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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 08/2016 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada obras inacabadas - Edifício Beatriz Martins - Buritis. 
EMPREENDIMENTO: Edifício Beatriz Martins - Edificação Mista – residencial multifamiliar e comercial 
PROCESSO: 01-071.361/15-26 
LOCALIZAÇÃO: Avenida Mário Werneck esq. com Rua Engenheiro Aluísio Rocha. 
Lote 04 da quadra 36. 
RESPONSÁVEL LEGAL/INTERESSADO: Sérgio Borges Martins 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Gandini Campos – Engenharia Verde Consultoria e Projetos Ltda. 

 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta completa de Operação Urbana Simplificada - OUS denominada “Operação 

Urbana Simplificada obras inacabadas - Edifício Beatriz Martins - Buritis” a partir de estudo dos impactos 
urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, 
conforme roteiro fornecido pela Smapu. Para análise da proposta foram avaliadas as diretrizes e demais 
considerações expostas pela Smapu no parecer nº 05/2015 relativo à fase de caracterização da proposta de 
OUS, primeira etapa de consolidação do instrumento de política urbana em questão conforme o Decreto 
15.758/14.  

O presente parecer técnico contém a avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS e estimativa da 
contrapartida a ser exigida do empreendedor, cumprindo procedimento previsto no inciso IV do § 1º do artigo 
2º do Decreto 15.758/14. 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

O empreendimento consiste em uma edificação 
iniciada e executada até o segundo pavimento de 
acordo com projeto arquitetônico aprovado em 15 de 
maio de 1997 por meio do processo 01-116471/96.23, 
alvará de construção nº 1997 07271, com fundamento 
em legislação revogada, não suscetível de revalidação 
de Alvará de Construção na forma da legislação vigente. 
O objetivo é de execução de edificação vertical com 10 
pavimentos, destinada a uso comercial e residencial 
multifamiliar, sendo 21 unidades habitacionais, o que 
demanda a adoção de parâmetros urbanísticos 
diferentes daqueles contidos na legislação vigente.  

Recobra-se que esta operação urbana simplificada 
constitui forma de se concluir edificações inacabadas, 
fazendo com que imóveis, atualmente vazios ou 
subutilizados, passem a ter melhor utilização. Os 
princípios para a condição de dotar tais imóveis de 
conformidade administrativa e jurídica para a conclusão 
das obras inacabadas que comportam estão no Decreto 
n° 15.678/14, que Institui procedimento para obtenção 

de licença urbanística para a conclusão de obras inacabadas no Município.  

O programa se distribui no empreendimento proposto da seguinte maneira:  

 
Figura 1: Simulação do empreendimento proposto. Fonte: 

material do empreendedor 
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Quadro 1: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 
Empreendimento Programa: 

Terreno: 635,00m²(real) 
                 580,00 m²(CP) 
 
Edificação: 2.724,21m² 

1º pavimento 
Hall, 5 lojas, área 
técnica e acesso de 
veículos 

398,92 m² 

2º pavimento Estacionamento  464,62m² 

3º pavimento Estacionamento  342,21m² 

4º  ao 10º pavimentos 
3 unidades por andar 

Unidades 
habitacionais 
(212,00m²)x7 

 1.484,00m² 

 Caixa d’água 32,22m² 

  Área bruta total: 2.724,21m² 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA ED. BEATRIZ MARTINS - 
BURITIS 

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 n° 05/2015, bem como no Ofício 217/2015, destaca-se no 
quadro 2 os resultados da avaliação do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano quanto ao 
atendimento às condicionantes propostas para a concepção desta operação urbana pelo interessado: 

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

Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 
05/2015 e Ofício nº217/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) Coeficiente de aproveitamento máximo de 4,7 
bruto, o que significa que deve ser computado 
nesse índice a área total a ser construída, não 
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 46 
da Lei n° 7.166/96; 

ATENDIDO. 

b) Quota de terreno por unidade habitacional de 
27,6, atrelada a respectiva redução de vagas. 

ATENDIDO.  

c) Área de fruição pública com no mínimo 55m², a 
ser implantada no pavimento térreo, na porção 
do terreno mais próxima à esquina, 
configurando um espaço contíguo aos 
logradouros públicos, dotado de área permeável 
vegetada e mobiliários como bancos, iluminação 
de segundo nível, entre outros, de forma a 
conformar uma praça para convívio. Essa área 
poderá ser coberta em 20% – ofício nº217/2015. 

NÃO ATENDIDO.  

d) Afastamentos frontais mínimos de 4,0m para as 
duas vias. Parte dos afastamentos frontais 
deverá ser tratado como prolongamento do 
passeio, de forma a garantir calçada com largura 
total mínima de 3,0m. O restante do 
afastamento frontal deverá ser mantido em 
terreno natural, vegetado e arborizado, 
podendo ser computado na taxa de 

ATENDIDO. 
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permeabilidade. Poderá ser mantida solução do 
tipo “bandeja” conforme regras determinadas 
no inciso III do art. 52 da lei 7.166/96, exceto na 
área de fruição pública a que se refere o item 
“c”. 

e) Taxa de permeabilidade de 24%, área a qual 
deverá ser parcialmente cumprida em terreno 
natural dotada de vegetação e arborização, 
preferencialmente junto à área de fruição 
pública e aos afastamentos frontais, podendo, 
de forma concomitante, ser utilizados os 
mecanismos previstos nos incisos I e II do § 2º 
do art. 50 da lei 7.166/96 (jardineiras e caixa de 
captação). As áreas vegetadas sob qualquer 
cobertura somente poderá ser considerada para 
cálculo da TP se possuir profundidade de até 
uma vez a altura do pé-direito, incluindo beiral 
ou marquise; 

ATENDIDO.  

f) Garantia de que o lançamento de água pluvial 
do empreendimento não seja maior que a vazão 
gerada pelo mesmo terreno em condições 
naturais. Para tanto, além dos 24% 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 a melhoria do funcionamento dos 
sistemas de micro e macrodrenagem da região, 
com capacidade mínima equivalente à área 
ocupada do terreno; 

ATENDIDO.  

 

g) Altura máxima das divisas e afastamentos 
laterais conforme legislação vigente. É possível 
flexibilização nos trechos onde as edificações 
vizinhas encontrem-se junto às divisas. Caso a 
solicitação seja relacionada a outros pontos do 
terreno, a desconformidade deverá ser 
demonstrada por meio de cortes e plantas que 
indiquem o limite da altura máxima na divisa e 
afastamentos mínimos exigidos pela legislação e 
os propostos no empreendimento de forma a 
subsidiar a análise desse item. Deve-se 
resguardar as edificações vizinhas do impacto 
que a nova edificação possa causar. 

ATENDIDO PARCIALMENTE.   

h) 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; 

ATENDIDO PARCIALMENTE.   

i) Acessibilidade universal no afastamento frontal 
e a todas as áreas de uso coletivo da edificação; 

ATENDIDO. 
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j) Fachada ativa no pavimento térreo, com 
manutenção do uso não residencial, devendo ser 
garantida a permeabilidade visual no nível do 
pedestre e o acesso direto a essas unidades, a 
partir do logradouro ou da área de fruição 
pública; 

ATENDIDO. 

k) Manutenção ou diminuição do número de vagas 
e da área de estacionamento em relação ao 
projeto apresentado;  

ATENDIDO. 

l) Execução de projeto de qualificação da 
centralidade intermediária em conformidade 
com as diretrizes a serem acordadas com a 
Smapu como contrapartida a esta OUS. 

ATENDIDO. 

m) Os pavimentos destinados a estacionamento de 
veículos deverão ser conformados com vão 
abertos e dotados de jardineiras em toda a sua 
extensão, como forma de minimizar o impacto 
do volume na paisagem urbana e contribuir para 
a ambiência local*;  

ATENDIDO PARCIALMENTE. 

* Obs.: diretriz indicada no ofício nº 217/2015. 

n) A área de fruição deverá se integrar às áreas de 
afastamentos frontais e ser contigua a ambos os 
logradouros. Deve ser tratada em conjunto com 
os afastamentos frontais, configurando um 
espaço de permanência e de percurso de 
pedestres, equipado com iluminação de segundo 
nível, suporte para colocação de lixo, bancos, 
arborização, bicicletário ou paraciclo. O desnível 
em relação à Rua Eng. Aluisio Rocha também 
deverá ser solucionado nesse espaço, sem 
comprometimento do passeio*; 

ATENDIDO. 

* Obs.: diretriz indicada no ofício nº 217/2015. 

o) As fachadas deverão receber tratamento 
estético, principalmente na relação entre o 
volume da garagem com o restante da 
edificação (térreo e “torre”). 

ATENDIDO. 

* Obs.: diretriz indicada no ofício nº 217/2015. 

 

Com relação ao item “c”, foi solicitada uma área de 55m² de fruição pública, podendo esta ser coberta em até 
20% de sua área (11m²). De fato, foram cobertos 11 m², no entanto, a área de fruição pública no projeto 
apresentado possui área total de 44,85m² e não de 55m², devendo portanto, ser adequada, pois não foram 
identificadas condições que impeçam o cumprimento desta diretriz. 

Com relação ao item “e” é importante ressaltar que a situação do empreendimento parcialmente edificado 
dificulta o cumprimento da taxa de permeabilidade totalmente em terreno natural, uma vez que envolveria a 
necessidade de significativas demolições. Desta forma, foi acatada a solução apresentada, com a implantação 
de parte da TP em terreno natural e parte sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados, associada à caixa de 
captação de 65m³, conforme indicado pelo requerente.  

Com relação ao item “g”, foi apresentado estudo com a indicação dos volumes da edificação que ultrapassam 
os afastamentos laterais mínimos previstos na legislação vigente, mas que estavam de acordo com a legislação 
vigente à época de sua aprovação original, e a proposta foi acatada. A análise da Smapu quanto a esse item 
levou em consideração os seguintes fatores: 
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i. o terreno é inserido em quarteirão bastante consolidado, ainda que tenha edificações com potencial 
de substituição; 

ii. a lateral divisa do terreno em que ocorre a maior desconformidade em relação à legislação vigente 
confronta-se com imóvel ocupado por galpão edificado junto à divisa. Ainda que haja substituição do 
galpão lindeiro ao terreno em análise por nova edificação, a ocupação no terreno objeto desta OUS 
não impede a apresentação, para o vizinho, de solução arquitetônica capaz de resguardar boas 
condições iluminação e ventilação e privacidade; 

iii. os afastamentos laterais e de fundo mínimos propostos pelo novo plano diretor para a centralidade 
intermediária da Avenida Professor Mário Werneck, na qual se insere o empreendimento, aproximam-
se daqueles propostos para o mesmo nessa OUS, bem como dos atualmente praticados nas Zona 
Central de Belo Horizonte - ZCBH e Zona Adensada – ZA. Ainda, deve-se ressaltar que a infração do 
afastamento lateral do prédio de acordo com a legislação atual ocorre, sobretudo, nos dois últimos 
pavimentos;  

iv. o terreno apresenta fundação concluída e estrutura parcialmente implantada. Nesse contexto, a 
alteração dos afastamentos implica comprometimento da viabilidade econômica do empreendimento 
e, em consequência, frustração ao cumprimento da função social da propriedade e à qualificação da 
paisagem urbana no caso em questão, objetivos centrais da OUS. 

Com relação ao item “h”, foi indicado na primeira etapa que o projeto deverá prever a adoção de soluções e 
materiais que busquem reduzir impacto ambiental, e inicialmente o empreendedor informou que o item seria 
atendido durante a fase mais avançada do projeto, no entanto, no formulário entregue nesta etapa só foram 
indicados dois dispositivos para sustentabilidade do edifício: dispositivos hidráulicos economizadores de água 
e dispositivos economizadores de energia elétrica. Indica-se que outras soluções devam ser utilizadas para que 
o edifício tenha maior adequação aos princípios de sustentabilidade nas construções. No atendimento à 
diretriz, é necessário que o empreendimento obtenha o Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal 
responsável pelas políticas de meio ambiente. 

Finalmente, com relação ao item “m”, no qual se solicitou que os pavimentos destinados a estacionamento de 
veículos sejam conformados com vãos abertos e dotados de jardineiras em toda a sua extensão, a solução 
adotada poderá ser mais bem explorada, de forma a criar mais áreas de jardineiras, minimizando efetivamente 
o impacto do volume na paisagem urbana e contribuindo para a ambiência local. 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisadas as condições para continuidade das obras referentes à finalização do Edifício Beatriz Martins e a 
inserção do empreendimento ao seu entorno, indica-se como condição da operação urbana simplificada a ser 
firmada em Termo de Conduta Urbanística – TCU:  

Quadro 3: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos Lote 04 da quadra 36, Buritis 

Área total do terreno (m²) 580,00m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 4,7 

Área total edificada (m²) 2.724,21m² 

Área de fruição pública (m²) 55,0m² 
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Área permeável (m²) 

193,83m² assim distribuídos:  
Sobre terreno natural: 146,53m², sendo: 

nos limites do lote CP: 77,05m² 
na divisa entre o CP e Real: 38,70m² 
no passeio: 30,78m² 

Sobre lajes, jardineira e pavimentos elevados: 47,30m² 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial (m³) 

65m³ 

Taxa de ocupação 80 % 

Altura total da edificação 28,62m 

Afastamentos frontais 
4,0m, podendo ser adotada regras determinadas no inciso III do 

art. 52 da lei 7.166/96, exceto na área de fruição pública 

Afastamentos laterais mínimos conforme projeto anteriormente aprovado 

Acessos Av. Professor Mário Werneck e Rua Engenheiro Aluísio Rocha 

Área destinada a estacionamento 809,50m² 

Nº de vagas para veículos leves 22  

Nº de vagas para motocicletas 0 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 18 

 

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 e de quota e afastamentos inferiores. Para tanto, foi mensurada a 
variação no valor presente líquido do 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. Convém ressaltar, que como esta operação urbana simplificada visa criar condição administrativa 
e jurídica para a finalização da obra e que é interesse do Poder Público minimizar os impactos sociais e 
paisagísticos da obra inacabada, conforme o Decreto n° 15.678/14, que padrões de recolhimento de mais-valia 
da terra foram alterados em comparação com os que são adotados nas OUSs sem as características desta.  

O valor de contribuição como contrapartida ao adensamento superior ao entorno pelo requerente está 
deduzido para aumentar as condições de finalização do empreendimento, colocando-se a função social da 
propriedade e a recuperação da paisagem como atributos que pesam no interesse público de se viabilizar a 
finalização do empreendimento com maior celeridade.  

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$ 
466.856,53. A contrapartida deverá prioritariamente ser paga por meio da execução de obras de interesse 
público na região pelo empreendedor. Foram definidas intervenções que alcançam o valor estimado, 
conforme descrito no quadro a seguir e identificado em mapa (Figura 1): 

  



Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU 

 

7 

 

Figura 1: Localização da intervenção. Fonte: Smapu/GPUR 

 

Os valores das obras solicitadas como contrapartida a esta OUS são aqueles utilizados como referência na 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano e na Superintendência de Desenvolvimento da Capital.  

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 atender às exigências do Código de Posturas e do Código de 
Edificações do Município, bem como, que para o cálculo do volume final da edificação, não deverá ser aplicada 

Quadro 4: Contrapartidas a serem prestadas pelo interessado 

Nº Diretrizes 

1 

Qualificação do acesso ao Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho e dos espaços destinados aos 
pedestres ao longo da Avenida Professor Mário Werneck, no entorno do parque. 
Descrição: 
a) alargamento do passeio em toda a extensão em frente ao Parque Municipal Aggeo Pio 

Sobrinho, na avenida Professor Mário Werneck; 
b) adequação do passeio do Parque, conforme padrão de passeios de Belo Horizonte; 
c) implantação de mobiliário urbano e plantio de árvores em toda a extensão do alargamento do 

passeio; 
d) instalação de abrigo de ônibus no ponto localizado no passeio frontal do Parque; 
e) traffic calming em frente à entrada do Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho para auxiliar na 

travessia da via; 

f) plantio de árvores no interior do Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho. 
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a forma regida pelo artigo 46 da Lei n° 7.166/96, alterada pela Lei n° 9.959/10. Deve-se ressaltar 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).  

 

 

Figura 2: Vista frontal do Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho – atualmente. Fonte: Google Street View 

 

 

Figura 3: Vista frontal do Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho – simulação com proposta de intervenção. Fonte: 
Smapu/GPUR 
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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 que o imóvel apresenta possibilidade de 
receber ocupação e uso em atendimento ao melhor cumprimento da função social da propriedade e que a 
contrapartida a ser prevista na OUS contribuirá para a qualificação da centralidade conformada pela Av. Mário 
Werneck, ampliando espaços destinados a pedestres no entorno do acesso ao Parque Aggeo Pio Sobrinho, 
conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do 

empreendimento localizado à Av. Mário Werneck equina com Rua Eng. Aluísio Rocha, observadas as 
diretrizes dispostas neste documento. 

Ressalta-se que as condições para melhoria da edificação e de sua inserção no espaço público, como a 
ampliação da jardineira e complementação da área de fruição pública, consistem em condições para 
andamento do processo de OUS.  

 

É o nosso parecer. 

 
 
 
 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
 
 

José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 

Lívia de Oliveira Monteiro 
Arquiteta 
Assessora  
 
 

 

 

Laila Faria de Oliveira 

Arquiteta 

Gerente de Projetos Urbanos Especiais 

 

 

Bruno Hermann 
Gerente de Parceria Público Privada 

 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 

 


