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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 11/2015 

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2015. 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Mercado Central 
EMPREENDIMENTO: Mercado Central  
PROCESSO: 01-106.448/15-10 
LOCALIZAÇÃO: Ruas Curitiba, dos Goitacazes, Santa Catarina e Avenida Augusto de Lima. Bairro Centro. 
Lotes 1A a 22A do quarteirão 021 
INTERESSADO: Mercado Central – CNPJ: 17.226.218/0001-61  

 

I. APRESENTAÇÃO 
 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Mercado Central”, foi avaliada a partir do seguinte 
material entregue pelos solicitantes: caracterização de proposta de operação urbana simplificada, anteprojeto 

arquitetônico, memorial descritivo e justificativo. Trata-se de projeto de ampliação do Mercado Central, 
voltado para, de acordo com o interessado, proporcionar melhoria das condições de atendimento aos usuários 
do empreendimento. Busca-se também ampliar sua atratividade por meio do incremento da qualidade dos 
espaços públicos adjacentes, com investimentos em espaços de lazer, ajustes do sistema viário e melhorias 
dos acessos de veículos ao empreendimento, bem como em suas operações de carga e descarga. A proposta 
busca ainda a preservação das características originais de uso da edificação, agregando às mesmas atividades 
afins.  
 

 
Figura 1: Vista aérea da Localização do empreendimento. Fonte: Google maps 
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Figura 2: Vista do Mercado (Av. Augusto de Lima esq. com Rua Curitiba).  

Fonte: Material apresentado pelo requerente. 

De acordo com o relatório apresentado, a proposta prevê a regularização da parte da edificação existente, a 
ser mantida com adequações. Prevê, ainda, a ampliação do número de vagas de estacionamento e da área 
disponível para instalação de lojistas e das áreas destinadas ao lazer e espaços de convivência para os 
usuários. O objetivo, de acordo com o requerente, é proporcionar melhores condições de conforto ambiental, 
funcionalidade, acessibilidade e segurança, conservando o “mix” de usos original do Mercado. 

Para a implantação do empreendimento, foi requerida a adoção de parâmetros urbanísticos diferentes 
daqueles que regulam a ocupação dos terrenos da região pelo Plano Diretor Municipal e pela Lei de 
Parcelamento, Ocupação e uso do Solo - LPOUS (respectivamente, Leis n° 7.165/96 e 7.166/96). O benefício 
pretendido diz respeito à utilização de coeficiente de aproveitamento líquido igual a 3,36. 

A aprovação do projeto a ser desenvolvido para o Mercado Central, contemplando o programa apresentado 
pelo requerente, depende da configuração de uma OUS, instrumento de política urbana previsto no Plano 
Diretor de Belo Horizonte que autoriza a definição, por lei específica, de parâmetros especiais para ocupação e 
uso do solo, atribuídos em função da implantação de intervenção de interesse público compatível com a 
capacidade de suporte da região, mediante a avaliação de impactos e a pagamento de contrapartida revertida 
em benefício coletivo. 

As operações urbanas simplificadas são sempre motivadas por interesse público, em conformidade com o 
disposto no artigo 66 do Plano Diretor do município de Belo Horizonte1. A formulação de parâmetros 
urbanísticos especiais, regulados por lei específica e preponderantes à regra geral vigente para a área, pode 
ser justificada pela pertinência de se qualificar um marco urbano da cidade, referência tanto para a população 

                                                           
1
 Os incisos do artigo 66 destacados são algumas das prerrogativas de interesse público que pautam o desenvolvimento desta 

operação: 
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; 
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quanto para o público visitante, especialmente, pela ampliação de seu horário de funcionamento, de forma a 
proporcionar incremento do movimento e da vitalidade da área, especialmente no período noturno.  

Transformações urbanísticas na região do Mercado Central estão pautadas para ocorrer desde a elaboração, 
em 2007, do Plano de Reabilitação do Hipercentro, que assim a caracteriza:  

6- Praça Raul Soares, Mercados e Adjacências: região com significativa incidência do uso residencial e 
forte apelo turístico pela presença do Minas Centro, do Mercado Central segundo ponto mais visitado da 
cidade, e proximidade do polo da moda do Barro Preto. A presença dos mercados contribui para a 
animação e diversidade de públicos que frequentam a região e também para atrair atividades de comércio 
popular, especializado e atacadista, ocupando, muitas vezes imóveis degradados e subutilizados 
adjacentes. Atividades de carga e descarga, a presença do comércio de rua e o grande número de bares 
com mesinhas na calçada destacam-se como os principais fatores de conflito de utilização dos espaços 
públicos na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sub-áreas do Plano de Reabilitação do Hipercentro 
Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 

O Plano de Reabilitação do Hipercentro define a região “Praça Raul Soares, Mercados e Adjacências” como 
uma área preferencial para qualificação urbanística. Algumas ações para a melhoria da área foram tomadas ao 
longo dos últimos anos, sobretudo, no âmbito do “Programa Centro Vivo”. Podem ser citadas entre as 
intervenções dispostas no Plano e realizadas na área a recuperação da Praça Raul Soares; intervenções que 
organizaram melhor as áreas de estacionamento, as vagas de carga e descarga e o fluxo de trânsito e 
pedestres; a obra de integração do Mercado Central com o Minas Centro, entre outras. Em virtude do 
destaque que a área possui de polarização de uma importante centralidade, foram propostas transformações 
ainda mais profundas na região, sendo recomendado pelo Plano a aplicação do instrumento “operação 
urbana”.  
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A revisão do Plano Diretor do Município pela Lei n° 9.959/10 inseriu os instrumentos de política urbana 
dispostos no Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257/01 – na legislação urbanística municipal. Com a 
instituição das operações urbanas consorciadas na principal lei de ordenamento territorial do município, as 
regiões sugeridas pelo Plano de Reabilitação do Hipercentro para desenvolvimento de operação urbana foram 
demarcadas como prioritárias para a aplicação deste instrumento2. Os estudos realizados para a conformação 
da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste-Oeste – OUC-ACLO, em fase de finalização 
nesta Secretaria, incorporam a região dos mercados.  

A proposta de operação urbana simplificada em análise neste parecer corrobora com os objetivos gerais de 
qualificação do entorno do Mercado Central dispostas no Plano de Reabilitação do Hipercentro e com a 
maioria dos conceitos determinados pelo Plano Diretor do Município e pelos estudos da OUC-ACLO. Sendo 
assim, configura-se o interesse público na OUS, ainda que devam ser considerados ajustes na proposta 
preliminar apresentada.  

Reconhece-se que a OUS proposta apresenta potencialidades tais como: 1) a regularização da edificação atual 
do Mercado Central; 2) a regularização sanitária da edificação, de forma a atender exigências da Vigilância 
Sanitária, expressas, principalmente na mudança da localização do setor de animais; 3) criação de áreas verdes 
e espaços de convivência e exercícios físicos para utilização dos funcionários e lojistas e adequação às normas 
do Ministério do Trabalho; 4) melhoria das áreas de convivência para os usuários do mercado e adjacências; 5) 
ampliação do horário de funcionamento do mercado; 6) fomento de atividades de turismo e lazer; 7) melhoria 
das condições de conforto ambiental, funcionalidade, acessibilidade e segurança; 8) melhor organização dos 
procedimentos de carga e descarga do mercado; 9) criação de via peatonal e reorganização do trânsito de 
veículos em polaridade de intensa atração populacional. As melhorias derivadas da operação urbana 
simplificada poderão ser complementares às ações de melhoria da área implementadas e a outras esperadas. 

Feitas as considerações acima, convém ainda destacar que a contrapartida pela construção do 
empreendimento deverá ser proporcional aos benefícios de caráter urbanístico incluídos pela operação, 
tomando-se como referência os parâmetros que constam na legislação vigente. Ressalte-se que o 
equipamento deverá ser implantado de forma a qualificar sua vizinhança, bem como a absorver os impactos 
decorrentes de sua instalação e funcionamento. Neste sentido, apresenta-se como condição para a instituição 
de uma operação urbana simplificada o atendimento às diretrizes de projeto apresentadas no presente 
parecer, voltadas para a qualificação do espaço público, bem como para a redução dos impactos na 
infraestrutura local.  

II. EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

A proposta apresentada mantém, de forma geral, a configuração do pavimento térreo, no qual estão 
localizadas as lojas do Mercado Central, propondo pequenas adequações para implantação de novos pontos 
de acessos para escadas de emergência, instalação de elevadores e construção da estrutura de apoio dos 
pavimentos a serem acrescidos. Prevê ainda a substituição da área de carga e descarga voltada para a Rua dos 
Goitacazes (pavimento semienterrado, caracterizado como subsolo) por um novo conjunto de lojas, voltado 
para a rua. Tal espaço passará a ser destinado ao setor de comercialização de animais, de forma a segregar tais 
atividades daquelas exercidas nos demais setores do mercado, atendendo a exigência imposta pela Vigilância 

                                                           
2
 Art. 69-N - A Operação Urbana das Áreas Centrais, que abrange as áreas identificadas como preferenciais no Plano de Reabilitação do 

Hipercentro, denominadas Casa do Conde de Santa Marinha/Boulevard Arrudas, Guaicurus/Rodoviária e Mercados, tem as seguintes 
finalidades: 
I - implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 
II - otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas consideradas subutilizadas;  
III - implantação de Programas de Habitação de Interesse Social;  
IV - implantação de espaços públicos;  
V - valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico;  

VI - dinamização de áreas, visando à geração de empregos.  
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Sanitária. Para tanto, as docas para carga e descarga serão transferidas para o segundo pavimento do 
empreendimento – atualmente utilizado para o estacionamento de veículos leves. Ainda de acordo com a 
proposta, a Rua dos Goitacazes será alvo de projeto de requalificação urbanística, contemplando a 
pedestrialização do trecho situado entre as ruas Santa Catarina e Curitiba, com vistas a proporcionar sua 
apropriação como espaço de permanência e lazer. Há ainda a previsão de implantação de uma nova saída para 
o estacionamento. 

O segundo pavimento, no qual atualmente está situado o estacionamento, terá sua área central destinada à 
ampliação do espaço para eventos, especialmente feiras – já cotidianamente realizados pela administração do 
mercado. Este nível será dotado de pé direito de grande altura e servirá também como espaço de transição 
entre o nível das lojas e o terceiro pavimento, caracterizado como um mezanino. As áreas perimetrais do 
segundo pavimento serão destinadas às pistas de acumulação e distribuição do fluxo de veículos, áreas 
administrativas e vagas de carga e descarga, com o acesso ao estacionamento ocorrendo por este pavimento, 
no mesmo ponto do acesso atual, junto à esquina da Rua Santa Catarina e da Avenida Augusto de Lima. Para o 
terceiro pavimento, propõe-se uma espécie praça de alimentação e de eventos em forma de mezanino 
perimetral, aberta tanto para o exterior quanto para o interior do mercado, na qual serão implantados 
restaurantes, bares e espaços complementares a tais atividades. O quarto e o quinto pavimentos, por sua vez, 
serão destinados a estacionamentos, com proposta de ampliação para 800 vagas oferecidas. O pavimento de 
cobertura, por fim, será destinado à implantação de espaços de convivência para os funcionários e lojistas do 
mercado, contando com jardins, pista de corrida, quadras e equipamentos de ginástica, além de áreas 
técnicas. 

Os espaços destinados ao programa arquitetônico serão distribuídos conforme indicado abaixo: 

Quadro 1: Áreas dos empreendimento – informações fornecidas pelo solicitante – ÁREA BRUTA 

 Programa: 

Terreno: 13.487,50 m² 
(aproximadamente) 
 
Edificação: - 57.988,14m² 
(área bruta considerando o 
estacionamento) 
                      

1º Pav. 
 

Lojas voltadas para a Rua Goitacazes  1.620,50 m² 

Lojas internas, acessos 13.336,64 m² 

2º Pav. Estacionamento + multiuso 10.483 m² 

3ºPav. Estacionamento + Espaço Gourmet 6.680 m² 
4ºPav. Estacionamento  10.023 m² 

5ºPav. Estacionamento  10.023 m² 

6ºPav. Terraço + Cobertura 5.822 m² 

 TOTAL 57.988,14m² 

 
III. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

O empreendimento situa-se no Conjunto Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel.  Este conjunto 
foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH através da 
Deliberação nº 136/2008 e considera a relevância histórico-cultural da Praça Raul Soares, do eixo da Avenida 
Olegário Maciel e do seu conjunto arquitetônico, destacando as particularidades que o distinguem no contexto 
da capital. 

O imóvel do Mercado Central é também imóvel indicado para tombamento, o que faz com que sua altimetria 
seja referenciada ao bem protegido. O projeto, portanto, deverá ser objeto de análise do CDPCM-BH. Tendo 
em vista a necessidade de submissão do projeto ao órgão municipal responsável pelo patrimônio cultural, 
ressalta-se que tal procedimento deverá ocorrer ainda na fase de elaboração da OUS, de forma a garantir a 
compatibilidade entre a proposta arquitetônica, o conteúdo do projeto de lei referente à operação urbana e a 
preservação do patrimônio local. 
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IV. PLANO DIRETOR E LEI DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 
 

São apresentados a seguir quadros com os parâmetros urbanísticos atualmente aplicáveis ao terreno, bem 
como os previstos na proposta do novo plano diretor derivada da IV Conferência Municipal de Política Urbana 
– IV CMPU.  

Quadro 2: Situação do terreno conforme legislação vigente 

Zoneamento ZHIP – Zona Hipercentral CAbas: 2,7* CAmax: 3,4 

Operação Urbana 
Consorciada - OUC 

Áreas Centrais TP: 20% AFmin: 4,0m 

Mapeamento Cultural 
Conjunto Urbano Tombado da Praça Raul 
Soares 

Altimetria: 
Referenciado ao bem 
protegido (deve ser analisado 
pelo CDPMC) 

* empreendimento caracterizado como de interesse público, conforme §1º do art. 69-O. 

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

Categoria de 
Estruturação Urbana 

OP 3 – Ocupação Preferencial 3 
CAbas: 1,0 CAmax: 1,0 

TP: 20% * AFmin: 4,0m 

Categoria complementar ADE Avenida do Contorno (Setor Hipercentro) TO: 80 CAmin: 0,5 

* em terreno natural, com arborização. 

Quadro 4: Parâmetros especiais pretendidos  

Parâmetro Índice vigente Índice pretendido* 

Coeficiente de aproveitamento máximo 1,0 (líquido) 3,36 (líquido) 

Taxa de permeabilidade 20% 20% (sobre lajes, jardineiras e etc.) 

* valores informados pelo requerente 
 
Legenda:  
CAbas: coeficiente de aproveitamento básico 
CAmax: coeficiente de aproveitamento máximo  
CAmin: coeficiente de aproveitamento mínimo 
TP: taxa de permeabilidade  
AFmin: afastamento frontal mínimo 
TO: taxa de ocupação 
 

A legislação urbanística vigente classifica o terreno como Zona Hipercentral – ZHIP, descrita nesta legislação 
como região configurada como centro polarizador regional, municipal ou metropolitano. A ZHIP é o 
zoneamento que permite praticar um dos maiores coeficientes de aproveitamento hoje na cidade, sendo 
CAbas de 2,7 e CAmax de 3,4. 

O imóvel, no entanto, encontra-se inserido em área de Operação Urbana Consorciada – Áreas Centrais, como 
disposto anteriormente. Essa operação abrange as áreas identificadas como preferenciais no Plano de 
Reabilitação do Hipercentro, denominadas Casa do Conde de Santa Marinha/Boulevard Arrudas, 
Guaicurus/Rodoviária e Mercados, e tem como finalidade a implantação de equipamentos estratégicos para o 
desenvolvimento urbano, a otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de grande porte e 
reciclagem de áreas consideradas subutilizadas, a implantação de Programas de Habitação de Interesse Social 
e de espaços públicos, a valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e 
paisagístico e a dinamização de áreas visando à geração de empregos. O coeficiente de aproveitamento básico 
das áreas incluídas na operação urbana consorciada em questão é limitado a 1,0 (um), conforme estabelecido 
no art. 69-O da lei 7165/96, o qual não pode ser superado. 
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A área também possui indicação de risco de contaminação do lençol freático, que deverá ser observado 
quando da elaboração do projeto e execução das intervenções especificadas. 

Na proposta do novo Plano Diretor, a qual contempla conteúdo aprovado na IV CMPU, a área está inserida na 
categoria de estruturação urbana Ocupação Preferencial 3 – OP-3, bem como na categoria complementar ADE 
Avenida do Contorno. 

É classificada na categoria ocupação preferencial 3 - OP-3 a Área Central de Belo Horizonte, caracterizada por 
restrições de baixa relevância de topografia, paisagem, drenagem e infraestrutura, bem como por contar com 
eixos viários com bom atendimento pelo sistema de transporte coletivo. Na OP-3, busca-se proporcionar 
processos de adensamento construtivo e populacional de intensidade elevada, compatíveis com a capacidade 
de suporte local. Os limites da OP-3 coincidem com os da ADE Avenida do Contorno. Esta, por sua vez, é 
destinada a reforçar a identidade da Área Central de Belo Horizonte por meio da proteção de porção do 
território reconhecida por seu valor simbólico e cultural, correspondente à área urbana incluída no plano de 
Aarão Reis. Esta ADE é dividida em setores, sendo que a área do mercado está inserida no setor Hipercentro. 
Nessa porção do território, busca-se estimular a presença do uso residencial e o uso de modos coletivos e não 
motorizados de transporte, além de se manter política de qualificação dos espaços públicos.  

A IV CMPU aprovou o índice básico de 1,0 para aproveitamento construtivo nas áreas em OP-3. Possibilitou, 
porém, a utilização de CAmax de 4,0,  a ser atingido por meio de outorga onerosa do direito de construir, sem 
necessidade de vinculação ao estoque de potencial construtivo disponível. Ressalta-se que, configurada a 
OUC-ACLO, a área, a partir de incrementos na capacidade de suporte do tecido urbano elaboradas para o 
“Programa Diversidade do Centro e Barro Preto”, poderá, possivelmente, atingir coeficiente de 
aproveitamento igual a 6,0, inerente à classificação que receberá pela operação – “Quadra Central”. 

V. POLÍTICAS NACIONAL E MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587/12, constitui instrumento da 
política de desenvolvimento urbano de que tratam 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, que abarcam o 
planejamento de trânsito e transportes da cidade e foram recentemente aprimoradas por meio das propostas 
da IV CMPU. Tais diretrizes foram incorporadas na proposta do novo Plano Diretor municipal no mesmo 
sentido da Política Nacional de Mobilidade Urbana, contendo 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.  

Especificamente na região do hipercentro de Belo Horizonte, é importante também destacar o plano de 
melhoria da mobilidade urbana, o Mobicentro – operação trânsito melhor, que tem como foco a qualidade e 
segurança do trânsito de pedestres e a fluidez do transporte coletivo, além da melhoria das condições 
ambientais das áreas de abrangência.  
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VI. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA DO 
EMPREENDIMENTO “MERCADO CENTRAL” 

A partir da análise do material apresentado e considerando os conceitos e planos abordados, apresentam-se 
algumas diretrizes para a formatação da operação urbana simplificada, de maneira a nortear a definição de 
soluções projetuais para a implantação do empreendimento. As diretrizes foram elaboradas considerando a 
necessidade de se resguardar a melhor relação possível entre a área de entorno e o empreendimento a ser 
implantado, bem como aquela entre as atividades existentes e aquelas acrescidas ao complexo do mercado. O 
objetivo é garantir sua integração no contexto urbano em que se insere, proporcionando a qualificação 
urbanística e ambiental da região e garantindo a manutenção dos atributos que são característicos das 
atividades exercidas no mercado. Logo, é essencial que o plano urbanístico da OUS ora proposta considere as 
premissas para qualificação do espaço urbano construída de forma compartilhada com a sociedade civil no 
âmbito da IV CMPU. Adicionalmente e a partir da análise específica, o plano urbanístico deverá considerar as 
diretrizes estabelecidas pelo órgão municipal responsável pela política de preservação do patrimônio cultural e 
pelo órgão municipal responsável pelas políticas de trânsito e transportes.  

Dentre os pressupostos constituídos na IV CMPU, destaca-se o conceito de unidades de vizinhança 
qualificadas, cujo objetivo é dotar as várias porções do município de diversidade de usos, de forma a gerar 
maior acesso da população a comércio e a serviço nas proximidades de suas residências. Desse modo, 
compartilham-se os espaços destinados à moradia e ao trabalho, o que acaba por possibilitar maior ênfase aos 
deslocamentos por modos não motorizados e por transporte coletivo. Merece também destaque o conceito 
de centralidade que, dentre outros aspectos, visa a incentivar modelos de ocupação que propiciem espaços 
públicos de qualidade, garantindo circulação de pedestres com segurança e conforto, bem como o incremento 
de áreas vegetadas e criação de espaços voltados ao encontro e a atividades de lazer, conciliados à dispersão 
de comércio e serviço para atendimento da população.  

As discussões da IV CMPU abordaram ainda o tema da taxa de permeabilidade vegetada, que passa a definir 
porcentagem da área do lote a ser mantida em terreno natural e com vegetação, não sendo facultada sua 
substituição por caixa de captação, em decorrência da importância da expansão de áreas verdes na cidade 
para composição paisagística e qualidade ambiental. A taxa de permeabilidade vegetada, nos casos de 
edificações habitacionais multifamiliares, de uso misto ou de uso não residencial, deve ser cumprida na área 
de uso comum dos empreendimentos. Outra diretriz consolidada no fórum de participação popular é que os 
empreendimentos devem ter caixa de captação de forma acessória à função da taxa de permeabilidade, 
contribuindo com o sistema de drenagem urbana, minimizando problemas de cheias.  

As políticas de mobilidade urbana, sintetizadas em seção especial deste parecer, têm como objetivo privilegiar 
os modos de transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos deslocamentos feitos por veículos 
individuais. As áreas não computáveis para a construção de estacionamentos pela legislação atual, além de 
estimular a circulação por meio de veículos privados, tem como consequência a conformação de volumes 
edificados expressivos, que impactam de forma negativa na iluminação e ventilação dos edifícios vizinhos, 
depreciando a paisagem. Nesse contexto, a IV CMPU aprovou uma redução ao estímulo de se construir 
grandes áreas para a guarda de veículos.   

Entende-se que a ampliação de área destinada a estacionamento de veículos proposta para o Mercado Central 
poderá ser positiva se ocorrer de forma concomitante a um ordenamento urbano que preveja a retirada de 
vagas de estacionamento das vias do entorno e a ampliação das áreas destinadas à permanência e circulação 
de pedestres e ao trânsito de veículos coletivos e modos não motorizados de transporte. A proposição de um 
estudo nesse sentido, a ser avaliado nas próximas etapas é de suma importância tendo em vista a localização 
do empreendimento e principalmente à sua proximidade em relação ao sistema de transporte coletivo de 
grande capacidade – MOVE – e à intensa circulação de pessoas que ali ocorre. Ressalta-se ainda a relevância 
da proposta se aproximar dos conceitos acordados pela população no fórum de deliberação participativa da IV 
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CMPU e das propostas do Plano Mobicentro, e se desenvolver de forma a proporcionar ganhos na fluidez do 
tráfego local. 

Tendo em vista a importância histórica e cultural do Mercado Central para a cidade de Belo Horizonte, o 
considerável número de usuários, a presença visual emblemática do edifício na paisagem e na memória 
coletiva e sua localização numa região de intensa circulação de pessoas e veículos, considera-se relevante que 
a proposta a ser desenvolvida na OUS aproxime-se das diretrizes de qualificação do espaço público discutidas 
com os cidadãos belorizontinos na IV CMPU e embasadas em modernas concepções de planejamento urbano, 
bem como das políticas nacional e municipal de mobilidade urbana. É ainda fundamental, no desenvolvimento 
da concepção arquitetônica, a opção por soluções que denotem respeito ao cidadão e à vizinhança e que se 
estabeleçam de forma compatível ao entorno e a critérios de sustentabilidade. 

Entende-se ainda que, uma vez viabilizada a ampliação do Mercado pela OUS, deve ser estudada forma de 
gestão que permita acesso à nova estrutura implantada em horário além daquele de funcionamento do 
empreendimento, de forma a gerar movimento por mais tempo na região, proporcionando, 
consequentemente, mais segurança e vitalidade na área. 

Feitas estas considerações, destacam-se os princípios a serem empregados para desenvolvimento da OUS a ser 
constituída para a implantação do Mercado Central:  

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

2- melhoria da paisagem da cidade;  

3- fomento ao turismo e ampliação das opções de lazer no município;  

4- qualificação e ampliação de espaços de convívio; 

5- ampliação e qualificação de espaços destinados à circulação de pedestres; 

6- tratamento do logradouro público de forma a tornar algumas vias mais propícias a receber um maior 
número de usuários, com maior conforto e condições de acessibilidade universal; 

7- qualificação da unidade de vizinhança e valorização do centro do Município com diversidade de usos, bem 
como a dinamização de áreas, visando à geração de empregos; 

8- concretização de diretrizes dispostas no Plano de Reabilitação do Hipercentros, explicitadas neste parecer.  

Respeitados os princípios enunciados, o empreendimento proposto deverá contemplar: 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 4,3 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; 

b) taxa de permeabilidade de 20%, distribuídos em jardineiras, telhados verdes, jardins verticais e etc, 
considerada a impossibilidade de atendimento ao parâmetro por meio de áreas sobre terreno natural; 

c) além de 20% de taxa de permeabilidade exigida anteriormente, solicita-se a adoção de caixa 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 desejável 
equivalente à área impermeabilizada do terreno. O volume da caixa de captação deverá ser estudado na 
próxima fase de elaboração desta OUS visando que o lançamento de água pluvial do empreendimento não 
demasiadamente inferior à vazão gerada pelo mesmo terreno em condições naturais;  
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d) número de vagas de estacionamento de veículos leves, vagas de carga e descarga, faixas de acumulação e 
entrada e saída de veículos compatível com as condições de inserção do empreendimento no sistema de 
circulação. As condições de estacionamento e entrada e saída de veículos serão avaliadas em conjunto 
entre esta Secretaria e o órgão municipal responsável pelas políticas de trânsito e transporte para o 
estabelecimento de condições gerais nesta OUS – parâmetros urbanísticos – e detalhadas na etapa de 
licenciamento urbanístico a que se submeterá o empreendimento, posteriormente;  

e) internalização das faixas de acumulação, bem como das atividades de carga e descarga, incluindo 
manobra; 

f) fluxos de veículos e pedestres setorizados e não conflitantes, de modo a resguardar segurança aos 
usuários do local;  

g) vestiários internos ao edifício dimensionados para servir aos ciclistas; 

h) destinação de, no mínimo, 10% das vagas destinadas a veículos leves para estacionamento rotativo;  

i) acessibilidade universal em todas as áreas de uso público do empreendimento; 

j) soluções e materiais que busquem reduzir impacto ambiental e contribuam para o conforto térmico e 
redução do consumo de água e energia; 

k) manutenção do ponto de informações turísticas existente na área do Mercado; 

l) manutenção do “mix” de usos original do Mercado; 

m) apresentação de estudo preliminar/ anteprojeto de desenho urbano do entorno para a próxima fase de 
análise da OUS, o qual deverá contemplar propostas para: 1) retirada de vagas dos logradouros no entorno 
do empreendimento; 2) adequação do sistema viário com implantação de ciclovias; 3) composição do 
passeio prevendo melhorias e alargamento dos mesmos e qualificação das travessias próximas aos 
principais equipamentos existentes no perímetro de influência da OUS; 4) iluminação de segundo nível; 5) 
tratamento de áreas vegetadas e mobiliário urbano. O trabalho deverá ser desenvolvido com 
acompanhamento da Smapu, através da Gerência de Projetos Urbanos Especiais - GPUR e deverá ser 
avaliado pelo órgão municipal responsável pelas políticas de trânsito e transporte em fase posterior desta 
OUS; 

n) requalificação e manutenção da Rua Goitacazes, de forma a convertê-la em espaço público de convivência 
e lazer, contemplando o máximo de áreas permeáveis em terreno natural possíveis, em conformidade com 
as diretrizes a serem acordadas com a Smapu como contrapartida a esta OUS; 

o) implantação de melhorias na integração da circulação de pedestres do Corredor MOVE Centro da Av. 
Paraná com as principais vias do entorno, especialmente as avenidas Amazonas e Augusto de Lima, em 
conformidade com as diretrizes a serem acordadas com a Smapu como contrapartida a esta OUS.   

O coeficiente de aproveitamento pleiteado para implantação do empreendimento é de 3,36 vezes a área do 
terreno, índice consideravelmente superior ao coeficiente máximo atualmente válido para o local. Para 
avaliação dobre a pertinência de se aplicar esse fator para ampliação do empreendimento, levou-se em 
consideração a capacidade de suporte da região, a proposta do novo Plano Diretor que prevê um coeficiente 
máximo de 4,0 para o local e a proposta da OUC-ACLO que deverá indicar coeficiente de aproveitamento igual 
a 6,0 para “Quadra Central”. A análise de índices urbanísticos também foi ponderada à importância simbólica 
do Mercado Central para a cidade, sua referência turística e a possibilidade de qualificação da região com a 
ampliação do horário de funcionamento e melhorias a serem realizadas no empreendimento, fatores que 
justificam a pertinência da elevação do índice construtivo para valor próximo ao pleiteado pelo requerente. 
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Entretanto, para garantir que não haja acréscimo em relação à massa construtiva atualmente proposta e para 
possibilitar maior liberdade na adequação da edificação, o valor do coeficiente proposto foi convertido para a 
área bruta do empreendimento, chegando-se ao índice descrito anteriormente no item “a”. Deve-se esclarecer 
que tal índice será aplicado à área total construída do empreendimento, não se empregando a forma de 
cálculo do volume final da edificação regida pelo artigo 46 da Lei n° 7.166/96, alterada pela Lei n° 9.959/10. 

A taxa de permeabilidade solicitada decorre da aplicação da legislação vigente, tendo em vista a 
impossibilidade de atendimento da mesma conforme os princípios da IV CMPU, em terreno natural.  Com a 
finalidade de contribuir para o atendimento de áreas permeáveis vegetadas em terreno natural, indicou-se a 
possibilidade de contemplação desta necessidade no projeto de requalificação da Rua Goitacazes, como 
indicado no item “m”. Ainda com relação ao tema, deve observar-se o disposto no item “c”. 

De acordo com a proposta, o empreendimento contará com 800 vagas de estacionamento. Como abordado 
nesse parecer, face às premissas e políticas urbanas expostas, a localização do empreendimento na Área 
Central, o grande fluxo de pessoas e veículos no entorno e sua proximidade ao corredor MOVE Centro, 
entende-se que a proposta de ampliação de vagas de estacionamento no mercado somente poderá ser 
avaliada em conjunto com o anteprojeto descrito no item “m” e em interface com a BHtrans na próxima etapa 
de desenvolvimento desta OUS. Ressalta-se, preliminarmente, que a proposta da OUS deverá caminhar no 
sentido de reorganizar o espaço destinado à guarda de veículos e não de ampliar sua oferta, e, ainda, que a 
retirada de vagas de estacionamento nas vias do entorno, bem como na área do mercado, deverá priorizar a 
ampliação das áreas destinadas à circulação de pedestres e de permanência na região, corroborando com os 
princípios expostos neste parecer. 

Por fim, 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 condições 
estabelecidas pela OUS 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 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. O 
CDPCM-BH também deverá avaliar as condições de implantação do empreendimento conforme informado 
anteriormente. Ainda, uma vez que há previsão legal de estudo de impacto de vizinhança – EIV, o mesmo não 
será dispensado e poderá estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias inerentes aos processos de 
licenciamento especial que organiza (art. 74-B e seguintes da Lei n° 7.166/96), como explicitado anteriormente 
neste parecer.  

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; 
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b) projeto de implantação do empreendimento, com identificação dos principais acessos; 

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. O parecer deverá ainda ser 
instruído por manifestação do CDPCM-BH sobre a proposta apresentada;  

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 
próximo fornecido pela SMAPU anexo a este parecer. Este material será encaminhado à Diretoria de 
Patrimônio Cultural para análise de forma a subsidiar o parecer de que trata o item 3, podendo, a critério 
deste órgão ser levado ao CDPCM-BH para deliberações. 
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VIII. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e tendo em vista que a proposta está bastante alinhada com as 
diretrizes do Plano de Reabilitação do Hipercentro; que as intervenções trazem melhorias para o usuário do 
Mercado Central; que o empreendimento fomenta atividades de turismo e lazer; que proporciona a 
regularização do mercado com relação aos aspectos urbanísticos, sanitários e trabalhistas; que prevê a 
ampliação do horário de funcionamento do empreendimento, fato que gerará maior vitalidade e segurança na 
região, fica caracterizado o seu interesse público, concluindo-se pelo prosseguimento da elaboração de 
operação urbana simplificada para viabilização do empreendimento sob as diretrizes dispostas neste 
documento. 

É o nosso parecer. 
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