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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº10/2015 

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2015. 

 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada – Obras inacabadas – Rua Itapecerica, 469 
EMPREENDIMENTO: Edificação não residencial – ensino superior. Sede da Facisa BH.         
PROCESSO: 01-098.710/15-84 
LOCALIZAÇÃO: Rua Itapecerica, 469, Sexta Seção Suburbana, Lotes 2Y, 3Y e 4Y. 
INTERESSADO: Antônio Baião de Amorim. 
 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Obras Inacabadas – Rua Itapecerica, 469”, foi 

avaliada a partir do seguinte material entregue pelo interessado: caracterização de proposta de operação 

urbana simplificada, cópia do projeto anteriormente aprovado e que não constitui o objeto da proposta e 

estudo de viabilidade para o novo empreendimento. A proposta foi avaliada também a partir de informações 

básicas para edificações e do patrimônio cultural do terreno além do processo nº 066.720.86-71, referente à 

renovação de alvará de construção. O requerente busca viabilizar a continuidade de obra de edificação 

originalmente aprovada como de uso misto multifamiliar, (enquadrada como obra inacabada assim como 

disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto 15.678/14 e conforme deliberação da Comissão instituída 

pelo art. 2° do mesmo Decreto e nomeada pela Portaria n° 6.385/14) com o objetivo de convertê-la em 

edificação de uso não residencial, vinculada a atividade de ensino superior. 

 

A edificação foi iniciada anteriormente a 1969, tendo sido concluídas três torres (identificadas como “A”, “B” e 

“C”), com baixa de construção emitida em 01/09/1969. As torres foram ocupadas há mais de 40 anos. O 

projeto arquitetônico e o alvará de construção (nº 022/2005), bem como suas renovações (processo nº 01-

066.720/86-11) foram aprovados com fundamento em legislação revogada. Não é admissível, portanto, a 

revalidação do alvará, nas mesmas condições, na forma da legislação vigente.  

 

Conforme informação do requerente, “originalmente o projeto arquitetônico contemplava um complexo de 

torres de apartamentos, com níveis de garagem e loja, caracterizando-se como de uso misto. O projeto 

completo previa cinco torres de apartamentos com 304 unidades residenciais, de acordo com o último Alvará 

de Construção, expirado em 02/07/2013. Dessas cinco torres, três torres (“A”, “B” e “C”) foram executadas e 

apresentam baixa de construção, como afirmado. A obra inacabada remanescente, que corresponde às duas 

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 material utilizado para esta avaliação relaciona 

ainda que a área construída estimada é de 5.938,05 m² distribuída da seguinte forma:  

 

•  Subsolo: 873,00 m²;  
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• 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.  

Por fim, o requerente informa 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 e de área nos 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.” 
 

 

 
                                                                                                                                                                        Figura 01 - Localização do Empreendimento. Fonte: Google Earth. 

A presença de estruturas aparentes e pendentes de conclusão, visíveis a partir do logradouro público, 

ocasionam prejuízo urbanístico à paisagem e caracterizam o não atendimento ao princípio da função social da 

propriedade.  

 

 
                                                                                                          Figura 02 - Vista da obra e seu entorno. Fonte: Google Maps. 
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Cabe ainda ressaltar que não foi entregue proposta de projeto para o novo uso. De acordo com o interessado 

“a área [o conjunto de lotes] 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”.  

Ainda que não tenha sido apresentada a proposta arquitetônica, os dados inseridos no processo são 

suficientes para esclarecer a continuidade da obra e implantação do edifício somente poderá ocorrer por meio 

da adoção de regras distintas daquelas que regulam a ocupação dos terrenos da região de acordo com o Plano 

Diretor Municipal – Lei n° 7.165/96 e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei n° 7166/96, 

relativos aos seguintes parâmetros urbanísticos: coeficiente de aproveitamento, altura máxima na divisa, 

afastamento frontal e afastamentos laterais e de fundo. 

A aprovação do futuro projeto dependerá da configuração de uma operação urbana simplificada – OUS, 

instrumento de política urbana previsto no Plano Diretor de Belo Horizonte, que autoriza a definição, por lei 

específica, de parâmetros diferentes para ocupação e uso do solo, mediante a avaliação de impactos e a 

pagamento de contrapartida, comprovado o interesse público e a compatibilidade do empreendimento com a 

capacidade de suporte de uma região.  

 

A possibilidade de regularização da situação administrativa do empreendimento e sua conclusão por meio de 

operação urbana simplificada proporcionaria melhor aproveitamento urbanístico do imóvel, aprimorando sua 

relação com o espaço urbano. Desta forma, fica caracterizado o interesse público, estando garantida a 

motivação para aplicação do instrumento no inciso IX do artigo 66 da Lei n° 7.165/96, que dispõe: 
 
Art. 66 - A Operação Urbana Simplificada, sempre motivada por interesse público, destina-se a 
viabilizar intervenções tais como: 
I - tratamento urbanístico de áreas públicas; 
II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário; 
III - implantação de programa habitacional de interesse social; 
IV - implantação de equipamentos públicos; 
V - recuperação do patrimônio cultural; 
VI - proteção ambiental; 
VII - reurbanização; 
VIII - amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida; 
IX - regularização de edificações e de usos; 
X - requalificação de áreas públicas (grifo nosso). 

 
A permissão de se concluir a obra paralisada será efetivada a partir da aprovação de lei específica de OUS. A 

OUS deverá observar as premissas de planejamento urbano desenvolvidas após a aprovação do projeto básico 

do empreendimento em análise neste processo, relativizadas pela condição de início da construção do mesmo. 

Deve-se ressaltar que a OUS deverá ser construída de maneira a viabilizar a conclusão do empreendimento, 

em condições que minimizem os impactos de sua utilização e que qualifiquem a unidade de vizinhança a qual 

pertence.  

 

A qualificação do entorno do empreendimento, por sua vez, deverá constituir a referência para aplicação dos 

recursos auferidos por meio da prestação da contrapartida pelo empreendedor. Esta deverá ser proporcional 

aos benefícios conferidos pela autorização de se edificar acima do coeficiente de aproveitamento básico do 

terreno, entre outras concessões que possam ser acordadas tendo as leis urbanísticas vigentes como base, 
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observados os impactos do empreendimento em seu entorno e o interesse do município em proporcionar 

condições ao requerente para dar função social à propriedade urbana. 

 

O interesse público nesta operação se justifica também pela possibilidade de intervenção para “recuperação 

no patrimônio cultural”, assim como define o inciso V do artigo 66, acima referenciado. O terreno está inserido 

na ADE Região da Lagoinha, aprovada na IV Conferência Municipal de Política Urbana – IV CMPU para 

resguardar regras mais condizentes com o conjunto urbano de relevância histórica reconhecido como 

patrimônio cultural.  As contrapartidas a serem prestadas pelo empreendedor, bem como a própria conclusão 

e utilização do empreendimento auxiliarão na qualificação da unidade de vizinhança de expressivo valor 

simbólico para o município.   

 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

A proposta de OUS apresentada à Smapu objetiva a execução de edificação vertical com 12 pavimentos além 
do subsolo, destinado à implantação de instituição de ensino superior, de acordo com programa distribuído da 
seguinte maneira:  

 
Quadro 1: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 

Terreno: 2.688,26m² * 
Edificação: 
14.828,30m2 (bruta) 
 

Pavimento Atividades previstas Área bruta (m²) 

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

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 

4º PAVIMENTO 
Biblioteca; Brinquedoteca; Estudo 
em Grupo; Espaço Convivência e 
Cantinas 

1178,70m² 

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

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

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

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

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

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

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

12º PAVIMENTO Casa de Máquinas 50,00m² 

 TOTAL: 14.828,39m2 
Observações: 
* Área do terreno real informada pelo requerente. No IPTU, consta área de 2.137,00m2. 

 

III. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

O terreno onde se deseja implantar os empreendimentos está inserido na Área de Diretrizes Especiais – ADE 

da Lagoinha e em área com processo de inventário pela Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC). A ADE da 

Lagoinha, em função de sua localização estratégica e da importância cultural e econômica da região, é 

destinada à proteção do patrimônio cultural e da paisagem urbana, à requalificação de áreas degradadas ou 

estagnadas e ao incremento ao desenvolvimento econômico. 
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O empreendimento situa-se, ainda, ao lado de um bem cultural protegido, uma vila modernista, localizada 

imediatamente ao sul do terreno objeto da proposta, o que implica, para novas edificações, na adoção de um 

afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem. Tal fato, somado à proposta de ocupação com 

parâmetros especiais, implicam na necessidade de avaliação da proposta de ocupação a ser elaborada na 

segunda etapa desta OUS pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cutural do Município de Belo Horizonte – 

CDPCM-BH. 

 

IV. PLANO DIRETOR E LEI DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

São apresentados a seguir quadros com os seguintes parâmetros urbanísticos: 1) os atualmente aplicáveis ao 

terreno; 2) os previstos na proposta do novo plano diretor, derivada da IV Conferência Municipal de Política 

Urbana – IV CMPU; 3) os vigentes quando da aprovação/elaboração do projeto; 4) os pleiteados pelo 

requerente na caracterização apresentada: 

 

Quadro 2: Situação do terreno conforme legislação vigente 

Zoneamento ZAR-2 – Zona de Adensamento Restrito 
CAbas: 1,0 CAmax: 1,3 

TP: 20% AMD: 5,0 m 

Área de Diretrizes 
Especiais 

Lagoinha 
Relação com o bem vizinho 

protegido: 

Afastamento: 5,0 m 

Altimetria: 
A ser definida pelo 
CDPCM-BH 

Operação Urbana 
Consorciada - OUC 

- OUC entorno das estações de 
transporte coletivo 
- lindeira à OUC entorno de corredores 
viários e de transporte coletivo 
prioritário 

AFmin: 3,0m 
AF laterais e 

fundos: 
4,92 m* 

* Valor calculado de forma aproximada a partir dos estudos de concepção arquitetônica apresentados. 
 
 

Quadro 3: Situação do terreno conforme proposta do novo plano diretor 

Categoria de Estruturação 
Urbana 

OM 2 – Ocupação Moderada 2 
CAmin: 0,5 CAbas: 1,0 

TO: 70%  CAmax: _* 

Categorias 
complementares 

Interesse  Cultural ADE Região da Lagoinha (Setor 2) 
Interesse  Ambiental Conexão Verde 

TP: 20%** Qt: 8 

AFmin: 4,0m*** 

Altimetria 
da 

edificação: 

7,5m – até 20 metros do 
alinhamento 
15,0m – a partir de 20 
metros do alinhamento 

Operações Urbanas 
Consorciadas - OUC 

- OUC entorno das estações de transporte coletivo 
- lindeira à OUC entorno de corredores viários e de 
transporte coletivo prioritário 

AMD:  5,0m 
AF lat. e 
fundos: 

aprox.  
7,55m 

Observações: 
* A IV CMPU aprovou o incide básico 1,0 para aproveitamento construtivo para áreas em OM-2, porém possibilitou um CAmax de 1,2,  como o limite 
a ser empregado nessas áreas através da aquisição de potencial construtivo adicional por meio da outorga onerosa do direito de construir ou da 
prática de estratégias de gentileza urbana, sendo necessário estoque de potencial construtivo disponível. No entanto, ao inseri-la em área de 
Operação Urbana Consorciada, o CAmax deixa de ser aplicável até que este instrumento da operação seja regulamentado. 
** em terreno natural, com arborização. 
*** o AF deve ser vegetado e arborizado e totalmente visível do logradouro público, permitindo-se impermeabilização em percentual máximo de 
25% para acessos à edificação, não sendo permitido a utilização do AF para estacionamento de veículos. 
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Quadro 4: Situação do empreendimento no terreno conforme projeto original 

Projeto anterior a 1976 - não havia Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

As Edificações obedeciam ao Código de Edificações 
O Gabarito e Taxa de Ocupação eram os únicos 

parâmetros limitadores do potencial construtivo 

Gabarito: 
A altura da edificação obedecia ao limite 

definido pela linha de 45º traçada a partir de 5 
metros atingidos a divisa 

Taxa de Ocupação: 50% para edificações residenciais 

 
Quadro 5: Parâmetros especiais pretendidos  

Parâmetro Índice vigente Índice do projeto * Índice pretendido 

Coeficiente de aproveitamento máximo 1,0 3,28**(líquido) 3,28**(líquido) 

Taxa de permeabilidade 20% 0 20% 

Afastamento Frontal 3,0 0 0 

Afastamento Lateral 5,0 (em relação à vila 
modernista à esquerda) 
Aprox. 4,92 (restante) 

4,75m / 4,27m 4,75m / 4,27m 

Afastamento de Fundo Aprox. 4,92 8,0 m 8,0 m 

Altura Máxima na Divisa 5,0 m 6,0 m 6,0 m 
Observações: 
* Índice do projeto aprovado, conforme Lei da época 
**conforme informação do requerente, que considera como não computável toda a área de garagem. 

 
Legenda:  
CAmin: coeficiente de aproveitamento mínimo 
CAbas: coeficiente de aproveitamento básico 
CAmax: coeficiente de aproveitamento máximo  
TP: taxa de permeabilidade  
AFmin: afastamento frontal mínimo 
AMD: altura máxima na divisa 
TO: taxa de ocupação 

 

A legislação urbanística vigente classifica o terreno como Zona de Adensamento Restrito 2 – ZAR-2. São ZARs 

as regiões em que a ocupação é desestimulada, em razão de ausência ou deficiência de infraestrutura de 

abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, de precariedade ou saturação da articulação viária 

interna ou externa ou de adversidade das condições topográficas. As ZAR-2 destacam-se por serem regiões em 

que as condições de infraestrutura, topográficas ou de articulação viária exigem a restrição da ocupação.  

Por fim, ainda de acordo com a legislação urbanística vigente, o imóvel está inserido em área de Operação 

Urbana Consorciada Entorno de Estações de Transporte Coletivo e é lindeiro a área de Operação Urbana 

Consorciada Corredores Prioritários para Transporte Coletivo. Tais operações têm como objetivo, dentre 

outras melhorias urbanísticas, proporcionar, após a reestruturação dos corredores: 1) a revisão do 

adensamento, dada a maior capacidade de suporte do sistema de transporte; 2) permitir a implantação de 

equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano e para o sistema de transporte; 3) implantar novos 

espaços públicos; 4) ampliar e melhorar a rede viária; 5) otimizar as áreas envolvidas em intervenções 

urbanísticas de porte e a reciclagem de áreas consideradas subutilizadas. 

Na proposta do novo plano diretor, que contempla conteúdo aprovado na IV CMPU, a área está inserida na 

categoria de estruturação urbana Ocupação Moderada 2 – OM-2, bem como nas categorias complementares 

ADE Região da Lagoinha (Setor 2), Conexão Verde e ainda se mantém nas Operações Urbanas Consorciadas 

citadas anteriormente. 

São classificadas na categoria ocupação moderada 2 - OM-2 as áreas identificadas pela necessidade de 

preservação da paisagem ou pela baixa capacidade de suporte, sujeitas ao controle da ocupação. Nas OM-2, 
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busca-se controlar a ocupação de áreas vagas e a substituição de unidades unifamiliares, sendo admitidas 

tipologias de ocupação de média densidade construtiva e populacional, com vistas à manutenção da 

ambiência local e ao aproveitamento da possibilidade de utilização dos meios coletivos e não motorizados de 

circulação. 

 
A ADE Região da Lagoinha, revisada na proposta do novo plano diretor, tem como objetivo preservar os traços 

urbanísticos e arquitetônicos remanescentes da ocupação inicial da região dos bairros Lagoinha e Bonfim, bem 

como proporcionar a requalificação de áreas degradadas existentes. Esta ADE é dividida em setores, a região 

em questão está inserida no setor 2, na qual, até uma profundidade de 20m a partir do alinhamento do 

terreno, pode-se edificar até uma altura de 7,5m e, a partir destes 20m, a edificação pode alcançar 15,0 m de 

altura.  

Por fim, as Conexões Verdes são áreas de estruturação ambiental, delimitadas em forma de eixos com objetivo 

de conformar uma rede de qualificação ambiental, caracterizada como um sistema capaz de proporcionar a 

disponibilização de áreas vegetadas e permeáveis e espaços propícios ao exercício de atividades de esporte e 

lazer. 

As questões relativas às alterações de parcelamento do solo do terreno deverão ser observadas na próxima 

fase do processo da OUS, quando deverá haver, de forma mais precisa, a definição dos parâmetros 

urbanísticos especiais para a constituição do instrumento. A conformidade dos lotes será avaliada e deverão 

ser preservadas as dimensões dos mesmos em consonância com o Plano Diretor e com a LPOUS.  

V. POLÍTICAS NACIONAL E MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/12, é instrumento da política de 

desenvolvimento urbano de que trata o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das 

pessoas e das cargas no território do Município. Dentre as diretrizes que orientam a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, destaca-se a priorização dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados 

e o dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. 

No âmbito municipal, destacam-se as diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana, existentes no 

planejamento de trânsito e transportes da cidade e aprimoradas por meio dos resultados IV CMPU. Tais 

diretrizes foram incorporadas à proposta do novo plano diretor municipal no mesmo sentido da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, contendo, portanto, princípios como: 

• priorização dos pedestres e dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados; 

• priorização dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

• criação de medidas de desestímulo à utilização do transporte individual por automóvel.  

 

VI. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA RUA 

ITAPECERICA, 469 

 

A partir da análise do material entregue pelo requerente e considerando os conceitos e planos abordados, 

apresentam-se algumas diretrizes destinadas a nortear o processo de formatação da operação urbana 

simplificada, bem como as premissas para alterações do projeto que configurará conclusão do 
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empreendimento objeto deste estudo. Tais diretrizes foram elaboradas considerando a necessidade de 

resguardar a melhor relação possível entre as edificações existentes e a que está sendo implantada e, 

principalmente, a integração da nova edificação com o entorno imediato, de maneira a proporcionar 

qualificação urbanística e ambiental à região.  

 

O padrão de ocupação da vizinhança é fator que também deve ser considerado na proposta de OUS que se 

busca estabelecer a partir deste processo. Além deste aspecto, é pertinente que novas normas de controle da 

ocupação do território, sobretudo as que denotam maior especificidade, tal como o caso de operações 

urbanas, sejam encaminhadas contendo premissas para qualificação do espaço respaldadas de forma 

compartilhada com a sociedade civil no âmbito da IV CMPU.  

Entre as conclusões derivadas das propostas aprovadas na IV CMPU, destaca-se o conceito de unidades de 

vizinhança qualificadas. Este conceito de organização territorial visa dotar as várias porções do território 

municipal com diversidade de usos de forma a gerar maior acesso da população a comércio e a serviço nas 

proximidades de suas residências, conciliando espaços destinados à moradia e ao trabalho, e de maneira a 

possibilitar maior ênfase aos deslocamentos por modos não motorizados e por transporte coletivo.  

Outro ponto de destaque das discussões da IV CMPU diz respeito à importância da taxa de permeabilidade 

como instrumento de melhoria da qualidade ambiental, capaz de proporcionar incremento das áreas verdes e 

contribuir para a redução da carga imposta ao sistema de drenagem urbana. A taxa de permeabilidade é 

definida como a porcentagem da área do lote a ser mantida em terreno natural e com vegetação, não sendo 

facultada sua substituição por caixa de captação, devendo ser cumprida na área de uso comum dos 

empreendimentos. Proposta também aprovada na Conferência prevê que os empreendimentos devem ter 

caixa de captação de forma a complementar a função da taxa de permeabilidade, minimizando o problema das 

cheias.  

As políticas de mobilidade urbana, sintetizadas em seção especial deste parecer, visam privilegiar os modos de 

transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos deslocamentos feitos por veículos individuais.  

Feitas as considerações contidas neste parecer, destacam-se os princípios a serem empregados para 

desenvolvimento da OUS a ser constituída para conclusão da obra iniciada na Rua Itapecerica, 469: 

1- Proteção e valorização do patrimônio arquitetônico, cultural, ambiental e paisagístico; 

2- Melhoria da paisagem da cidade;  

3- Qualificação e ampliação de espaços de convívio e áreas verdes;  

4- Qualificação da unidade de vizinhança, com diversidade de usos; 

5- Estimulo à convivência entre usos, com incentivo à implantação de novas atividades; 

6- Aproveitamento da capacidade de suporte da região; 

7- Revitalização e requalificação de áreas degradadas ou estagnadas; 

Respeitados os princípios enunciados, o empreendimento proposto deverá contemplar: 
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a) Coeficiente de aproveitamento máximo de 4,85 bruto, o que significa que deve ser computada nesse índice 

a área total a ser construída, não sendo, portanto, aplicado o art. 46 da Lei n° 7.166/96 para cálculo do 

potencial construtivo; 

b) taxa de permeabilidade de 20%, área a qual deverá ser cumprida através de jardineiras, telhado verde e, na 

medida do possível, em terreno natural, principalmente na área do afastamento de fundos, onde também 

deverá ser mantida a árvore ali existente; 

c) lançamento de água pluvial do empreendimento não superior à vazão gerada pelo mesmo terreno em 

condições naturais. Para tanto, além dos 20% de taxa de permeabilidade exigidos, solicita-se a adoção de 

caixas de captação para 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 equivalente à 

área ocupada do terreno; 

d) acessibilidade universal nas áreas de uso público das edificações; 

e) soluções e materiais que busquem reduzir impacto ambiental e contribuam para o conforto térmico e 

redução do consumo de água e energia, dentro dos princípios de sustentabilidade; 

f) altura máxima das divisas conforme projeto anteriormente aprovado (situação atual); 

g) fachada ativa no pavimento térreo, de forma a criar unidades comerciais ou de serviços voltadas para a rua; 

h) máximo de uma vaga de estacionamento para veículos leves para cada 150m² de área líquida do 

empreendimento, sendo necessário também resguardar um número mínimo de vagas para motocicletas igual 

a 10% e para bicicletas igual a 5% do número de vagas para veículos leves do empreendimento. Ressalta-se 

que as áreas de estacionamento estabelecidas neste item serão somadas ao coeficiente máximo de 4,85 

especificado no item “a”; 

j) composição de projeto que se aproxime das diretrizes previstas na proposta do novo plano diretor (e 

aprovadas na IV CMPU) para o setor 2 da ADE Região da Lagoinha, principalmente no que diz respeito à 

limitação altimétrica na porção inicial da edificação (próxima à rua). Ressalta-se que a proposta de projeto 

arquitetônico resultante deverá ser avaliada pelo CDPCM-BH; 

k) manutenção dos demais parâmetros urbanísticos em conformidade com o projeto aprovado, inclusive 
afastamentos frontal e laterais; 
 
l) promover melhoria urbanística na vizinhança tais como implantação de praça com via de pedestre em área 
ociosa em frente ao empreendimento, além de medidas de valorização do patrimônio cultural como 
contrapartida a esta OUS, a serem definidos na próxima fase de estudos desta OUS, mediante análise 
econômica específica. Trata-se de área com edificação demolida que, aos fundos, faz ligação com área 
remanescente da implantação da Av. Antônio Carlos. Esta intervenção visa à qualificação da região, criando 
um espaço público que provavelmente será utilizado pelos usuários do empreendimento, além de configurar 
uma ligação da avenida com o empreendimento em questão. 
 
O coeficiente de aproveitamento líquido pleiteado para implantação do empreendimento, que considera os 

descontos permitidos pela legislação vigente, é de 3,51 vezes a área do terreno, consideravelmente superior 

ao coeficiente máximo atualmente válido para o local. Na caracterização do empreendimento foi indicado um 

CA pretendido de 3,28. No entanto, para chegar neste índice foi equivocadamente descontada toda a área 
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correspondente às vagas de garagem, sendo que o correto, no caso, é limitar a área não computável para esta 

finalidade a 2.688,26m², conforme prevê o art. 46 da Lei nº 7.166/96. Convertendo os números apresentados 

para um CA bruto, que considera a totalidade da área construída do empreendimento, esse valor chegaria a 

um índice de 5,52. No entanto, observando a situação do empreendimento, sua inserção na ADE da Lagoinha e 

a proximidade a um bem cultural protegido, e também se levando em consideração o projeto anteriormente 

aprovado e a situação da obra inacabada, mostra-se pertinente que seja alcançado o índice anteriormente 

indicado, na alínea “a”. Vale informar que a indicação de um CA para área bruta (e não para área líquida) tem 

o objetivo de garantir que não haja acréscimo em relação ao volume construído, bem como possibilitar maior 

liberdade na adequação da edificação. Considerada a área bruta, não são aplicáveis as áreas não computáveis 

para o cálculo de CA previstas no artigo 46 da Lei n° 7.166/96, alterada pela Lei n° 9.959/10. 

Apesar da majoração de potencial construtivo acima permitida, entende-se que a área em questão, ADE 

Região da Lagoinha busca preservar os traços urbanísticos e arquitetônicos remanescentes da ocupação inicial 

do bairro e que, em decorrência de tal fato, deve ser estudada a melhor forma de inserção do prédio a ser 

proposto em relação ao seu entorno. Como citado no início deste parecer, o terreno em questão se insere no 

setor 2 desta ADE conforme proposta do Novo Plano Diretor, onde se indica a restrição altimétrica já 

informada anteriormente. Paralelamente, a requalificação das áreas degradadas existentes na região é 

interesse do município. Dessa maneira, a partir da análise da questão, chega-se à limitação altimétrica prevista 

no item “j”. Além da questão de preservação da paisagem urbana, vista do logradouro, outro cuidado 

necessário ao estabelecer esta diretriz, é o fato da presença de uma Vila Modernista protegida e em processo 

de tombamento pela Diretoria de Patrimônio Histórico do Município ao lado do empreendimento. Permitir a 

verticalização excessiva da área poderia prejudicar consideravelmente esta vila em aspectos ambientais.   

Com relação à taxa de permeabilidade, a obra já iniciada dificulta o seu cumprimento totalmente em terreno 

natural, como desejável pela proposta do novo plano diretor. Nesse sentido, solicita-se que a TP seja cumprida 

em jardineiras, telhado verde e, se possível, que parte da mesma seja cumprida em terreno natural. Deverá 

ainda ser executada caixa de captação para amortecer a descarga de água pluvial na rede pública de 

drenagem, conforme indicado no item “c”. 

  

Com relação ao afastamento frontal mínimo exigido pela legislação vigente, de 3 metros, e o desejável pela 

proposta do novo plano diretor, de 5 metros (tendo em vista sua inserção da área em conexão verde), 

entende-se que esses devem ser contrapostos ao fato de o terreno estar inserido na região da Lagoinha, na 

qual predominam edificações construídas sobre o alinhamento. Nesse contexto, mostra-se cabível flexibilizar 

este parâmetro na região, ressaltando-se novamente que cabe a avaliação e aprovação do CDPCM-BH quanto 

a tal parâmetro.  

 

No que diz respeito à altura máxima na divisa, considera-se que a altura executada é adequada ao entorno, 

tendo em vista que as duas edificações vizinhas ao empreendimento proposto foram construídas de forma 

mais permissiva quando a este parâmetro. A OUS poderá apontar a manutenção da altura máxima na divisa 

como indicado no item “f”, desde que não haja outra recomendação do CDPCM.  

A proposta contempla, no pavimento térreo, área destinada a estacionamentos. No entanto, em consonância 

com as deliberações da IV CMPU, parte da área deste pavimento, mais especificamente, a porção voltada para 

a rua, deve ser destinada ao comércio, de forma a configurar fachada ativa, como indicado na letra “g”, ainda 

que a área em questão não tenha sido classificada como categoria complementar de centralidade. As lojas 

voltadas para o logradouro público reforçam a diversidade de usos na área, melhorando inclusive a segurança 
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local. Conforme definido na proposta para o novo plano diretor do município, a fachada ativa é a fachada ao 

nível térreo destinado ao uso não residencial em que pelo menos 50% ao longo de sua extensão total, esteja 

garantida a permeabilidade visual no nível do pedestre e o acesso direto do mesmo à atividade econômica a 

partir do logradouro público. A atividade econômica de estacionamento de veículos, bem como o acesso a 

estacionamentos de veículos, não caracteriza fachada ativa. 

 

A solicitação acima mencionada acarreta na redução do número de vagas de estacionamento do 

empreendimento. No entanto, tendo em vista a solicitação de atendimento a este número de vagas indicado 

na letra “h”, verifica-se que não haverá problemas para o cumprimento da diretriz. Ainda, a redução do 

número de vagas vai ao encontro da política de incentivo ao uso do transporte coletivo, da bicicleta e o modo 

a pé de deslocamento.  

 
Salienta-se que o empreendimento deverá obedecer às exigências do Código de Posturas e do Código de 

Edificações do Município, bem como 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). Caso haja previsão legal de EIV ou estudo de impacto ambiental – EIA para o empreendimento, o 

mesmo não será dispensado e poderá estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias inerentes aos 

processos de licenciamento especial que organizam (art. 73 a art. 74-E da Lei n° 7.166/96).  

O estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança referente a este 

empreendimento, necessário para a consolidação da OUS conforme o Decreto n° 15.758/14, poderá apontar 

alterações nos parâmetros urbanísticos tratados neste parecer, bem como poderá solicitar melhorias nas 

condições de implantação do edifício, visando uma maior compatibilidade do mesmo com o entorno, a partir 

do exame pormenorizado da significância da alteração do modelo de ocupação do terreno para as áreas a ele 

adjacentes. Estabelecerá ainda as contrapartidas financeiras e não financeiras a serem cumpridas pelo 

empreendedor, dimensionadas 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. As 

condições a serem impostas para desenvolvimento da OUS serão ponderadas, como exposto neste parecer, 

em decorrência da situação de início da obra de construção do empreendimento e da busca por soluções 

jurídicas para o cumprimento da função social da propriedade. 

VII. 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- estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança, acompanhado de 

medidas que visem a assegurar a qualidade urbana de suas áreas de influência; 

2- apresentação da proposta completa da OUS pelo interessado, contendo o detalhamento dos requisitos 

exigidos pelo Plano Diretor do Município, e ainda: 

a) quadro de áreas a serem utilizadas pelo empreendimento; 

b) projeto de implantação do empreendimento, com identificação dos principais acessos; 
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c) lista de usos e atividades a serem exercidas no empreendimento; 

d) estudo da inserção e de volumetria das edificações no contexto urbano; 

e) pesquisa de opinião prévia com os moradores da área de influência direta do empreendimento; 

f) estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, incluindo, facultativamente, sugestão 
para fixação da contrapartida; 

3- emissão de parecer técnico pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, contendo 

avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS e em relação ao interesse público da proposta, com 

estimativa preliminar da contrapartida a ser exigida do empreendedor; 

4- 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; 

5- 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; 

6- encaminhamento, pelo Executivo Municipal, de projeto de lei específico à Câmara Municipal. 

Os estudos e a apresentação da proposta completa desta OUS deverão ser apresentados em formulário 

próprio fornecido pela SMAPU.  

VIII. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando: 1) que o imóvel apresenta possibilidade de 

receber ocupação e uso em atendimento ao interesse do município e ao melhor cumprimento da função social 

da propriedade; 2) que a operação urbana simplificada poderá proporcionar a regularização da situação 

administrativa do empreendimento, de forma a viabilizar um melhor aproveitamento urbanístico do imóvel; 3) 

que o uso proposto para o local contribui para a vitalidade da área; 4) que a parte da estrutura concluída 

poderá ser aproveitada com adequação de projeto que zele pela preservação do contexto histórico cultural da 

Região da Lagoinha; 5) que a contrapartida a ser prevista na OUS poderá contribuir para a qualificação de 

áreas vizinhas ao empreendimento, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana 

Simplificada para viabilização do empreendimento localizado na Rua Itapecerica, 469, observadas as diretrizes 

dispostas neste documento. 

É o nosso parecer. 

 

Joana S. Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

Taís Lara 

Arquiteta – Gerente de Legislação Urbana 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta – Assessora 

José Júlio Vieira 

Arquiteto – Gerente de Legislação e Gestão Urbana 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 

 


