
Operação urbana simplificada Luxemburgo

Abertura de vias ou melhorias no sistema 

viário

Proteção ambiental



OUS Conceito de operação urbana simplificada

Instrumento de planejamento urbano previsto na legislação
federal (Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade) e municipal (Leis
7.165 e 7.166/1996, 8.137/2000 e 9.959/2010 - Plano Diretor e
Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo).

Parceria entre o setor público e a iniciativa privada, para
alcançar benefícios para a coletividade por meio dealcançar benefícios para a coletividade por meio de
transformações urbanísticas locais, melhorias sociais e
valorização ambiental.
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OUS LUXEMBURGO Localização – Luxemburgo / Centro Sul

Zoneamento: Zona de Proteção-1 ZP-1

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico

do Mosteiro de Nossa Senhora das

Graças

BARRAGEM STA LÚCIA



Interesse público: Qualificação da unidade de vizinhança, com incorporação de
parte de terreno particular ao Parque Tom Jobim, implantação de intervenções com
melhorias na região e no Parque e recuperação de patrimônio histórico.

Interesse parceiro: viabilizar a construção de edifício vertical com quota de terreno
por unidade habitacional inferior à admitida pela legislação vigente e taxa de
ocupação e coeficiente de aproveitamento superior à do zoneamento.

Conceito da OUSOUS LUXEMBURGO

EMPREENDIMENTO: Ed. 
Residencial Multifamiliar

PROCESSO: 01-115.458/14-83

LOCALIZAÇÃO: Rua Luiz Soares 
da Rocha 181, Bairro 
Luxemburgo. Lotes 023 a 035 
do quarteirão 505.

RESPONSÁVEL LEGAL / RESPONSÁVEL LEGAL / 
INTERESSADO: Patrimar
Engenharia Ltda

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO 
PROJETO ARQUITETÔNICO: 
Ana Machado Arquitetura

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO 
ESTUDO DOS IMPACTOS: 
Praxis Projetos e Consultoria 
Ltda



Parâmetros Urbanísticos

Área do terreno: 11.703,75m²

Parâmetros Legislação Solicitação Indicação

CAbas 0,3 _ _

CAmax _ 1,0 1,0

Quota 2.500 98 110

Número de unidades 5 119 106

OUS LUXEMBURGO

Número de unidades 5 119 106

Taxa de ocupação 20% 23,67% 23%

Outros: Transferência de 5.651,13m² (48,3%) da área para incorporação ao Parque Tom Jobim

Flexibilização de altimetria – aprovado pelo CDPCM-BH em maio/2015 com readequação aprovada 
em fevereiro/2016

Contrapartida

R$ 7.556.641,61
convertida em obras

Indicação: Qualificação da unidade de vizinhança: incorporação e preservação de área do terreno
particular ao Parque Tom Jobim e implantação de melhorias no Parque; implantação de “ponto do
Viurbs 101” – ligação entre os bairros São Bento e Luxemburgo; melhoria de desenho urbano com
vistas à qualificação dos espaços de circulação de pedestres e implantação de praça/mirante; ações
de recuperação e preservação do patrimônio cultural, com restauração da antiga Casa de Fazenda
localizada no aglomerado Santa Lúcia.



Contrapartidas propostasOUS LUXEMBURGO

Propostas Estimativa de custo

1 – Tratamento de passeios na Rua Gentios
Implantação de passeio com 3 metros de largura, iluminação de 2º nível e arborização

R$ 314.917,92

2 – Revitalização da Praça Mirante na Rua Gentios
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
Implantação de entrada pela Rua Luiz Soares da Rocha, com infraestrutura de apoio aos usuários, 

R$ 1.335.765,13
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; 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

4 – Implantação do Ponto 101 do VIURBS - via de ligação Bairro São Bento e Bairro Luxemburgo - Via 
807 

R$ 3.726.726,50

5 – Restauração da antiga Casa de Fazenda no Aglomerado Santa Lúcia R$ 1.451.966,69

Total R$ 7.556.641,61
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