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1. DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 
1.1 EMPREENDIMENTO 
NOME 
SEDE DA FACISA BH - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE BELO HORIZONTE 
CNPJ (SE HOUVER) 
73581118000124 (MANTENEDORA: BAIÃO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA) 
ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.) 
RUA ITAPECERICA 

N.º 
469 

COMPLEMENTO 
--- 

BAIRRO 
LAGOINHA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

CEP 
31210-030 

LOTE(S) ENVOLVIDO(S) 
LOTES CONFORME INFORMAÇÕES BÁSICAS: 002Y, 003Y, 004Y 
ÍNDICE CADASTRAL CONFORME AS INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA 
EDIFICAÇÃO: 106.027A.003Y.001-8 (ÚNICO) 
 
LOTES CONFORME IPTU: 
003; 004; 008 

ÍNDICE(S) CADASTRAL(IS) DO(S) IPTU(S) 
106027A008 003-3 
106027A008 004-1 
106027A008 008-4 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 
NOME 
ANTÔNIO BAIÃO DE AMORIM 

CPF 
78015669634 

ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.) 
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS 

N.º 
521 

COMPLEMENTO 
4º ANDAR 

BAIRRO 
LAGOINHA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

CEP 
31.210-010 

TELEFONE (DDD / Nº) 
31 4321 2207 

FAX (DDD / Nº) 
31 3444 4877 

EMAIL 
baiao@baiao.com.br 

DATA 
20/07/2015 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 
 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO 
RAZÃO SOCIAL 
----- 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
ROSAMÔNICA DA FONSECA LAMOUNIER 

REGISTRO CAU 
A21038-2 

ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.) 
RUA SANTA FÉ 

N.º 
61 

COMPLEMENTO 
500 

BAIRRO 
SION 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

CEP 
30.320-130 

TELEFONE (DDD / Nº) 
31 3309 4386 

FAX (DDD / Nº) 
31 3264 0196 

EMAIL 
rosamonicafl@gmail.com 

DATA 
20/07/2015 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EMPREENDIMENTO 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - OUS 
2.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 
Apresentar breve descrição da proposta de operação urbana simplificada, contemplando a finalidade da intervenção proposta, os parâmetros especiais 
pretendidos e o interesse público envolvido na proposta. 
 
A presente proposta de Operação Urbana Consorciada (OUC) consiste na proposição do término da construção, 
incluindo proposta de mudança de uso, referente ao terreno em questão. Originalmente o projeto arquitetônico 
contemplava um complexo de torres de apartamentos, com níveis de garagem e loja, portanto projeto aprovado 
na PBH como de Uso Misto. O projeto completo previa 5 torres de apartamentos com 304 unidades residenciais 
conforme último Alvará de Construção, expirado em 02-07-2013 (ver documento em anexo). Dessas 5 torres, 3 
torres (A, B e C) foram executadas e apresenta Baixa de Construção de 01/09/1969, com ocupação (habitada) 
há mais de 40 anos. A obra inacabada remanescente, e que corresponde às 2 outras torres, "D" e "E", apresenta 
executados no local o nível do subsolo, contendo 1 loja de 873m2, 2 pavimentos de garagem abrigando 
conjuntamente 140 vagas de estacionamento, 03 pavimentos tipo com a estrutura completa da torre "D", à 
esquerda em relação à Rua Itapecerica, 01 pavimento tipo com a estrutura da torre "E", à direita em relação à 
rua Itapecerica e parte da estrutura da circulação vertical locada entre essas duas torres, conectando-os em 
forma de passarelas. 
 
O novo projeto arquitetônico a ser proposto para o local trata-se da Sede da FACISA BH - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE BELO HORIZONTE, uma escola, portanto de uso institucional/ 
educacional, ou seja, serviço de uso coletivo. Pretende-se, através do novo projeto arquitetônico, aproveitar ao 
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máximo a estrutura executada até então, buscando não extrapolar parâmetros urbanísticos previstos no projeto 
arquitetônico original, como por exemplo o coeficiente de aproveitamento aprovado pela legislação vigente da 
época. Ou seja, a presente OUS propõe finalizar a execução da obra conforme projeto arquitetônico original 
ocupando os vários pavimentos previstos com a devida adequação para o uso educacional. 
 
Importa esclarecer que embora haja baixa parcial das 3 primeiras torres executadas, será necessário, para a 
viabilização do empreendimento proposto, o reparcelamento do terreno (desmembramento). Inclusive há 
divergências de denominação bem como da área dos lotes referentes a tal empreendimento, em diferentes 
documentos como nas Informações Básicas, no IPTU, no Registro do Imóvel, na Certidão de Origem, no 
levantamento recente realizado “in loco”, etc.  
 
Acredita-se que a proposta de OUS converge com o interesse público por se tratar de um empreendimento de 
uso coletivo/ escolar – a sede da Faculdade está instalada próximo ao terreno há mais de 15 anos, conforme 
documentação anexa – bem como converge com interesse do poder público em revitalizar à região da Lagoinha, 
além de cumprir com a função social da propriedade, instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade. 
 
Cabe lembrar que o terreno em questão encontra-se na ADE Lagoinha, que tem como diretriz (PBH, 2010) 
alguns pontos que convergem com a proposta dessa OUS. Veja abaixo trecho das diretrizes para a ADE 
Lagoinha e na sequência as convergências. 

"Art.88: A ADE da lagoinha, em função de sua localização estratégia e da importância cultural e econômica da 
região, é destinada: 

I _ à proteção do patrimônio cultural e da paisagem urbana; 

II - à requalificação de áreas degradadas ou estagnadas; 

III - ao incremento ao desenvolvimento econômico. 

§ 1º - No que se refere ao incremento das atividades econômicas na ADE da Lagoinha, devem ser adotadas 
políticas que contemplem: 

I - a permanência das atividades econômicas tradicionais existentes na área; 

II - a implantação de incubadores de empresas e de equipamentos indutores similares, visando a 
modernizar os processos produtivos. 

§ 2º - A permanência e a implantação das atividades econômicas referidas no parágrafo anterior podem ser 
estimuladas por incentivos fiscais. 

§ 3º - Os projetos de reurbanização necessário para as áreas degradadas ou subutilizadas podem ser 
feitos por meio de operações urbanas. 

§ 4º - Visando ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural da região, a regulamentação da ADE da 
Lagoinha deverá, entre outros aspectos: 

I - estimular o desenvolvimento de novas vocações econômicas na região, por meio de projetos de 
requalificação urbana; 

II - estimular a permanência do uso residencial na ADE; 

III - levantar os imóveis passíveis de inventário e tombamento." 

Entende-se que a finalização do projeto previsto para o local constitui-se numa grande contribuição para a 
melhoria da paisagem urbana do lugar. A estrutura, em estado de “abandono” e degradação da forma como se 
encontra, está assim há mais de 40 anos, trazendo problemas de segurança, salubridade e paisagem urbana 
para o local. Acredita-se que a proposta da OUS busca não somente recuperar a área degradada e estagnada, 
como tornar-se um incentivo para a requalificação do entorno imediato. Nesse sentido, torna-se um incremento 
ao desenvolvimento econômico da região. 

No que se refere a esse incremento das atividades econômicas, importa destacar que a FACISA - Faculdade de 
Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte encontra-se instalada na vizinhança (vide documentação em 
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anexo) há mais de 15 anos, convergindo também com a diretrizes da ADE da Lagoinha em contemplar a 
permanência das atividades econômicas tradicionais existentes na área. A região abriga outras escolas, inclusive 
outras faculdades, ao mesmo tempo em que é servida de boa infraestrutura urbana, destacando-se a 
infraestrutura de transporte – o terreno se encontra muito próximo à Estação de Metrô Lagoinha e Rodoviária de 
BH, sendo também servida de muitas linhas de ônibus (fig. 5). Além disso, projetos como esse ora proposto 
podem, de acordo com tais diretrizes, serem feitos/ regulamentados por meio de operações urbanas, que é o 
caso do Decreto Nº 15.758/14. 

Acredita-se que o uso institucional/ educacional/ de serviço de uso coletivo ora proposto é inteiramente 
compatível com o uso residencial estimulado para a área. 

Por fim, de acordo com as Cartas de Informação de Grau de Proteção em anexo, expedidas pela Fundação 
Municipal de Cultura / Diretoria de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, os imóveis no terreno em questão não 
apresentam interesse específico para proteção, ficando a critério do proprietário a preservação ou não do 
mesmo. Da mesma forma, o terreno não possui restrição altimétrica definida pelo CDPCM-BH. 

Já relacionado à proposta para o novo Plano Diretor e nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 
Belo Horizonte, aprovada pela IV Conferência Municipal de Política Urbana, em 2014, cabe destacar que a 
presente proposta de OUS também converge com as diretrizes da nova proposta de lei, a saber a de tornar 
diversa a destinação de uso do solo para uma determinada região de acordo com o conceito contemporâneo de 
"cidade compacta". Isso se intensificada quando a região é bastante próxima a uma centralidade, como é o caso 
do terreno em questão, que está localizado muito próximo a centralidades do tipo regional (Av. Antônio Carlos e 
Av. Pedro II), bem como próximo à área de grande equipamento de uso coletivo (Estação de Metrô e Rodoviária 
de Belo Horizonte). 
2.2 ENQUADRAMENTO: JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO DA OUS 
Identificar conforme o art. 66 da Lei n° 7.165/96, alterada pela Lei n° 9.959/10 o interesse público que motiva a operação urbana simplificada. 
 
Entende-se que a Operação Urbana Simplificada aqui proposta é motivada pelo interesse público, previsto no 
art. 66 do Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Nº 7.165/96, alterada pela Lei Nº 9.959/10, sob os seguintes 
aspectos: 
I – implantação de equipamentos públicos. Entende-se que uma Escola de Nível Superior, que oferece 
Cursos de Graduação e Pós-graduação, com cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas reconhecidos pelo 
MEC (Ministério da Educação) constitui-se num equipamento de uso coletivo, portanto de interesse público. 
II – recuperação do patrimônio cultural. Como a área (terreno e obra inacabada) bem como o entorno, 
encontram-se degradados e estagnados, e por estar inserido na ADE Lagoinha, que tem como diretrizes a 
proteção do patrimônio cultural e da paisagem urbana, bem como a requalificação de áreas como essas, 
entende-se que a OUS contribuirá para a recuperação do patrimônio cultural da região. 

III – proteção ambiental – de acordo com o item anterior e considerando o conceito ampliado de “ambiental”, a 
OUS aqui proposta contribui para a proteção do ambiente construído.  

IV – amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida. O novo projeto 
arquitetônico a ser adaptado para o local preverá a execução de instalações mais sustentáveis e que podem 
contribuir para a melhoria da qualidade ambiental, como reaproveitamento das águas de chuvas, telhado verde e 
utilização da energia solar (ver item 2.13). 

V – regularização de edificações localizadas em área não parcelada oficialmente. Por fim a OUS também 
pressupõe a regularização do parcelamento dos lotes envolvidos na operação, uma vez que se encontram 
incompatibilizados em documentos como nas Informações Básicas, no IPTU, na Certidão de Origem, no 
Registro de Imóvel, etc., inviabilizando dessa forma a finalização do empreendimento. 
2.3 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 
Apresentar, caso possua, proposta de contrapartida em função dos benefícios conferidos ao empreendimento pela OUS. 
Observação: Conforme previsto no parágrafo único do art. 3º do Decreto 15.758/2014, “o cálculo da contrapartida deverá considerar todos os benefícios 
econômicos concedidos em função da modificação de regras da legislação urbanística, ambiental e de preservação do patrimônio aplicáveis à área, 
inclusive aqueles não relacionados à concessão de potencial construtivo adicional.” 
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2.4 LOCALIZAÇÃO 
Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.4, mapa ou croqui em escala mínima de 1:10.000 contendo a localização do 
empreendimento e os principais pontos de referência do entorno. 
 

IMAGEM AÉREA COM A LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ TERRENO, DA ATUAL SEDE DA 
FACISA/BH E DOS PRINCIPAIS PONTOS DE REFERÊNCIA DO ENTORNO 

 
Fig. 1 - Imagem aérea mostrando a localização do terreno 

Fonte: Google Earth, modificado pela RT, acessado em 16-07-2015 
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CROQUIS COM A LOCALIZAÇÃO DO TERRENO E CONFORMAÇÃO DOS LOTES 

 
Fig. 2 - Proposta de reparcelamento do terreno, desmembrando o terreno das 3 torres residenciais com baixa 

Fonte: http://geosiurbe.pbh.gov.br/webmap/, intervido pela RT, acessado em 16-07-2015 

 

 
Fig. 3 - Parcelamento conforme Informações Básicas para Edificações 

Fonte: pbh.com.br, julho de 2015 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 
2.5.1 Situação atual do terreno: Descrever como Anexo, identificando como referência ao item 2.5, a situação atual do terreno do empreendimento 
considerando as edificações existentes, seu estado de conservação, as áreas livres, a presença de árvores e/ou a cobertura vegetal de relevância 
ambiental, o relevo e a condição ambiental, a caracterização das ocupações regulares ou irregulares existentes no mesmo. Caracterizar ainda os 
acessos ao terreno identificando sua inserção no sistema viário e cicloviário e de transporte coletivo. Apresentar fotografias do terreno sendo: 
A. vista(s) aérea(s) com identificação dos itens acima descritos; 
B. fotos dó imóvel, contemplando todas as fachadas e/ou visadas inseridas no contexto do entorno, tomando como referência o ponto de vista do 

observador. 
 
Conforme descrito anteriormente o terreno completo, bem como o projeto original, abriga 5 torres de 
apartamentos, das quais 3 torres foram completamente construídas e apresenta Baixa de Construção e 
ocupação há mais de 40 anos. Essas 3 torres de apartamentos têm acesso pela Rua Jaqueri, conforme imagem 
aérea abaixo (fig. 4), e as 2 torres inacabadas têm acessos, tanto de pedestre como de veículos, pela Rua 
Itapecerica, estando inseridas no sistema viário, cicloviário e de transporte coletivo conforme fig. 5. 
O estado de conservação das 3 torres habitadas é bom, inclusive a manutenção das áreas livres, áreas de uso 
comum/ coletivo, jardins, árvores existentes, portaria, acessos, escadas, circulações, etc. (fig. 6 e 7), e que não 
serão afetados com a proposta da OUS. Já o estado de conservação/ manutenção das 2 torres do terreno 
remanescente demanda recuperação e finalização da construção, conforme fig. 8 e 9, uma vez que se 
constituem enquanto “obra inacabada”. Em anexo, o material referente ao anteprojeto original (edifício de 
apartamentos) quando da última aprovação pela PBH apresenta mais algumas fotos mostrando maiores 
informações sobre o local. 

 
Fig. 4 - Imagem aérea contendo as 3 torres com Baixa de Construção, as 2 torres inacabadas e seus acessos independentes 

Fonte: Google Earth, manipulada pela RT, acessado em 16/07/2015 
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Fig. 5 - Mapa mostrando a inserção do terreno/ obra inacabada no sistema viário e no sistema de transporte público (pontos de ônibus) 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/R.+Itapecerica,+469+-+Lagoinha,+Belo+Horizonte+-+MG,+31210-030/@-19.90986,-
43.9429384,16z/data=!4m2!3m1!1s0xa690aaaa6f1d03:0xea4d767deb9795f, acessado em 16/07/2015 
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Fig. 6 – Imagens das torres construídas, habitadas e com Baixa de Construção 

Fonte: arquivos da RT, julho de 2015 
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Fig. 7 – Imagens das torres construídas, habitadas e com Baixa de Construção 

Fonte: arquivos da RT, julho de 2015 
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Fig. 8 - Imagens da parte inacabada da obra. Fotos tomadas a partir da altura do observador 

Fonte: arquivos da RT, julho de 2015 
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Fig. 9 - Inserção da obra inacabada no contexto imediato. Vizinhança/ confrontantes do terreno. Fotos tomadas a partir a altura do 

observador. 
Fonte: arquivos da RT, julho de 2015 
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2.5.2 ÁREAS PROTEGIDAS: Identificar a presença de aspectos ambientais relevantes e os elementos ambientalmente protegidos existentes no 
terreno do empreendimento 

 
 

Curso d’água  
 

Nascentes e olhos 
d’água 

 
 

Topo de morro  
 

Encostas com declividade superior a 
45º, equivalente a 100% 

 
 

Lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais 

2.6 SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO PARCELAMENTO 
 X 

 

LOTE OU CONJUNTO DE LOTES APROVADOS  
 

TERRENO INDIVISO 

2.5.1 O parcelamento demanda alterações do sistema vário existente ou abertura de novas vias?  X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.5.2 Possui parecer emitido pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana (SMARU)?  X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.5.3 Possui laudo válido para parcelamento do solo, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)?  X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.7 SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO TERRENO E À EDIFICAÇÃO (SE FOR O CASO) 
2.6.1 SITUAÇÃO DA ATIVIDADE 

 
 

Funcionamento da atividade existente  X 
 

Instalação de nova atividade  
 

Ampliação de área utilizada pela(s) 
atividades(s) existente(s) 

2.6.2 INTERVENÇÕES NO TERRENO 

X 
 

Sem necessidade de alterações 

 
 

Alterações da área permeável. Qual?   
 
 

Com necessidade de alterações (movimentação de terra, supressão da vegetação, entre outros). Quais?  
2.6.3 INTERVENÇÕES NA EDIFICAÇÃO 

 X 
 

Adequação / reforma sem acréscimo de área X 
 

Edificação a construir  
 

Sem necessidade de modificação / adequação / 
reforma 

 
 

Necessidade de demolição total ou parcial  
 

Acréscimo de área construída  
 

Alteração da taxa de ocupação.  

2.8 ENQUADRAMENTO NO DECRETO 15.678/2014 (OBRAS INACABADAS) 
O EMPREENDIMENTO SE ENQUADRA NO DECRETO 15.678/2014 (OBRAS INACABADAS)? 

 
 

NÃO X 
 

SIM. Especifique o número do processo SMARU:  
01-066.720/86-11 

 

O PROCESSO FOI AVALIADO PELA COMISSÃO INSTITUÍDA PELO DECRETO 15.678/2014? (preencher somente em caso de enquadramento no Decreto 15.678/2014) 

 
 

NÃO X 
 

SIM. Especifique a avaliação da comissão:  X 
 

DEFERIDO  
 

INDEFERIDO 

2.9 REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO (NO CASO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES) 
X 

 

POSSUI CERTIDÃO DE BAIXA DE CONSTRUÇÃO (parcial, mas não tivemos acesso)  

X 
 

POSSUI ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

Nº DO ALVARÁ 
05187 

ÁREA ESPECIFICADA NO ALVARÁ 
27.005,30m2 

VALIDADE 
02/07/2013 
 

 
 

EM FASE DE REULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PELA LEI N º 9.074/2005 
Nº DO PROCESSO 
 

2.10 PROTOCOLOS PRÉVIOS 
Existem protocolos prévios na PBH que tratam do empreendimento em questão?   

 

NÃO  X 
 

SIM. Especifique abaixo: 

ÓRGÃO SOLICITAÇÃO Nº DO PROCESSO OU PROTOCOLO 

SMAPU REGULARIZAÇÃO POR REGIME DE OUS 
Nº. DO PROTOCOLO - 0146110-015 01-066.720/86-11 

   
Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.10, pareceres de outros órgãos (CDPCM-BH e outros órgãos de proteção do patrimônio 
cultural, SMARU, SMMA, BHTRANS) caso existentes. 
VER EM ANEXO AS CARTAS DE INFORMAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO EXPEDIDAS PELA CDPCM-BH. 
2.11 CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DO EMPREENDIMENTO 
2.11.1 Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.1, breve memorial descritivo da concepção arquitetônica e urbanística do 
empreendimento, incluindo informações do público alvo e do programa arquitetônico e urbanístico. Para empreendimentos em bens tombados e 
protegidos, o memorial descritivo deverá levar em consideração as edificações tombadas e de valor histórico do conjunto ao qual o empreendimento 
está inserido. 
O interesse do requerente em se instalar no empreendimento está associado à viabilidade de execução do 
projeto arquitetônico original tanto em termos de número de pavimentos, de área construída, quanto de 
concepção volumétrica prevista pelo mesmo, demandando apenas adaptações internas em termos de 
subdivisão dos espaços, bem como, é claro, ao atendimento a demais legislações específicas como por exemplo 
acessibilidade e prevenção e combate e incêndios. Importa ressaltar que a área está em processo de 
negociação entre o requerente/ responsável legal pelo empreendimento e os proprietários atuais do terreno, 
dependendo de um parecer prévio da SMAPU acerca da aprovação da OUS aqui proposta, para então tal 
negociação ser concretizada. Em razão disso, não foi elaborado ainda o Projeto Arquitetônico de Adequação da 
Edificação para o novo uso, no entanto, encontra-se em anexo o Projeto Arquitetônico Original para o uso 
Residencial das 2 torres (05 pranchas), mais 1 prancha substitutiva (02/05) cuja aprovação sem acréscimo ou 
decréscimo de área aconteceu em 2012, mas que reflete em linhas gerais o projeto tal como foi aprovado na 
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década de 1960. Encontra-se em anexo o Projeto Legal aprovado pela PBH (2005 e 2012), bem como o Estudo 
Preliminar referente à última aprovação de modificação interna do pavimento tipo (2012). Abaixo segue uma 
imagem tridimensional (fig.10) representando a intensão volumétrica final para a edificação conforme Projeto 
Arquitetônico Original e que seguramente se aproxima da “imagem” (volumetria) do projeto pretendido. 
 

 
Fig. 10 - Imagem tridimensional do projeto original 

Fonte: arquivos da RT, 2012 
 
2.11.2 Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.2, o estudo arquitetônico do empreendimento, contendo: 

A.  croqui ou planta de implantação, com indicação das edificações existentes, novas construções e demolições, se for o caso, a localização prevista 
para acesso de pedestres, bicicletas, veículos leves e de carga ao empreendimento, a concepção básica de tratamento para as áreas abertas do 
empreendimento, as áreas de fruição pública e de afastamento frontal, com identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a serem 
mantidas ou criadas; 

B. os volumes de massa propostos para a implantação do empreendimento, inseridos no contexto do entorno, tomando como referência o ponto de 
vista do observador; 

C. desenhos e imagens necessários à compreensão do programa arquitetônico.  
VIDE EM ANEXO E VIDE ITEM ANTERIOR. 

2.11.3 Apenas para Helipontos (apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.3): 
A. Apresentar modelagem 3D volumétrica com a localização do heliponto e dos edifícios vizinhos, identificando, as rampas de aproximação e saída 

do heliponto. 
B. Indicar o número de pousos e decolagens pretendidos por dia e o horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana).  
C. Especificar a utilização do equipamento: atendimento aeromédico, exploração comercial, exploração particular, etc. Descrever e justificar. 
D. Identificar a área de vizinhança potencialmente afetada indicando os helipontos existentes nas imediações do imóvel objeto, assim como as 

edificações mais sensíveis ao ruído, tais como: estabelecimentos de ensino, hospitais, maternidades, prontos-socorros, creches, asilos, 
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orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos sensíveis existentes.  
NÃO HÁ INTENCÃO POR PARTE DO INTERESSADO EM INSTALAR HELIPONTO NO LOCAL. 
2.12 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
USO 

 
 

RESIDENCIAL  
 

COMÉRCIO  
 

SERVIÇOS X 
 

SERVIÇOS DE USO 
COLETIVO 

 
 

INDÚSTRIA  
 

AGRICULTURA URBANA 

Detalhar, através do preenchimento do quadro abaixo, as atividades existentes e/ou pretendidas e as respectivas áreas, indicando os pavimentos e/ou 
blocos em que se localizam. (inserir mais linhas caso necessário) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVDADES 
Pavimento(s) / 

bloco(s) 
Atividades existentes Atividades previstas Área bruta (m²) Área Líquida (m²) Área utilizada (m²) 

SUBSOLO --- 
Auditório/ Estúdio EAD; 
Laboratórios Informática 
e Específicos; CENDE 

873,00m2 873,00m2  

1o. PAVIMENTO/ 
TÉRREO - (G1) 

--- Estacionamento (53 
vagas) 1211,00m2 ---  

2o. PAVIMENTO (G2) --- Estacionamento (87 
vagas) 2.086,00m2 ---  

3o. PAVIMENTO --- 

Setor Administrativo; 
Coordenação de 

Cursos; Sala 
Professores; Setor de 

Logística 

1178,70m2 1178,70m2  

4o. PAVIMENTO --- 
Biblioteca; 

Brinquedoteca; Estudo 
em Grupo; Espaço 

Convivência e Cantinas 

1178,70m2 1178,70m2  

5o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

6o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

7o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

8o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

9o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

10o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

11o. PAVIMENTO --- Salas de Aula + 
Espaços de Apoio 1178,70m2 1178,70m2  

12o. PAVIMENTO 
(Casa de Máquina) 

--- Casa de Máquinas 50,00m2 ---  

TOTAIS: 14.828,39m2 11.481,30m2  
2.13 SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO – IDENTIFICAR SE HÁ PREVISÃO DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS E 

DESCREVÊ-LOS: 
X 

 

Sistema solar de aquecimento de água (especificar a capacidade e as dependências atendidas). 
X 

 

Sistema de reaproveitamento de águas pluviais. 
X 

 

Dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, etc.). 
X 

 

Sistema de tratamento e reaproveitamento de águas cinzas. 
X 

 

Dispositivos hidráulicos economizadores de água. 
X 

 

Dispositivos economizadores de energia elétrica. 
X 

 

Previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia 
X 

 

Especificações de materiais com “certificação verde”. 

X 
 

Incentivo ao uso de transportes alternativos e coletivos (disponibilização de bicicletário, transporte coletivo para funcionários, estacionamento para 
ônibus e vans, etc.). 

X 
 

Previsão ou existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de resíduos sólidos. 
X 

 

Outros. Especificar 
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DESCRIÇÃO: 
Conforme já descrito anteriormente o novo projeto arquitetônico adaptando o projeto original ainda será 
desenvolvido e contemplará todas essas instalações listadas acima. Com relação à “previsão de programas de 
eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia”, importa destacar que a FACISA implantará no 
2o. semestre de 2015 o Curso Tecnólogo em “Gestão Ambiental” que abordará diretamente tais programas. Não 
obstante, tal tema será tratado de forma transversal em cursos de gestão e em atividades acadêmicas como é o 
caso da ASPI (Atividade de Simulação Profissional Integrada), a fim de despertar iniciativas nas empresas às 
quais os alunos estejam inseridos. 

2.14 OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
2.13.1 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS:  
Os dados das tabelas a seguir devem ser estimados e obtidos por meio da realização de pesquisas no próprio empreendimento quando existente. No 
caso de empreendimentos novos, analisar similares. As pesquisas devem ser apresentadas, em anexo, conforme as seguintes orientações. 

− Descrever a metodologia adotada, sobretudo quando justificar estimativas; 
Os dados foram fornecidos pelo Representante Legal da FACISA BH 

− Indicar o período da realização das pesquisas; 
Julho/ 2015 

− Apresentar os resultados das pesquisas ou estimativas de forma conclusiva destacando os valores absolutos. 

TIPO DE USUÁRIO 

MEIO DE TRANSPORTE ADOTADO 

Transporte Coletivo A pé Motocicletas Automóveis 
Outros 

(Bicicleta) 

Nº de funcionários 40 5 15 47 8 
Nº de Clientes / 
visitantes / Usuários 

1500 500 500 150 50 

Nº de fornecedores 50   10  
POPULAÇÃO FIXA - Total de funcionários: 115 
POULAÇÃO FLUTUANTE - Total de clientes, visitantes, usuários e fornecedores: 2.760 

Horário de turnos de trabalho ou horário de 
funcionamento  

Durante a semana 
07h as 11h e 
19h às 23h 

Durante finais de semana Sábado de 8h às 13h 
Previsão de expansão futura e/ou de funcionamento de outras atividades (especificar): 
As atividades, que contemplam inclusive a expansão em relação ao funcionamento da escola no endereço atual 
(Av. Antônio Carlos) são as que estão listadas de forma sucinta no item 2.12. Atualmente a escola ocupa um 
edifício alugado de aproximadamente 6.000m2. 

2.3.2 Movimentação de pessoas (apenas para Helipontos): Não haverá instalação de Heliponto. 
A. Número estimado de usuários fixos:  
B. Número estimado de usuários visitantes:  
2.15 PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 
Os dados a seguir devem ser preenchidos a partir do que já estiver previsto para o empreendimento, podendo ser aproximados caso não haja projeto 
arquitetônico definido. O objetivo é caracterizar a proposta e subsidiar a análise e emissão de diretrizes urbanísticas para a área objeto da OUS pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, conforme previsto no  inciso II, § 1º, art. 2º do Decreto 15.758/2014. 
DADOS REFERENTES AO TERRENO TOTAL (5 TORRES) SEGUIDOS DOS DADOS REFERENTES À 
PORÇÃO DO TERRENO DESTINADA ÀS 2 TORRES INACABADAS, E CONFORME ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO DE 15/02/2012, COM VALIDADE EM 02/07/2013 
A. Área total do terreno (m²) 

6.534,10m2 (5 torres cf. Informações Básicas) 
2.137,00m2 (2 torres conforme IPTU) 

Real: 
6.715,48m2 (5 torres medição no local) 
2.688,26m2 (2 torres, levto. topográfico) 

CP: 500250M 

B. Coeficiente de Aproveitamento 
Previsto: 5 torres: 2,93 (IB)/ 2,85 (Real) 
2 torres: 4,13 (IPTU)/ 3,28 (Real) 

Legislação vigente: 
1,0 / Proposta CAmax IV CMPU = 1,2 

C. Área total edificada (m²) Total: 27005,30m2 (5 torres) / 14.828,30m2 (2 torres inacabadas) 
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D. Área líquida (m²) 

Total: 19.114,00m2 (5 torres) / 8.838,00m2 (2 torres) 
(para estimativa da área líquida foram descontados os pavimentos de garagem em ambos 
os projetos e as circulações vertical e horizontal das torres “D” e “E”). Não houve desconto 
das circulações vertical e horizontal das torres “A”, “B” e “C”, por não ter tido acesso ao 
projeto) 

E. Área de fruição pública (m²) Total: --- 

F. Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural: --- 
Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: Será prevista cobertura vegetal e/ou 
terraço jardim sobre o último pavimento tipo conjugado com solução técnica para 
captação e reutilização de águas pluviais. 
Total previsto: aproximadamente 500m2 de cobertura vegetal e/ou terraço jardim ou o 
mínimo exigido pela legislação vigente 
Legislação vigente: 20%, podendo ser solucionada com caixa de captação 

G.  Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: mínimo de 15m3 + volume de água a ser reutilizada 

H. Taxa de ocupação Previsto: 100% Legislação vigente: 100% 

I. Quota (apenas para uso residencial) Previsto: --- Legislação vigente: --- (não residencial) 
J. Altura máxima na divisa (m) Previsto: --- Legislação vigente: 5m 

K. Altura total da edificação (m) Previsto: 33,40m Legislação vigente: 207m 

L. Afastamentos mínimos (m) 

Frontal Previsto: ---  Legislação vigente: 3m 

Laterais Previsto: 4,75m / 4,27m Legislação vigente: conforme Regra do “H” 

Fundos Previsto: 8m (torres com baixa) Legislação vigente: conforme Regra do “H” 

M. Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: 

Casas de festas e eventos, espaços de exposição e 
feiras, centros de convenções e similares 

Área destinada a realização do evento (m²): 

Capacidade: 

Heliponto  Capacidade do Heliponto e hangar (nº de aeronaves): 

N. Vagas de Estacionamento:  Previsto Legislação vigente Parâmetro BHTRANS 

Número de vagas de veículos leves 
140 (p/ as 2 torres 

inacabadas/ 144 aptos) 
50 (p/ a porção do terreno 

destinada às torres 
inacabadas) 

 

Número de vagas para PMR 
PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida Poderia ser previsto 02  

Número de vagas para operação de carga e descarga Poderia ser previsto 01  
Número de vagas para operação de embarque e 
desembarque 

Poderia ser previsto ---  

Número de vagas para Motocicletas Poderia ser previsto ---  

Capacidade do bicicletário ou paraciclo Poderia ser previsto ---  

Comprimento total da faixa(s) de acumulação (m) --- ---  

3. REFERÊNCIAS UTILIZADAS 
1. AMORIM, Antônio Baião de. Entrevista concedida a Rosamônica da Fonseca Lamounier. Belo Horizonte: FACISA, julho de 2015. 
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Decreto Nº 15.758. Estabelece procedimento para a instituição de Operações Urbanas 

Simplificadas. Belo Horizonte: DOM, 07/11/2014. 
3. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei Nº 7166. Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano do Município de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte: DOM, 28/08/1996. 
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei Nº 9959. Altera as leis Nº 7.165/96 – que institui o Plano Diretor do Município de Belo 

Horizonte – e Nº 7.166/96 – que estabelece normas e condições para Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano no Município -, 
estabelece normas e condições para a urbanização e a regularização fundiária das zonas de especial interesse social, dispõe sobre 
parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas de especial interesse social, e dá outras providências. Belo Horizonte: DOM, 20/07/2010. 

5. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei Nº 7165. Plano Diretor do Município de Belo Horizonte. Belo Horizonte: DOM, 
28/08/1996. 

6. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Resultados da IV Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte. Disponível 
em www.pbh.gov.br/IVCMPU. Acessado em 15/07/2015. 

Demais sites consultados: 
www.facisa.com.br 
www.google.com.br/maps 
www.google.com.br/earth 

         www.pbh.gov.br 
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDO DE VIABILIDADE 
Implantação de instituição de ensino na Lagoinha 
  



2 
 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 3 

2. ESTUDO CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, LEI 7.166/96 E ALTERAÇÕES ............................... 5 

2.1 DADOS DO TERRENO CONFORME INFORMAÇÕES BÁSICAS ................................................ 5 

2.2 USO ......................................................................................................................................... 5 

2.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS ............................................................................................... 5 

2.3.1 Coeficiente de aproveitamento ..................................................................................... 5 

2.3.2 Vagas de estacionamento exigidas ................................................................................ 5 

2.3.3 Taxa de ocupação ........................................................................................................... 6 

2.3.4 Área permeável .............................................................................................................. 6 

2.3.5 Afastamento frontal ....................................................................................................... 6 

2.3.6 Afastamentos laterais/fundos e altura máxima na divisa ............................................ 6 

2.3.7 Altimetria ........................................................................................................................ 6 

3. ESTUDO CONFORME PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEITA PELA 

IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE BELO HORIZONTE ............................... 7 

3.1 USO ....................................................................................................................................... 10 

3.2 PARÂMETROS URBANÍSTICOS ............................................................................................. 10 

3.2.1 Coeficiente de aproveitamento ................................................................................... 10 

3.2.2 Vagas de estacionamento exigidas .............................................................................. 11 

3.2.3 Taxa de ocupação ......................................................................................................... 11 

3.2.4 Área permeável ............................................................................................................ 11 

3.2.5 Afastamento frontal ..................................................................................................... 12 

3.2.6 Afastamentos laterais/fundos e altura máxima na divisa .......................................... 12 

3.2.7 Altimetria ...................................................................................................................... 12 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 13 

 

  



3 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo se propõe a analisar a viabilidade de implantação de uma escola/faculdade em 

terreno inserido na Lagoinha, em Belo Horizonte. Há um projeto aprovado e com baixa parcial para 

os lotes 002Y, 003Y e 004Y, e a proposta seria de ocupar a porção de terreno desocupada, onde há 

uma torre inacabada. 

A viabilidade da modificação de parcelamento não é objeto de análise do presente estudo e 

deverá ser verificada antes de dar prosseguimento ao projeto arquitetônico. Os parâmetros 

deverão ser reavaliados em função do lote a ser aprovado quando da regularização do 

parcelamento. 

 
Figura 1 - imagem aérea (fonte: google maps) 

 
Figura 2 – área do estudo (fonte: geosiurbe) 
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A construção da edificação previamente licenciada foi paralisada aproximadamente no 3º pavimento 

de um dos lados da torre: 

 
Figura 3 - Fachada existente do terreno (google maps) 

Desta maneira, a área já construída estimada é a seguinte: 

 Subsolo: 873,00 m² 

 1º pavimento 2086,00 m² 

 Pilotis 1.211,00 m² 

 Pavimento Tipo (aproximadamente metade da torre) (589,35 m²) x 3 = 1.768,05 m² 

Total = 5.938,05 m² 

Tais áreas foram estimadas conforme alvará de construção, sendo necessário levantamento para 

confirmá-las. A torre - no estado em que se encontra - por estar concluída em data anterior a 17 de 

janeiro de 2014, é passível de ser regularizada através da Lei 9.074/05 independente de renovação 

de alvará ou modificação de parcelamento. Este licenciamento possibilitará regularizar o volume já 

edificado, mas as demandas de projeto, como vagas, abrigo de resíduos sólidos e acessibilidade, 

deverão atender aos parâmetros da legislação vigente devido à alteração de uso. 

A seguir serão avaliadas as possibilidades de implantação conforme a legislação em vigor e a 

proposta oriunda da IV Conferência Municipal de Política Urbana, conforme dados extraídos do site. 

  



5 
 

2. ESTUDO CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL, LEI 7.166/96 E ALTERAÇÕES 

2.1 DADOS DO TERRENO CONFORME INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Lote 002Y, 003Y e parte do 004Y do quarteirão 027A, zona fiscal 106 

Área (conforme IPTU): 2.137,00m² 

Terreno lindeiro à via coletora (Rua Itapecerica) 

Zoneamento: ZAR2 

Terreno inserido na ADE da Lagoinha (ainda sem regulamentação) 

Terreno inserido em Operação Urbana Consorciada - Estações de transporte coletivo: Estações 

Lagoinha e Central. e Operação Urbana Consorciada - Entorno De Corredores De Transporte Coletivo 

Prioritários: Avenida Presidente Antônio Carlos. 

2.2 USO 

O uso proposto é escola/faculdade. De acordo com o anexo XII da Lei 9.959/10 este uso é 

classificado como grupo II, que é admitido na via coletora. 

2.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

2.3.1 Coeficiente de aproveitamento 

O coeficiente básico estabelecido pelo zoneamento é de 1,0. Por estar localizado na área de 

Operação Urbana Consorciada – Estações de Transporte Coletivo, o imóvel não é passivo de receber 

TDC ou ODC. A área líquida máxima fica, portanto, limitada a 2.137,00 m². 

Descontos possíveis 

Área de estacionamento: limitada a 2.137,00 m² 

Circulação vertical* 

Caixa d’água* 

ARS* 

Guarita (até 6,00 m²)* 

Zeladoria (até 15,00 m²)* 

* Os descontos relativos às áreas são limitados a 14% do somatório das áreas dos pavimentos-tipo 

conforme estabelecido pela Lei 9.959/10. 

2.3.2 Vagas de estacionamento exigidas 

Por se tratar de edificação não residencial em terreno com frente para via coletora, ao considerar a 

exploração da área líquida máxima admitida pelo terreno, será necessário indicar em projeto: 

Vagas mínimas: 2.137:50 = 42,74 = 43 vagas 

Vagas adicionais: 2.137:300 = 7,12 vagas = 7 vagas 

Desta maneira, o projeto deverá contemplar ao menos 50 vagas de estacionamento para veículos 

leves, sendo destas ao menos 02 vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência. 

Por se tratar de edificação não residencial com área líquida entre 1.500,00 m² e 3.000,00 m² deverá 

ser prevista ao menos uma vaga para carga e descarga. 
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2.3.3 Taxa de ocupação 

Não há restrição. 

2.3.4 Área permeável 

Deve atender a um mínimo de 20% da área oficial do terreno, podendo estar sobre terreno natural 

ou sobre laje, contanto que haja caixa de captação que permita reter no mínimo 30L/m² de área 

vegetada impermeabilizada, e substrato mínimo de 20cm. 

2.3.5 Afastamento frontal 

Como o terreno é lindeiro a uma via coletora, o afastamento frontal mínimo da edificação a ser 

atendido é de 3,00 metros a partir do alinhamento. 

2.3.6 Afastamentos laterais/fundos e altura máxima na divisa 

Os afastamentos laterais e de fundos devem atender à regra do H. 

A edificação deve atender uma distância de 5,00 metros ao bem tombado em imóvel lindeiro. 

Restrição da altura máxima na divisa a 5 metros, com nível de referência a ser definido em função do 

terreno ser aclive ou declive. 

2.3.7 Altimetria 

A altimetria estabelecida pela aeronáutica é de 207,00 metros. 
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3. ESTUDO CONFORME PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEITA PELA IV 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE BELO HORIZONTE 

A IV Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, ocorrida em 2014, fez propostas 

para alteração da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo de Belo Horizonte. As 

propostas contemplaram cinco eixos temáticos, sendo eles: Eixo de Estrutura Urbana, Eixo Cultural, 

Eixo Ambiental, Eixo de Desenvolvimento, e Eixo de Habitação. Vale ressaltar que a Conferência não 

abordou as áreas atingidas por Operações Urbanas Consorciadas e que a proposta ainda se encontra 

sob análise do Executivo, não tendo sido submetida à apreciação da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte e, portanto, passível de sofrer alterações ou de ser declinada. As informações abaixo estão 

disponibilizadas pelo site da conferência (http://www.pbh.gov.br/IVCMPU/), consultado em 

09/07/2015. 

O terreno em questão foi contemplado da seguinte maneira, por cada um dos eixos: 

 Estrutura Urbana (define os novos zoneamentos propostos: conforme aponta a imagem 

abaixo, retirada do mapa elaborado para o eixo de estruturação urbana, o terreno estará 

localizado na zona Ocupação Moderada 2 (OM-2). 

 

CAmin  CAbas  CAmax  CAcent  TO  TP  Quota  Lote Mín.¹ (m²) 

0,2  1,0  1,2¹  1,5¹  0,7  20%²  40  -  
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 Eixo Cultural (conforme imagem abaixo, o terreno permanecerá inserido na ADE da 

Lagoinha, no entanto a conferência estabeleceu limites de altimetria para a ADE). 
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 Eixo Ambiental (conforme imagem abaixo, o terreno não está manchado por nenhum 

zoneamento estabelecido pelo eixo, embora lindeiro a uma via de “estruturação 

ambiental”). 

 

 Eixo de Desenvolvimento (conforme imagem abaixo, o terreno não está manchado por 

nenhum parâmetro estabelecido por este eixo). 
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 Eixo de Habitação (conforme imagem abaixo, o terreno não está manchado por nenhum 

parâmetro estabelecido por este eixo). 

 

3.1 USO 

Não há proposta de alteração da classificação desta atividade. 

3.2 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

3.2.1 Coeficiente de aproveitamento 

O coeficiente básico proposto para o zoneamento é de 1,0, podendo chegar a 1,2 mediante compra 

de TDC ou outorga onerosa. A área líquida fica, portanto, limitada a 2.137,00 m² se utilizado o CA 

bas, ou 2.564,40 m² se utilizado o CA máx.* 

Descontos possíveis 

Outorga gratuita de 25 m² de área de estacionamento para veículos leves para cada 150 m² de área 

líquida para empreendimentos de uso não residencial: 

Utilizando o CA bas: 2.137,00/150 = 14,24 x 25m² = 356,00 m² 

Utilizando o CA max.: (2.137x1,2)/150 = 17.10 x 25m² = 427,40m² 

30m² para as áreas de uso coletivo.** 

Caixa d’água e barrilete não devem ser considerados como área construída. 

*As operações urbanas não foram debatidas pela Conferência. Para fins deste estudo não se considerou a 

mancha de operação urbana que toca os lotes atualmente. 

**de acordo com a legislação atual, apesar de escolas serem uma única unidade autônoma, suas circulações 

são passíveis de desconto. Este tema não foi abordado pela Conferência. 
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Outras opções de projeto passíveis de outorga: 

o Pavimento térreo com fachada ativa (atividade econômica no pavimento térreo, com 

entrada direta pelo logradouro, exceto estacionamento) 

Sobre a compra de outorga: 

o Escolas, creches, escolas superiores, faculdades, universidades, centros de formação 

profissional possuirão fator de desconto da ODC: 0,5 por serem considerados 

empreendimentos de interesse social, mas com a obrigatoriedade de manutenção da 

atividade pelo prazo mínimo de 20 anos (para imóveis maior que 500m²) 

o O “fator de sustentabilidade”, caso o empreendimento possua certificado de qualidade 

ambiental concedido ou reconhecido pelo órgão municipal competente, será de 0,9 para 

dedução do valor a ser pago por acréscimo de potencial construtivo por meio de outorga 

onerosa do direito de construir (ODC). Estes fatores incluirão, por exemplo, soluções prediais 

de reuso da água, implantação de caixa de captação além do mínimo exigido e utilização de 

telhados verdes e de empenas cegas como captadoras de energia solar. 

 

3.2.2 Vagas de estacionamento exigidas 

As vagas a serem exigidas para o empreendimento serão na proporção de 1 vaga/200m² de área 

líquida. Desta maneira, temos: 

o 2137,00/200 = 10.68 = 11 vagas, se utilizado o CA bas 

o 2564,40/200 = 12,82 = 13 vagas, se utilizado o CA máx 

Em ambos os casos, o empreendimento deverá apresentar ao menos 01 vaga destinada a pessoas 

portadoras de deficiência. 

Por se tratar de edificação não residencial com área líquida entre 1.500,00 m² e 3.000,00 m² deverá 

ser prevista ao menos uma vaga para carga e descarga. 

A Conferência traz ainda exigência para vagas de motocicletas e bicicletas: 

o vagas para motocicletas igual a 10% do número de vagas para veículos leves do 

empreendimento (01 vaga mínima). 

o vaga para bicicletas igual a 5% do número de vagas para veículos leves do empreendimento 

(01 vaga mínima). 

 

3.2.3 Taxa de ocupação 

Máximo de 70%. 

3.2.4 Área permeável 

Deve atender a um mínimo de 20% da área oficial do terreno, devendo estar localizada sobre 

terreno natural. Como a via está demarcada com a categoria complementar de estruturação 

ambiental, áreas de conexões verdes, o afastamento frontal deverá ser obrigatoriamente vegetado 

em terreno natural, arborizado e completamente visível do logradouro, podendo haver 
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impermeabilização de 20% deste afastamento frontal para acessos às edificações, conforme 

exigência da categoria complementar, área de conexão verde. 

3.2.5 Afastamento frontal 

Como o terreno é lindeiro a uma via coletora, o afastamento frontal mínimo da edificação a ser 

atendido é de 3,00 metros a partir do alinhamento, devendo atender ao disposto pelo Eixo 

Ambiental de ser ajardinado, conforme disposto no item anterior. 

3.2.6 Afastamentos laterais/fundos e altura máxima na divisa 

Afastamentos laterais e de fundos deve atender à regra do H. 

Edificação deverá atender uma distância de 5,00 metros ao bem tombado em imóvel lindeiro. 

Restrição da altura máxima na divisa a 5 metros a partir do terreno natural, independente da largura 

da via. 

3.2.7 Altimetria 

A altimetria estabelecida pela aeronáutica é de 207,00 metros. 

A altimetria estabelecida pela ADE Lagoinha possui a seguinte definição: Em quadras com lotes 

profundos, definidos em subárea 2, possuirá restrição máxima no alinhamento (7,5m) estendendo-

se até 20m do terreno e restrição moderada na porção posterior do lote (15m). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Abaixo segue quadro comparativo sobre as condições previstas na lei atual e na proposta votada na 

IV Conferência Municipal de Política Urbana: 

Parâmetro Lei Atual Proposta da IV CMPU 

CA bas  1,0 1,0 

CA máx. 1,0 1,2 

Estacionamento 
descontável 

2.137,00 m² 356,00 m² (CA bas) 
427,40 m² (CA máx) 

Vagas de 
estacionamento 
exigidas 

50 vagas 11 vagas (CA bas) 
13 vagas (CA máx.) 

Vagas de carga e 
descarga 

01 vaga 01 vaga 

Vagas PNE 02 vagas 01 vaga 

Vagas de moto / 
bicicleta 

- 01 vaga de moto 
01 vaga de bicicleta 

Taxa de ocupação 100% 70% 

Área permeável 20% sobre terreno natural ou 
sob laje, desde que dotada de 
caixa de captação 

20% sobre terreno natural sendo 
parte obrigatoriamente no 
afastamento frontal 

Afastamento frontal 3,00 metros 3,00 metros, obrigatoriamente 
vegetado em terreno natural, 
arborizado e visível do logradouro 
público. Apenas 25% do afastamento 
poderá ser impermeabilizado para 
acessos. 

Afastamentos laterais/ 
fundos 

Regra do H 
Nível de partida do H depende 
dos usos dos pavimentos 
abaixo do nível médio do 
alinhamento 
Manter 5,00 metros de 
afastamento das edificações 
tombadas 

Regra do H 
Nível de referência será independente 
dos usos dos pavimentos. 
Manter 5,00 metros de afastamento 
das edificações tombadas 

Altura máxima na divisa 5,00 metros (nível de 
referência dependerá se o 
terreno é aclive ou declive) 

5,00 metros a partir do perfil do 
terreno 

Altimetria 207 metros 7,5 metros nos primeiros 20 metros 
do terreno / 
15 metros no restante 

Apesar de não haver alteração do valor do coeficiente de aproveitamento entre a legislação vigente 

e a proposta, a alteração de seu cálculo traz grandes impactos na área bruta do empreendimento 

como, por exemplo, o desconto da área de estacionamento e os demais descontos, visto que a lei 

atual estipula um percentual que pode estar espalhado por toda a edificação e a proposta limita 

uma área fixa de desconto por pavimento. Além disso, a proposta da conferência não é clara se 

outorgas gratuitas serão contabilizadas para o cálculo do CA máximo ou não, definição esta que 

causa um grande impacto sobre a área bruta do empreendimento. Caso seja de interesse do 
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empreendedor fazer uma exploração comercial da área de estacionamento, por exemplo, esta 

alteração de critério de desconto de estacionamento acarretará em uma diferença considerável, 

visto que a legislação em vigor permite descontar até 2137,00 m² de área de estacionamento e a 

proposta, até 427,40 m², se utilizado o CA máximo. Vale ressaltar novamente que as Operações 

Urbanas não foram consideradas no estudo da proposta da IV CMPU, e que as mesmas podem vir a 

restringir ou aumentar o CA máximo do terreno. 

Ainda sobre o coeficiente de aproveitamento cabe frisar que, se for de interesse do empreendedor 

regularizar a edificação existente, o mesmo possui direito adquirido a aproximadamente 5.938,05 

m² de área bruta e ao volume existente, mediante pagamento de preços públicos, caso estes não 

estejam de acordo com a legislação em vigor à época da aprovação do projeto. 

Embora o desconto de estacionamento seja superior na Lei 9.959/10, a mesma lei demanda a 

existência de mais vagas para veículos leves, o que torna o projeto mais flexível caso aprovado 

conforme a legislação proposta pela IV CMPU. Esta última traz como novidade a exigência de vagas 

de motocicleta e bicicleta, mas tendo em vista a quantidade de vagas exigidas para o 

empreendimento – apenas uma vaga de cada -, estas são de fácil locação em planta. O parâmetro de 

quantificação das vagas de carga e descarga permaneceu inalterado entre as legislações em estudo. 

A exigência da quantidade de vagas para pessoas portadoras de deficiência não é alterada, visto que 

a mesma não é estabelecida pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Portanto, a mesma 

dependerá exclusivamente da quantidade total de vagas do empreendimento. 

A proposta trazida pela conferência para a nova lei de uso e ocupação do solo deixou a taxa de 

ocupação um pouco mais restrita e a área permeável, que antes poderia estar localizada sobre laje 

desde que dotada de caixa de captação, passa a ser exigida sobre terreno natural e ao menos 

localizada em parte no afastamento frontal. Estes fatores impactam principalmente a solução de 

projeto arquitetônico. 

A regra do H, utilizada para o cálculo dos afastamentos laterais/ fundos mínimos, possui a proposta 

de ser alterada na nova legislação, porém a Conferência não abordou como será feita tal alteração, 

embora a intenção seja de simplificar o entendimento da mesma. Já a altura máxima na divisa, que 

atualmente possui níveis de referência distintos para terrenos em aclive e declive, possui na 

proposta da Conferência o perfil do terreno como nível de referência. Estes parâmetros também 

podem vir a impactar na definição do partido arquitetônico. 

Já a altimetria da ADE pode se tornar uma restrição principalmente se o subsolo não for 

tecnicamente viável, visto que de acordo com a proposta para a nova lei de uso e ocupação, a 

edificação ficará restrita a aproximadamente dois pavimentos nos primeiros 20 metros do 

alinhamento, e a aproximadamente quatro pavimentos na parte posterior. A legislação atual possui 

apenas a restrição trazida pelo Ministério da Aeronáutica de 207,00 metros. 
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