
TERMO DE CONDUTA URBANÍSTICA 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, de um lado, neste ato representado pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, denominado 
COMPROMITENTE e, de outro o senhor GILMAR DIAS DOS SANTOS, com 
endereço comerical à rua Turim, nº 99, Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, 
titular do CPF 274.969.106-00, denominado COMPROMISSÁRIO, considerando:  

I – A caracterização do interesse público associado à implementação da Operação 
Urbana Simplificada da Vila Monte São José – OUS-MSJ, atestada por meio de parecer 
técnico constante das folhas 48 a 52 do processo administrativo nº 01-144.338/15-56; 

II – A observância, de forma integral, dos procedimentos previstos no Decreto nº 
15.758, de 7 de novembro de 2014, na proposição referida Operação Urbana; 

 Resolvem  
 
celebrar o presente TERMO DE CONDUTA URBANÍSTICA - TCU, observadas as 
cláusulas e condições a seguir elencadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente TCU tem como objeto o cumprimento das obrigações e prazos previstos na 
minuta do Projeto de Lei da OUS-MSJ – anexa ao presente documento –, bem como das 
obrigações complementares aqui descritas.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE 

A COMPROMITENTE compromete-se a, na hipótese de cumprimento dos requisitos 
para a efetivação da OUS-MSJ, descritos no art. 9º da minuta de Projeto de Lei da OUS-
MSJ – anexa ao presente documento, proceder ao licenciamento do empreendimento 
Edifício Jardim, a ser implantado nos lotes 7 e 12 a 15 do quarteirão 14 do bairro 
Cidade Jardim, bem como nos lotes originários do parcelamento dos terrenos indivisos 
objeto do processo administrativo nº 01-014.493-16-96. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO 

O COMPROMISSÁRIO compromete-se a: 

1) cumprir todas as obrigações previstas na minuta do Projeto de Lei da Projeto de Lei 
da OUS-MSJ, em seus respectivos prazos; 
 
2) incorporar ao empreendimento Edifício Jardim todas as soluções projetuais 
previstas no caput do art. 7º da minuta de Projeto de Lei que acompanha o presente 
documento. 



E, assim, por estarem devidamente compromissadas, firmam o presente em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma.  

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2016.  
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Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 
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