
Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU 

 

1 

PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 13/2016 

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2016. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Luxemburgo 
EMPREENDIMENTO: Edifício Residencial Multifamiliar 
PROCESSO: 01-115.458/14-83 
LOCALIZAÇÃO: Rua Luiz Soares da Rocha, nº 181, Bairro Luxemburgo. 
Lotes 023 a 035 do quarteirão 505. Plantas CP 042192I e CP 042215G 
RESPONSÁVEL LEGAL/INTERESSADO: Patrimar Engenharia 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO: Ana Machado 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO DOS IMPACTOS: Práxis Projetos e Consultoria Ltda 
 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta completa de OUS denominada “Operação Urbana Simplificada Luxemburgo” 
apresentada pelos interessados na 2ª etapa do processo, contendo o estudo dos impactos urbanísticos e 
repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, conforme roteiro 
fornecido pela Smapu. Para análise da proposta, foram levadas em conta as diretrizes e demais considerações 
apresentadas pela Smapu no Parecer Técnico nº 02/2014, relativo à 1ª etapa de desenvolvimento da proposta 
de OUS.  

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

 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

A proposta apresentada consiste na ocupação de um terreno de 11.703,75m² com a construção de edifício 
com 21 pavimentos, de uso residencial multifamiliar com 106 unidades e área total construída de 
17.719,20m². É prevista ainda a transferência de aproximadamente 43,5% da área do terreno para 
incorporação ao Parque Municipal Mosteiro Tom Jobim. O programa se distribui no empreendimento 
proposto da seguinte maneira: 

Quadro 1: Áreas dos empreendimento – solicitação apresentada  

 Programa: 

Terreno: 11.703,75 m² 
 
Edificação: 17.719,20m² 
(área bruta) 
  

CA: 1,0 

CAbruto: 1,51 

Subsolo Estacionamento G2 2.488,77m² 

Pavimento Térreo Estacionamento G1 
Hall 
Academia 

1.599,08m² 

Pilotis Área de Lazer comum 763,19m² 
Residencial 
pavimento tipo 

17 pavimentos 
Apartamentos – 6 unidades por andar 
717,59m² cada pavimento 

12.199,03m²  

Residencial 1 pavimento 
Apartamentos – 4 unidades por andar 

609,33m² 

Caixa D´água  59,80m² 

 TOTAL 17.719,20m² 
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III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA LUXEMBURGO 

A partir da análise do estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança 
entregue pelos requerentes, o qual contém a proposta completa para a OUS, e considerando os princípios e as 
diretrizes estabelecidas pela Smapu no parecer 02/2014, tem-se a destacar, conforme disposto no quadro 2 
abaixo: 

Quadro 2: Análise da proposta quando ao atendimento às diretrizes da Smapu 

Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 
02/2014 

Situação na proposta apresentada 

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) 

VER OBSERVAÇÕES A SEGUIR 

b) Limitação da altura da edificação proposta à cota 
altimétrica dos prédios vizinhos 

ATENDIDO 

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 

ATENDIDO 

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 dos impactos que dará continuidade 
às definições desta OUS 

NÃO ATENDIDO 

f) Adoção de caixas de captação para amortecer a 
descarga de água pluvial na rede pública de 

PARCIALMENTE ATENDIDA 
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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 

 

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 

PARCIALMENTE ATENDIDO 

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 

PARCIALMENTE ATENDIDO 

i) 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 

PARCIALMENTE ATENDIDO 

Com relação ao item “a”, a SMMA emitiu o Parecer Técnico nº 2.126/16, no qual considera viável, do ponto de 
vista ambiental, a implantação do empreendimento, desde que atendida às diretrizes estabelecidas por aquele 
órgão e constantes no referido parecer. Especificamente com relação à Área de Preservação Permanente, a 
SMMA informou: 

Embora tenha sido informado pelo Estudo que a APP não será ocupada, não foi possível a 
obtenção, mediante os documentos apresentados, da confirmação exata desta condição, 
devendo os responsáveis pela intervenção apresentar, previamente à aprovação final do 
projeto, levantamento topográfico e laudo que garantam esta informação. 

Desta forma, como proposto pela SMMA, sugere-se que a verificação do posicionamento exato da APP seja 
feita na fase de licenciamento do projeto arquitetônico do empreendimento. O parecer técnico emitido pelo 
órgão responsável pelas políticas de preservação ambiental, assim, embora não conclusivo, oferece subsídios 
para a continuidade do processo de operação urbana simplificada. Esclarece-se que interferências do 
empreendimento incongruentes com a manutenção da APP deverão ser sanadas, caso sejam identificadas, 
sendo o não prejuízo da APP condição para implantação do mesmo. 

Com relação ao item “c”, foi apresentada, em 28 de julho de 2016, uma readequação da proposta 
arquitetônica a qual atende ao parâmetro estabelecido nesta diretriz.  
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No que diz respeito ao item “d” é importante destacar que a proposta arquitetônica foi aprovada no Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH em junho de 2016, conforme 
Deliberação 008/2016 de 18 de fevereiro de 2016, estando, portanto, atendida a diretriz. 

Com relação ao item “e”, inicialmente, a diretriz limitava a área destinada a estacionamento à área 
equivalente ao CA original do terreno (0,3), o que resultava num limite de 3.511,13m². A proposta apresentada 
extrapola esse valor, atingindo 4.092,06m² e 216 vagas. O interessado argumenta, com base no estudo relativo 
a trânsito, transportes e circulação que compõe o estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do 
empreendimento na vizinhança apresentado, que o impacto na circulação viária decorrente da implantação do 
empreendimento será pouco expressivo e as viagens produzidas com a operação do empreendimento não 
aumentarão o nível de serviço futuro das interseções analisadas, mesmo em horários de pico. Desta forma, 
fica, a princípio, parcialmente acatada a proposta, devendo ser ouvida a população no momento da audiência 
pública que faz parte da etapa subsequente desta OUS.  

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de garantir o número máximo de 2 vagas de estacionamento de 
veículos por unidade habitacional, de forma a respeitar os princípios incorporados na proposta do novo plano 
diretor de controle à produção de grandes áreas destinadas à estacionamento de veículos. Para isso, deverão 
ser eliminadas 4 (quatro) vagas de estacionamento na proposta apresentada, o que gerará uma redução de 
aproximadamente 78,00m². A área de estacionamento total deverá, dessa forma, ter, aproximadamente, 
4.012,16 m². Outro limite importante que será imputado a esta OUS é que os 3.511,13m², relativos à 
multiplicação do CAbásico de 0,3 à área do terreno, será o máximo de área coberta destinado à guarda de 
veículos, devendo as vagas que ultrapassarem esta dimensão estarem descobertas e, dessa forma, 
significarem menor impacto à volumetria final do prédio.  

Ainda no que diz respeito à mobilidade, trânsito e circulação, conforme destacado no estudo apresentado, o 
aumento das viagens por veículos e pedestres poderá elevar o conflito existente entre eles. Desta forma, 
acompanhando-se a sugestão apresentada pelo interessado no estudo dos impactos e repercussões, e como 
forma de favorecer e incentivar os modos não motorizados de transporte e de qualificar o espaço destinado à 
circulação de pedestres, propõe-se o tratamento das esquinas ao longo das rotas de acesso aos pontos de 
embarque e desembarque mais próximos ao empreendimento, as quais estão indicadas na Figura 1.  A medida 
visa à adequação dos passeios e rebaixos conforme os princípios e normas de acessibilidade, procurando 
sempre o conforto e a redução dos conflitos entre a circulação de veículos e pedestres.  
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Figura 1: Indicação das interseções viárias para receber intervenções voltadas para a melhoria da acessibilidade de 
pedestres. Fonte: Práxis. 2016. 

Com relação ao item “f”, foi indicado, no formulário entregue, uma caixa de captação de com capacidade de 
81,18m³. Considerando que a área dessa caixa deve ser capaz de amortecer a descarga de água pluvial na rede 
pública de drenagem visando à melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem da 
região, com capacidade mínima desejável equivalente à área impermeabilizada do terreno, o cálculo feito para 
esse dispositivo, conforme metodologia de estimativa de vazão adotada pela Sudecap, indica uma vazão de 
0,3693m³/s. Como o projeto está em fase de elaboração, é possível que se façam adequações de forma que a  
caixa de retenção de água pluvial garanta tal vazão. A medida reflete a necessidade dos empreendimentos 
adequarem-se a preceitos de sustentabilidade e melhoria das condições da estrutura urbana individual e 
coletiva. Ressalta-se que o projeto detalhado sobre a concepção da referida caixa deverá ser apresentado 
quando do licenciamento da edificação, para análise da SMMA. 

Finalmente, com relação ao item “i”, inicialmente foi proposta pela Smapu a instituição de Reserva Particular 
Ecológica em área equivalente a 8.192,63m². Tal diretriz sofreu duas alterações ao longo do desenvolvimento 
da proposta da OUS, as quais são destacadas a seguir: 

a) Com relação à área do terreno a ser transformada em unidade de conservação – UC ambiental 
vinculada ao edifício, o empreendedor propôs um ajuste na porção do terreno a ser destinada para tal 
finalidade, de forma a conciliar essa área aos limites dos lotes constantes na planta de parcelamento 
do solo aprovada, o que foi acatado pela Smapu. Isso implicaria numa redução na área de 8.192,63m² 
inicialmente recomendada como diretriz. Na proposta ora apresentada, foi sugerida conformação da 
UC em área de 5.105,25m², compreendendo os lotes 031 e 032A, 033, 034 e 035.  No entanto, solicita-
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se a incorporação também do lotes 030A, totalizando área de 5.651,13m², aproximando-se mais do 
valor anterior e de forma compatível com o parcelamento do solo e a proposta de ocupação.  

b) No que diz respeito à destinação dessa área, houve alteração da diretriz inicial, que propunha a 
instituição de reserva particular ecológica, passando-se à proposta de transferência desta área ao 
Poder Público Municipal, com sua incorporação ao Parque Municipal Mosteiro Tom Jobim, o que foi 
avaliado positivamente pela SMMA (Parecer Técnico nº 2.126/16).  

c) O lote 029, por sua vez, será transformado em reserva particular ecológica, vinculada ao 
empreendimento. 

As alterações ao item “i” foram aceitas por ter-se considerado positivo receber, ainda que em menores 
proporções, área verde como bem público ao invés de se fazer unidade de conservação de propriedade 
particular. A SMMA, através do Parecer Técnico nº 2.126/16 apontou algumas diretrizes em relação à área a 
ser incorporada ao Parque Mosteiro Tom Jobim, as quais deverão ser atendidas pelo empreendedor: 

a) deverá ser prevista a máxima preservação possível do perfil geomorfológico natural do terreno, assim 
como de todo e qualquer elemento natural existente, como maciços arbóreos, nascentes, cursos 
d’água, lagos, pedreiras, picos, etc., garantindo-se a preservação integral e perene do patrimônio 
natural; 

b) para unificação entre a nova área e a área antiga do Parque Mosteiro Tom Jobim, retirar o cercamento 
existente entre elas e implantar cercamento externo conforme padrão adotado pela FPM; 

c) prever a remoção dos indivíduos pertencentes às espécies exóticas Tecoma stans e Leucaena 

leucocephalla, em virtude de seu potencial biológico extremamente dominante; 
d) promover o enriquecimento da vegetação existente por meio do plantio de, no mínimo, 15 novas 

árvores, exclusivamente de essências e frutíferas nativas pertencentes à flora nativa da Serra do Curral 
e ao grupo de secundárias ou clímaxes no processo de sucessão arbórea e de seletivas hidrófitas (onde 
tecnicamente indicado); 

e) prever a recomposição florística da APP, segundo orientações da SMMA; 
f) apresentar anotação ou registro de responsabilidade técnica junto aos respectivos Conselhos de Classe 

dos profissionais que elaboraram projetos e levantamento topográficos. 

As medidas referenciadas foram consideradas exigências de qualificação do empreendimento para sua 
vizinhança e, por isso, retratadas no item 8 do Quadro 5. As semais diretrizes propostas pela SMMA foram 
incorporadas como contrapartida da OUS, por se tratarem de melhorias a serem implantadas no parque, 
estando, portanto, descritas no item 3 do Quadro 6, deste parecer. 

Adicionalmente, o projeto deverá prever a adoção de soluções e materiais que busquem reduzir impacto 
ambiental, sendo necessário que o empreendimento obtenha o Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal 
responsável pelas políticas de meio ambiente. 

Com relação às intervenções de caráter ambiental propostas no terreno, a SMMA solicitou algumas medidas 
para a mitigação dos impactos negativos da implantação do empreendimento, as quais deverão ser 
observadas pelo empreendedor e serão verificadas nas ocasiões de emissão de alvará de construção e de 
certidão de baixa de construção.  

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisado o projeto do edifício situado à Rua Luiz Soares da Rocha, bairro Luxemburgo, bem como a inserção 
do empreendimento no entorno, indicam-se como parâmetros aplicáveis à operação urbana simplificada, a 
serem estabelecidos por meio de projeto de lei específico, associado a Termo de Conduta Urbanística – TCU: 
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Quadro 3: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos 
Lotes 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030A, 031, 032A, 033, 034 
e 035 do quarteirão 505, Ex Colônia Afonso Pena – Bairro 
Luxemburgo 

Área total do terreno  11.703,75m² 

Área a ser transferida ao Município, com 
destinação de Parque 

5.651,13m², correspondente aos lotes 030A, 031, 032A, 033, 

034 e 035. 

Área a ser transformada em reserva 
particular ecológica 

525,00m², correspondente ao lote 029. 

Área do terreno destinada ao 
empreendimento 

5.527,62m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 1,51 

Área máxima a ser construída 17.719,20m² 

Área permeável  

8.854,70m² em terreno natural, assim distribuídos: 

• 5.651,13m² - correspondente à área a ser transferida 
para parque; 

• 745,19m² no afastamento frontal do empreendimento; 

• 2.458,38m² em terreno natural, preferencialmente na 
porção inserida em APP. 

243,14m² em jardineiras. 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial 

Garantir vazão de 0,3693m³/s 

Taxa de ocupação 22,08% 

Nº de pavimentos 21 

Afastamentos frontais mínimos 
6,0m para Rua Luiz Soares da Rocha 

4,0m para a Rua Gentios, sendo faixa de 1,0m ajardinada 

Afastamentos laterais e de fundos mínimos conforme legislação vigente 

Acessos Rua Luiz Soares da Rocha 

Nº de unidades residenciais 106 

Área máxima destinada a estacionamento 
de veículos 

4.012,16m² 1, sendo a área máxima coberta, limitada a 

3.511,13m², incluindo os bicicletários 

Nº de vagas para veículos leves 212 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 20 

 
Para o licenciamento da edificação, os parâmetros a serem aplicados ao empreendimento devem ser 
calculados em relação ao terreno destinado ao empreendimento. Desta forma, no quadro 4, a seguir, são 
apresentados os parâmetros a serem adotados na Operação Urbana Simplificada, considerando-se o terreno 
destinado ao empreendimento, com área de 6.052,62m² e compreendendo os lotes 023, 024, 025, 026, 027, 
028 e 029: 
  
  

                                                           
1
 A área foi calculada a partir do projeto apresentado (área informada pelo interessado), eliminando-se 4 vagas, de forma 

a adequar a proposta ao número máximo de 2 vagas por unidade. Para esse cálculo optou-se por reduzir do total a área 
das vagas 181 a 184, equivalente a 79,90m². 
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Quadro 4: Parâmetros urbanísticos a serem adotados na Operação Urbana Simplificada 

Coeficiente de aproveitamento bruto 2,93 

Quota mínima de terreno por unidade 
habitacional 

57 

Taxa de permeabilidade 56,5%, em terreno natural 

Taxa de ocupação 42,5% 

 

Quadro 5: Medidas de qualificação a serem efetuadas no empreendimento e entorno 

1. 
Transferência dos lotes 030A, 031, 032A, 033, 034 e 035, totalizando área de 5.651,13m² para o 
Poder Público Municipal, com destinação de Parque Municipal. 

2. 
Adotar afastamento frontal de 6,00 voltado para a Rua Luiz Soares da Rocha, sem vedação, 
devendo ser vegetado e dotado de arborização, podendo ser impermeabilizado apenas para 
acessos à edificação. 

3. Adotar afastamento frontal de 3,70m voltado para a Rua Gentios. 

4. 
Implantar passeios com faixas livres reservadas ao trânsito de pedestres de no mínimo 3,0 
metros, ao longo das testadas do terreno, inclusive na porção a ser transferida ao município. 

5. 
Obter o Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal responsável pelas políticas de meio 
ambiente. 

6. 

Apresentar e implantar projeto de arborização dos passeios lindeiros ao terreno como um todo, 
em conformidade à DN 69/2010 do COMAM e de projeto paisagístico do empreendimento, 
contemplando as áreas do afastamento frontal, de fundos, laterais e das jardineiras sobre lajes. 
Tais projetos deverão ser aprovados pela SMMA como condição para obtenção de alvará de 
construção. 

7. 

Qualificar travessias de pedestres, com tratamento das esquinas ao longo das rotas de acesso 
aos pontos de embarque e desembarque mais próximos ao empreendimento, indicadas na 
Figura 1, visando à adequação dos passeios e rebaixos conforme os princípios e normas de 
acessibilidade.  

8. 

Promover ações de preservação dos atributos ambientais da área a ser transferida ao município 
e transformada e RPE, com: a) retirada do cercamento existente entre a área a ser transferida e 
o Parque Mosteiro Tom Jobim e cercamento externo da porção a ser incorporada ao parque 
conforme padrão adotado pela FPM; b) remoção indivíduos pertencentes às espécies exóticas 
Tecoma stans e Leucaena leucocephalla, em virtude de seu potencial biológico extremamente 
dominante; c) enriquecimento da vegetação existente por meio do plantio de, no mínimo, 15 
novas árvores, exclusivamente de essências e frutíferas nativas pertencentes à flora nativa da 
Serra do Curral e ao grupo de secundárias ou clímaxes no processo de sucessão arbórea e de 
seletivas hidrófitas (onde tecnicamente indicado); e d) recomposição florística da APP, segundo 
orientações da SMMA. 

9. Instituir Reserva Particular Ecológica no lote 029, totalizando área de 525,00m². 

Além do atendimento às diretrizes, será necessária a prestação de contrapartida financeira na forma da Lei nº 
7.166/96, dimensionada 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. A prestação de 
contrapartida da operação urbana simplificada deverá ser proporcional aos benefícios de natureza urbanística 
concedidos pelo Poder Público no âmbito da aplicação do instrumento, conforme prevê o art. 67, VI da Lei nº 
7.165/96.  

O cálculo da contrapartida tomou como referência a renda fundiária adicional proporcionada pela adoção de 
coeficiente de aproveitamento superior, de 0,3 para 1,0, bem como de quota de terreno por unidade 
habitacional de 2.500 para 106. Para tanto, foi mensurada a variação no valor presente líquido do 
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empreendimento com e sem a adoção dos parâmetros especiais, aplicando-se ao resultado final um fator de 
planejamento urbano que visa equalizar o preço do solo virtual e garantir uma rentabilidade mínima ao 
empreendimento, ficando o valor final limitado a um montante que não o inviabilize. Desta forma, o valor a 
ser cobrado como contrapartida pelos benefícios de natureza urbanística concedidos pelo Poder Público ao 
empreendimento, no âmbito desta operação urbana simplificada, será de R$7.556.641,61, a ser 
prioritariamente destinada ao pagamento das seguintes ações: 

Quadro 6: Contrapartidas a serem prestadas pelo interessado 

Nº 
Diretrizes 

Estimativa de 
custo* 

1 
Tratamento de passeios para a Rua Gentios 
Descrição: Implantação de passeio com 3 metros de largura, iluminação 
de 2º nível e arborização 

R$ 314.917,92 

2 
Praça Mirante na Rua Gentios 
Descrição: Implantação de mirante com deck, guarda-corpo, iluminação 
de 2º nível, arborização, playground e mobiliário urbano 

R$ 727.265,38 

3 

Melhorias no Parque Tom Jobim 
Descrição: Implantação de entrada pela Rua Luiz Soares da Rocha, com 
infraestrutura de apoio aos usuários, guarita, instalações sanitárias e 
receptivo coberto; implantação de mobiliário e equipamentos como: 
lixeiras, bebedouros, playground e aparelhos de ginástica, segundo 
padrões adotados pela Fundação de Parques Municipais - FPM; 
implantação de trilhas ecológicas com piso permeável e ligação entre as 
ruas Gentios e Luiz Soares da Rocha; substituição do cercamento da área 
atual do Parque por gradil metálico revestido com poliéster, conforme 
padrão utilizado pela FPM; e previsão de pontos de irrigação que atendam 
a uma raio mínimo de 30 metros; 

R$ 1.335.765,13 

4 

Ponto 101 do VIURBS 
Descrição: Implantação do Ponto 101 do Programa de Estruturação Viária 
de Belo Horizonte (Viurbs) - via de ligação Bairro São Bento e Bairro 
Luxemburgo - Via 807  

R$ 3.726.726,50 
(atualizado INCC 

2008 – 2016) 

5 

Restauração da antiga Casa de Fazenda localizada no aglomerado Santa 
Lúcia. 
Descrição: Execução de intervenções no bem tombado, com implantação 
de unidades residenciais, conforme projeto aprovado pelo CDPCM-BH. 

R$ 1.451.966,69 

* Valor estimado considerando-se BDI de 40% 

Os custos de desenvolvimento dos projetos executivos ficam a cargo do empreendedor e estão incluídos no 
custo da contrapartida. Todos os projetos associados à execução da intervenção deverão observar as normas 
técnicas e a legislação vigente no município, devendo ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte a partir de análises sob a coordenação da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 
que ficará responsável, ainda, por elaborar diretrizes específicas para os projetos. 

Por fim, salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código 
de Edificações do Município.  
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V. ETAPAS PARA PROPOSIÇÃO DA OUS 

A proposição de OUS deverá observar as seguintes etapas subsequentes, conforme disposto no Decreto n° 
15.758/14, que estabelece procedimento para a instituição do instrumento complementar às diretrizes 
dispostas pela Lei n° 7.165/96: 

1- realização de audiência pública, preferencialmente na região de instalação do empreendimento, visando 
a assegurar a participação da população no processo de elaboração do plano urbanístico da OUS; 

2- assinatura de Termo de Conduta Urbanística entre o Executivo Municipal e o empreendedor, por meio do 
qual este deverá se comprometer a cumprir as obrigações e os prazos constantes da proposta de texto 
legal, em conformidade com o Plano Diretor do Município; 

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

 

VI. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando: a) que o empreendimento destinará parte do 
terreno, dotado de atributos de relevância ambiental, para incorporação a parque público; b) que a 
contrapartida a ser prevista na OUS qualificará espaços públicos com execução de obras de requalificação 
urbana, o que configura o interesse público dessa Operação Urbana Simplificada conforme artigo 66 da Lei 
7.165/96, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do 
empreendimento localizado à Rua Luiz Soares da Rocha, nº 181, observadas as diretrizes dispostas neste 
documento. 

 

É o nosso parecer. 

 
 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
 
 
 

José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 
 

Mauro Cesar da Silva Ribeiro  

Arquiteto 

Gerente de Desenho Urbano 

 
 

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


