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Operação urbana simplificada (OUS) é um instrumento

de planejamento urbano que, através da cooperação entre o

setor público e a iniciativa privada, objetiva alcançar

benefícios para a coletividade por meio de transformações

urbanísticas locais, melhorias sociais e valorização

ambiental.

Conceito Geral de Operação Urbana SimplificadaConceito Geral de Operação Urbana Simplificada



Etapas para proposição de OUSEtapas para proposição de OUS



O empreendimento esta localizado na rua Vicente Risola,1046-

- Bairro Santa Inês

Lote 021,Quarteirão 028 – CP 145001M12

Belo Horizonte - MG

Localização do empreendimentoLocalização do empreendimento

Belo Horizonte - MG



Mapa de LocalizaçãoMapa de Localização



Rota de PedestresRota de Pedestres



Histórico do empreendimentoHistórico do empreendimento

O empreendimento obteve o alvará de construção

n°2010 18457,o qual venceu em 13/07/2014,sendo o pedido

de revalidação do alvará não acatado pela secretaria Municipal

Adjunta de Regularização Urbana-Smaru,uma vez que se

constatou que a fundação não havia sido concluída antes do

vencimento do alvará.

O projeto aprovado em 2010 não atende aos parâmetros deO projeto aprovado em 2010 não atende aos parâmetros de

coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade

mínima estabelecidos pela legislação atualmente vigente,

tendo em vista as mudanças ocorridas na Lei de

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS em

20/07/2010,com a sanção da Lei n/9.959/10.



Histórico do empreendimentoHistórico do empreendimento

Portanto, para a continuidade da obra e implantação do

edifício, foi solicitada a adoção de regras com Plano Diretor

Municipal-Lei n7.165/96 e a Lei de Parcelamento, Ocupação e

Uso do Solo, relativos aos seguintes parâmetros urbanísticos :

• coeficiente de aproveitamento

• taxa de permeabilidade• taxa de permeabilidade



Apresentação do empreendimentoApresentação do empreendimento

Empreendimento  

Terreno :360m2                   

1.093,00 m²(bruta)

6 unidades residenciais

Estacionamento – 12 vagas

Apartamentos: 1°Pavimento  259,61Apartamentos: 1°Pavimento  259,61

2° ao 6° pavimento 130,47 m (cada)

7° pavimento 118,94  m

2° nível da cobertura               8°pavimento   42,89  m

Caixa d´água                           9°pavimento   19,21  m



Concepção arquitetônica volumétricaConcepção arquitetônica volumétrica



Concepção arquitetônica volumétricaConcepção arquitetônica volumétrica



Concepção arquitetônica volumétricaConcepção arquitetônica volumétrica



Parâmetros EspeciaisParâmetros Especiais

Parâmetro Parâmetro da OUS Legislação Vigente

Coeficiente de 
aproveitamento bruto

3,04
1,96 (líquido)

1,0 (líquido)

25%

12% em terreno natural

Taxa de permeabilidade 
mínima

12% em terreno natural
13% em jardineiras e 
pisos elevados, associado 
à caixa de captação, 
localizado em área das 
unidades privativas da 
edificação.

20%



1.

Afastamento frontal de 5,0m (exceto no volume da
caixa de escada), configurado como extensão do
passeio, devendo estar livre de fechamentos e
dotado de vegetação e arborização, podendo ser
impermeabilizado em até 25% de sua área,
exclusivamente para acessos à edificação
Área permeável e vegetada assim distribuída:
43,00m² sobre terreno natural, arborizada;

Medidas de QualificaçãoMedidas de Qualificação

2.
43,00m² sobre terreno natural, arborizada;
37,92m² em jardineiras e pisos elevados, associado à 
caixa de captação de 1,44m³.

3.
Implantação de piso drenante sobre terreno natural, 
em área mínima equivalente a 60m²

4.

Obtenção do “Certificado de Boas Práticas 
Ambientais” junto ao órgão municipal responsável 
pelas políticas de meio ambiente.



Contrapartida da Operação Urbana SimplificadaContrapartida da Operação Urbana Simplificada

Contrapartida

R$ 220.512,16

Indicação:

1. Instalação de 

quatro módulos 

sanitários em 
Parque público

Concepção básica de módulo sanitário a ser implantado como contrapartida da OUS. 
Fonte PBH/SMAPU/GPUR

2. Instalação de 

Mobiliários 

Urbanos em 

logradouro 

público com 
locais e projetos a 
serem definidos 
por modalidade 
de licitação por 
concurso público

A escolha dos locais para a implantação dos módulos sanitários será 
feita pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano em 
conjunto com a Fundação de Parques Municipais. A manutenção do 
equipamento modulo sanitário será financiada através dos recursos 
oriundos da exploração publicitária no mobiliário urbano. 
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