solo. 
² Lotes de propriedade da PBH, em processo de aprovação, cuja alienação deverá ocorrer a partir de autorização legislativa 
e por meio de processo licitatório. Constitui, portanto, condição para a efetivação da operação urbana simplificada nas 
condições apresentadas a incorporação, em um mesmo empreendimento, de todos os lotes indicados no quadro acima, a 
partir de acordo entre seus proprietários. 
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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. O cálculo da contrapartida tomou como 
referência a renda fundiária adicional proporcionada pela adoção de coeficiente de aproveitamento superior, 
de 1,0 para 1,15, e de quota de terreno por unidade habitacional inferior, de 1.000 para 857. 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 equalizar o preço do solo 
virtual de forma 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$1.614.947,00, a ser prioritariamente destinada ao pagamento das seguintes ações: 

A. Contrapartidas a serem prestadas pelo interessado 

Nº 
Diretrizes 

Estimativa de 
custo 

1 

Plano Urbanístico da Vila Monte São José 
Descrição: plano que visa a propor um conjunto de intervenções para a vila, 
incluindo estimativa de custos e hierarquização das intervenções, tendo-se como 
pressuposto básico a participação da comunidade em todas as etapas do trabalho 
de elaboração do plano. 

R$ 206.752,55* 

2 
Execução de intervenções na Vila Monte São José 
Descrição: Projeto executivo e execução de intervenções previstas no “Plano 
Urbanístico da Vila Monte São José” 

valor residual, 
após atendida a 

Contrapartida Nº 1 

* Valor de referência, relativo a abril de 2015. 

 

Os lotes de propriedade de propriedade da PBH, identificados no Quadro 3 deste parecer e originados de 
parcelamento do solo de terreno indiviso ainda em curso, deverão ser alienados a partir de autorização 
legislativa e por meio de processo licitatório. Os recursos provenientes da alienação, por sua vez, deverão ser 
distribuídos da seguinte maneira: a) 5% destinados ao custeio de ações de proteção e promoção do 
patrimônio cultural do Conjunto Urbano Cidade Jardim, a critério da Fundação Municipal de Cultura; e b) 95% 
destinados à execução de intervenções previstas no “Plano Urbanístico da Vila Monte São José”, de forma a 
proporcionar as melhorias de caráter urbanístico sobre as quais se assenta o interesse público que é condição 
essencial à validade da operação.  

Conforme destacado nas observações referentes ao Quadro 3 deste parecer, a efetivação da operação urbana 
simplificada nas condições apresentadas neste parecer é condicionada à incorporação, em um mesmo 
empreendimento, de todos os lotes indicados no referido quadro, a partir de acordo entre seus proprietários, 
após a alienação, pelo Município, dos lotes de sua propriedade. 

Por fim, garantidos os recursos para o atendimento à contrapartida de Nº 1 – Plano Urbanístico da Vila Monte 
São José, acima identificada, o valor residual também deverá ser destinado à execução de intervenções 
previstas neste Plano, de forma a complementar àquele proveniente da alienação dos imóveis de propriedade 
pública indicados no Quadro 3. 
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Todos os projetos associados à execução das intervenções deverão 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 e da Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte, que ficarão responsáveis, ainda, por elaborar diretrizes específicas para os projetos. 

Por fim, salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código 
de Edificações do Município.  

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 a contrapartida a ser prevista na OUS 
qualificará uma Zona de Especial Interesse Social, o que configura o interesse público dessa Operação Urbana 
Simplificada, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização 
do empreendimento localizado à Rua Manoel Couto, nº 500, observadas as diretrizes dispostas neste 
documento. 

É o nosso parecer. 

 
 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
 
 
 
Lívia de Oliveira Monteiro 
Arquiteta 
Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de 
Planejamento Urbano 
 
 
 
José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 

 
Bruno Hermann 
Gerente de Parceria Público Privada 
 
 
De acordo, 
 
 
Leonardo Amaral Castro 
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 
Urbano 


