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PARECER TÉCNICO SMAPU nº 02/2014 

PROCESSO: 01-115.458/14-83  

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Luxemburgo 

LOCAL: Rua Luiz Soares da Rocha 181, Bairro Luxemburgo 

ÁREA: 11.703,75m²  

INTERESSADO: MA2 Empreendimentos e Participações Ltda 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Luxemburgo”, foi avaliada a 

partir de material entregue pela responsável técnica do projeto, a Arquiteta 

Urbanista Ana Machado, CAU A11.910-5. Ressalta-se que o documento analisado 

refere-se à retificação do projeto anteriormente apresentado pelo interessado e 

contém alterações com finalidade de adequação do empreendimento ao Parecer 

Técnico SMAPU/GPUR nº 01, expedido em 29 de abril de 2014, acerca de 

condicionantes para que operação urbana em questão seja realizada. 

Figura 1 – Localização do empreendimento. Fonte: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta de Operação Urbana Simplificada – OUS apresentada a esta Secretaria 

objetiva a execução de empreendimento residencial vertical localizado na área 

composta pelos lotes 23 a 35, da Quadra 505, Rua Luiz Soares da Rocha 181, Bairro 

Luxemburgo. A edificação proposta tem área total de 11.703,75m² e contempla 46 

unidades habitacionais e 198 vagas de garagem. 

 

BARRAGEM 

STA LÚCIA 

EMPREENDIMENTO 

HOSPIT
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A legislação urbanística vigente classifica o terreno como Zona de Proteção do tipo 1 

– ZP-1, a qual define: coeficiente de aproveitamento em 0,3, taxa de ocupação de 0,2 

e quota de terreno por unidade habitacional de 2.500, o que permite a construção de 

4 moradias no terreno.  

 

O Plano Diretor em vigor prevê, por meio da aplicação do instrumento OUS, a 

possibilidade de definição, por lei específica, de parâmetros diferentes para 

ocupação e para 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. O instrumento – OUS 

– possibilita uma regulação específica para uma unidade de vizinhança que pode ser 

qualificada a partir da implantação de um empreendimento.  

 

II. DIRETRIZES DE IMPLANTAÇÃO 

   

A avaliação do novo projeto apresentado demonstrou que foram atendidas algumas 

das diretrizes definidas no Parecer Técnico SMAPU/GPUR 001/2014, mas que são 

necessárias outras adequações projetuais, principalmente considerando a relevância 

ambiental da área e a necessidade de melhorar a relação da edificação com seu 

entorno imediato. Devem ser consideradas, entre tais adequações, premissas 

contidas nas propostas aprovadas na IV Conferência Municipal de Política Urbana (IV 

CMPU), que são escolhas feitas pela população para unidades de vizinhança com 

maior qualidade e para a minoração de impactos de empreendimentos a serem 

inseridos na cidade. 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 diretrizes para qualificação do 

espaço já respaldadas pela CMPU.  

 

Estão sintetizadas a seguir as conformidades e desconformidades observadas no 

projeto:  

 

a. Implantação da edificação em concordância com a legislação ambiental, 

respeitando áreas de preservação permanente, principalmente aquela relativa 

à nascente existente no terreno (raio mínimo de 50 metros, conforme o Art. 4° 

da Lei n° 12.727, de 17 de Outubro de 2012): Atendido. 

  

b. Limitação da altura da edificação proposta à cota altimétrica dos prédios 

vizinhos: Atendido. 
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c. Limitação do potencial construtivo da edificação proposta ao potencial do 

zoneamento predominante no entorno, igual a 1,0 (CA do zoneamento ZAR-2): 
Atendido. 

 

d. Observância do limite altimétrico previsto para a área em função da 
proximidade com bem tombado (mosteiro e mata adjacente), de forma que o 
objeto proposto não seja conflitante em termos de visibilidade. Salienta-se que 
a concepção arquitetônica do empreendimento deverá ser apresentada ao 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 
(CDPCM-BH), responsável por esta avaliação. 
 

e. Limitação da área destinada ao estacionamento equivalente ao coeficiente 
básico original do terreno (0,3 - totalizando 3.511,13 m²), sendo que o número 
de vagas de estacionamento de veículos leves proposto por unidade deverá 
dar-se de forma a minimizar o impacto da quantidade de carros em região com 
estrutura viária frágil e trânsito saturado. Deverá ser elaborado estudo sobre o 
impacto na circulação específico para a área durante o procedimento de Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV) que dará continuidade às definições desta OUS;  

 
f. Adoção de caixas de captação para amortecer a descarga de água pluvial na 

rede pública de drenagem visando a melhoria do funcionamento dos sistemas 
de micro e macrodrenagem, além da taxa de permeabilidade exigida para o 
zoneamento ZP-1. Deverá ser garantido que o lançamento de água pluvial do 
empreendimento não seja maior que a vazão gerada pelo mesmo terreno em 
condições naturais (Vide fórmula de cálculo em “Anexo”). 

 
g. Garantia de passeios com largura mínima de 6 (seis) metros ao longo do dos 

trechos das vias que margeiam o terreno, sendo que 3 (três) metros da 
dimensão transversal deve ser faixa livre para circulação de pedestres. Ressalta-
se que os demais padrões das calçadas devem ser aqueles instituídos pelo 
Código de Posturas do Município e normas correlatas; 

 

h. Implantação de arborização no afastamento frontal, sem vedação, e, quando 
houver fachada cega, realizar tratamento da fachada com solução de jardim 
vertical. Avaliar a possibilidade de implantar comércio aberto para a Rua Luiz 
Soares da Rocha.  

 

III. CONTRAPARTIDAS 

 

Além do atendimento aos parâmetros, será também necessário o pagamento de 
contrapartida na forma da Lei nº 7.166/96, observado o seguinte cálculo: 
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a. Instituição de reserva particular ecológica, de caráter perpétuo e aberta ao 
público, nos termos da Lei nº 6.314/93, no montante de no mínimo 70% da 
área do imóvel, ou (8.192,63m²), a qual deverá ser demarcada em planta para 
conferência das confrontações; 
 

b. Contrapartida financeira na forma da Lei nº 7.166/96, 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: 

 

Tendo em vista que a viabilidade do empreendimento depende de maior coeficiente 

de aproveitamento do que o definido pelo macrozoneamento ZP-1, bem como de 

maior taxa de ocupação e quota de terreno por unidade habitacional, foi considerado 

na atualização da estimativa da contrapartida o valor do metro quadrado dos 

terrenos inseridos nas zonas homogêneas de ZAR-2 do entorno. A prerrogativa 

justifica-se porque a condição edilícia final do terreno o coloca em condição 

semelhante a de seus vizinhos com zoneamento mais permissivo. A Tabela 1 

demonstra o valor a ser cobrado como contrapartida pelo aumento de potencial 

construtivo vinculado ao terreno:  

Tabela 1 – Contrapartida pela majoração do coeficiente de aproveitamento 

ÁREA TOTAL DO TERRENO 11.703,75m² 

CA (para empreendimentos que façam 
uso da área total do terreno) 

0,3 

VALOR DO m² de ZAR-2 (ITBI) R$1.100,00 

CA PRETENDIDO 1,0 

 
Fórmula da outorga onerosa do direito de construir (art. 14-E da Lei nº 7.166/96): 
 
Art. 14-E - A cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir obedecerá à formula CT = 
(CP - CAb) x AT x V, na qual: 
I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário; 
II - CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento praticado, limitado ao CA máximo; 
III - CAb corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 
IV - AT corresponde à área do terreno; 
V - V corresponde ao valor venal do metro quadrado do terreno.  

 
CT = (1,0 – 0,3) x 11.703,75 x 1.100 = R$ 9.011.887,50 

 

A contrapartida deverá prioritariamente ser paga por meio da execução de obras de 

interesse público na região, a ser executada pelo empreendedor. Foram definidas 
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intervenções que alcançam o valor estimado, conforme descrito a seguir e 

identificado em mapa anexo: 

• Implantação do Ponto 101 do Programa de Estruturação Viária de Belo 

Horizonte (Viurbs) - via de ligação (Bairro São Bento - Bairro Luxemburgo) (Via 807), 

estimada em R$1.987.536,08; 

• Requalificação Urbanística da Rua Gentios e da Rua Doutor Ismael até a Avenida Raja 

Gabaglia, estimada em R$ 4.191.422,44; 

• Centro de Saúde Conjunto Santa Maria – saldo da contrapartida a ser depositado 

para melhorias deste equipamento pela SUDECAP. 

 

Os custos de desenvolvimento dos projetos executivos das obras a serem 

implementadas pelo empreendedor ficam a cargo do mesmo e estão incluídos no 

custo da contrapartida. Todos os projetos devem observar as normas técnicas e a 

legislação vigente no município, devendo ser aprovados pela Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte a partir de análises sob a coordenação da Secretaria Municipal 

Adjunta de Planejamento Urbano, que ficará responsável, também, por elaborar 

diretrizes específicas para os projetos. 

 

Salienta-se que o empreendimento deverá adequar-se 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). O Estudo de Impacto de Vizinhança referente a este 

empreendimento, necessário para a consolidação da OUS, poderá apontar alterações 

nos parâmetros urbanísticos tratados neste parecer, bem como 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.  

 

IV. ETAPAS PARA PROPOSIÇÃO DA OUS  

 

A proposição de OUS deverá observar as seguintes etapas subsequentes: 

 

I - Protocolo do projeto no Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte, para deliberação sobre a interferência com o mosteiro; 
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II - elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme regulamentação 

específica; 

 

III – elaboração, pelo Executivo Municipal, de parecer acerca o Estudo de Impacto de 

Vizinhança - REIV, nos termos da regulamentação específica, a ser submetido à 

apreciação do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, da qual resultará, 

no caso de aprovação, o respectivo Parecer de Licenciamento Urbanístico - PLU; 

 

IV - assinatura de Termo de Conduta Urbanística – TCU 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;  

 

V - encaminhamento, pelo Executivo Municipal, de projeto de lei específica à Câmara 

Municipal. 

 

V. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que a presente Operação Urbana Simplificada pode ser utilizada 

para a viabilização de empreendimento no terreno apresentado a partir de 

adequação às diretrizes e contrapartidas previstas no presente documento, bem 

como com a obediência às definições elencadas pelo Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte e resultantes do processo de 

Estudo de Impacto de Vizinhança.  

 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2014. 

 

Débora de Luces Sarlo Balisa 

Gerente de Políticas de Uso e Ocupação 

do Solo – GEPOS 

 

 

Mauro Cesar da Silva Ribeiro 

Gerente de Desenho Urbano – GEDES 

 

 

Izabel Dias de Oliveira Melo 

Gerente de Coordenação de Políticas de 

Planejamento Urbano – GEPU 

 

 

Ricardo Cordeiro e Costa 

Gerente de Projetos Urbanos Especiais – 

GPUR 
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José Júlio Rodrigues 

Gerente de Legislação e Gestão Urbana – GLGU 

 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 


