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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 10/2016 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2016. 
 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Ed. Palais Royal - Santa Inês 
EMPREENDIMENTO: Edificação residencial – Ed. Palais Royal  
PROCESSO: 01-157.459/15-03 
LOCALIZAÇÃO: Rua Vicente Risola, 1046. Bairro Santa Inês 
Lote 021, Quarteirão 028 – CP 145001M12 
RESPONSÁVEL LEGAL / INTERESSADO: Reinaldo César Lopes da Costa 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Êxito Engenharia e Comércio Ltda 

I. APRESENTAÇÃO 

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

Urbana Simplificada Palais Royal – Santa Inês” 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 17/2015 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 

A proposta de OUS apresentada à Smapu tem como objetivo 
a finalização da execução de edifício vertical com nove 
pavimentos, destinado ao uso residencial multifamiliar, com 
seis unidades, aprovada inicialmente em 17/07/2010 através 
do processo 01-062.772/10-25.  

O empreendimento obteve o alvará de construção nº 2010 
18457, o qual venceu em 13/07/2014, sendo o pedido de 
revalidação do alvará não acatado pela Secretaria Municipal 
Adjunta de Regulação 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 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 nº 9.959/10. Portanto, para 

a continuidade da obra e implantação do edifício, foi solicitada a adoção de regras distintas daquelas que 
atualmente regulam a ocupação dos terrenos da região de acordo com Plano Diretor Municipal – Lei n° 
7.165/96 e a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, relativos aos parâmetros urbanísticos 
mencionados: coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. 

O programa se distribui no empreendimento proposto da seguinte maneira: 

 

Figura 1: Imagem com volumetria da edificação. 

Fonte: empreendedor 



Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU 

 

2 

Quadro 1: Áreas do empreendimento 

Empreendimento Programa: 

Terreno: 360m²  
Edificação: 
1.093,00m² (bruta) 
6 unidades residenciais 

Estacionamento - 12 vagas 1º Pavimento  259,61m²  

Apartamentos 2º ao 6º pavimento 130,47m² (cada) 

7º pavimento 118,94m² 

2º nível da cobertura 8º pavimento 42,89m² 

Caixa d’água 9º pavimento 19,21m² 

 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA EDIFÍCIO PALAIS ROYAL, 
BAIRRO SANTA INÊS. 

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° 17/2015, 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 
17/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 
3,04*, devendo ser computado nesse índice a 
área total a ser construída, não sendo, portanto, 
consideradas as áreas não computáveis para 
cálculo de coeficiente de aproveitamento 
contidas no art. 46 da Lei n° 7.166/96; 

* o índice ora apresentado encontra-se corrigido, 

uma vez que foi informado valor incorreto no 

Parecer Técnico SMAPU nº 17/2015. O CA bruto 

indicado para esta operação urbana simplificada 

corresponde ao resultado da divisão da área 

total construída, aprovada anteriormente 

(1.093m²), pela área do lote (360m²).  

ATENDIDO. 

b) afastamentos frontais mínimos de 5,0m, 
podendo ser aceito o afastamento de 3,0 metros 
apenas onde se encontra a caixa de escada, já 
edificada. O afastamento frontal deverá estar 
livre de fechamentos e ser mantido em terreno 
natural, vegetado e dotado de arborização, 
podendo ser impermeabilizado em até 25% de 
sua área, exclusivamente para acessos à 
edificação; 

NÃO ATENDIDO 

c) taxa de permeabilidade de 12%, área a qual 
deverá ser disposta em terreno natural, dotada 
de vegetação e arborização, na parte frontal do 
terreno; 

NÃO MENCIONADO / NÃO DEMONSTRADO 

d) piso drenante no restante da área destinada a 
NÃO MENCIONADO / NÃO DEMONSTRADO 
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acesso de veículos, em substituição ao piso 
intertravado com grama; 

e) 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 da taxa de 
permeabilidade exigida, 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 

f) 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; 

NÃO MENCIONADO / NÃO DEMONSTRADO 

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

ATENDIDO 

h) projeto, instalação e manutenção de uma 
“varanda urbana” – parklet – no espaço de duas 
vagas de estacionamento de veículos leves nas 
proximidades do empreendimento, em local a 
ser definido na etapa subsequente, com espaço 
de estar, iluminação de segundo nível, jardineira 
e bicicletário; 

NÃO MENCIONADO 

Com relação ao item “b”, o projeto e o estudo de volumetria da edificação apresentados não contemplam as 
adequações no afastamento frontal para atendimento à referida diretriz. Ressalta-se, no entanto, que tal 
diretriz permanece e seu atendimento é condição para o prosseguimento desta operação urbana simplificada. 
Para isso, o empreendimento deverá se adequar, contemplando as seguintes adaptações no projeto 
arquitetônico: 

a) eliminação ou recuo do gradil em pelo menos 5,0 (cinco) metros, de forma que o afastamento frontal 
solicitado da diretriz descrita no item “b” fique livre de qualquer fechamento, configurando-se como 
uma extensão do passeio. Para isso deverão também ser retirados ou remanejados os volumes 
edificados dispostos nessa área (abrigo de GLP e guarita), além dos portões de acesso de veículos e 
pedestres; 

b) ampliação da área permeável no afastamento frontal, de forma a atingir o índice disposto no item “c” 
(12% da área do terreno) com incorporação de arborização, devendo a impermeabilização ocorrer 
apenas para acesso de pedestres e veículos à edificação. 

No material apresentado pelo empreendedor também não foi mencionado ou demonstrado o atendimento às 
diretrizes descritas nos itens “c”, “d”, “e” e “f”. Ressalta-se, entretanto, que tais diretrizes, bem como a 
disposta no item “b”, devem ser contempladas no empreendimento e serão incorporados ao Termo de 
Conduta Urbanística, configurando-se como condição para o prosseguimento desta OUS. O detalhamento 
necessário do atendimento a tais diretrizes deverão constar no projeto arquitetônico da edificação quando de 
sua submissão ao licenciamento junto à Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana. 
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Com relação ao item “f”, ressalta-se para atendimento à diretriz é necessário que o empreendimento obtenha 
o “Certificado de Boas Práticas Ambientais” junto ao órgão municipal responsável pelas políticas de meio 
ambiente. 

Finalmente, com relação ao item “h”, tendo em vista o montante da contrapartida financeira, o 
empreendimento fica dispensado do atendimento a essa diretriz, ficando a contrapartida unicamente 
destinada à instalação e manutenção de sanitários para uso público no Parque Linear Avenida José Cândido da 
Silveira, conforme discriminado no item a seguir.  

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisadas as condições para continuidade das obras referentes à finalização do edifício Palais Royal situado à 

Rua Vicente Risola, Bairro Santa Inês, 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 021 do quarteirão 028, Bairro Santa Inês 

Área total do terreno  360,00m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 3,04 

Área total edificada  1.093,00m² 

Área permeável  
43,00m² de área permeável e vegetada, sobre terreno natural 
37,92m² em jardineiras e pisos elevados 
12,00m² em piso drenante, sobre terreno natural 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial 

1,44m³  

Taxa de ocupação 72% 

Nº de pavimentos 9 

Afastamento frontal mínimo 

3,0m (apenas na parte relativa à caixa de escada) 

5,0m no restante, 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 

Afastamentos laterais e de fundos mínimos 
Laterais: 3,0m 

Fundos: 3,40m 

Acessos Rua Vicente Risola 

Nº de unidades residenciais 6 

Área máxima destinada a estacionamento 
de veículos 

230,0m² 

Nº de vagas para veículos leves 12 

 
Quadro 4: Parâmetros urbanísticos a serem adotados na Operação Urbana Simplificada 

Coeficiente de aproveitamento bruto 3,04 

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. 
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Quadro 5: Medidas de qualificação a serem efetuadas no empreendimento 

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 

2. 
Área permeável e vegetada assim distribuída: 
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. 

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 1,0 para 1,96. 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. 
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$220.512,16, 
a ser prioritariamente destinada ao pagamento das seguintes ações: 

Quadro 6: Contrapartidas a serem prestadas pelo interessado 

Nº Diretrizes 

1 
Instalação de quatro módulos sanitários em Parque público 
Descrição: Projeto executivo, construção e instalação de banheiros públicos acessíveis e 
abertos ao público, conforme modelo demonstrado na Figura 2 e local a ser definido pela PBH. 

2 

Instalação de Mobiliários Urbanos em logradouro público com locais e projetos a serem 
definidos por modalidade de licitação por concurso público 
Descrição: Escolha de locais e propostas por meio de processo de licitação de concurso público 
coordenado pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano e sua efetiva 
implantação em logradouro público. 
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Figura 2: Concepção básica de módulo sanitário a ser implantado como contrapartida da OUS. Fonte PBH/SMAPU/GPUR 

Cabe ressaltar que no Parecer Técnico nº 17/2015 foi indicada a possibilidade de aplicação da contrapartida na 
execução de projeto de qualificação nas centralidades intermediárias do entorno, no entanto o montante 
disponível na contrapartida desta operação inviabilizou intervenções desse tipo. Desta forma, optou-se pela 
implantação de mobiliários urbanos em espaços públicos de forma a qualificar essas áreas e incentivar sua 
apropriação. No que diz respeito à disponibilização de banheiros públicos nos espaços urbanos, destaca-se que 
esta tem sido uma demanda crescente da população e que tal iniciativa poderá configurar uma experiência a 
ser futuramente replicada na cidade, inclusive a partir de outros tipos de parcerias com a iniciativa privada. 
Adicionalmente é importante pontuar que os mobiliários urbanos dedicados a apropriação dos espaços 
públicos configuram em grande melhoria para a disponibilização de áreas de lazer e relacionamento da 
população com a cidade. 

Desta forma, os recursos provenientes da contrapartida deverão ser distribuídos de forma a garantir o 
atendimento à contrapartida descrita no item Nº 1 do quadro 6, devendo o restante ser utilizado para a 
efetivação da contrapartida de Nº 2. 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. 

Os custos de desenvolvimento dos projetos executivos e implantação dos módulos sanitários 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 e da Fundação Municipal de Parques, que ficarão responsáveis, ainda, por 
elaborar diretrizes específicas para os projetos. 

Com relação ao item nº 2, parte dos recursos da contrapartida serão utilizados para a realização de processo 
licitatório em modalidade de concurso público, além de projeto executivo e implantação dos mobiliários 
urbanos. Os critérios para a escolha dos locais de implantação e as propostas serão definidos através de edital 
da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano publicado na imprensa oficial. 
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Por fim, salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código 
de Edificações do Município.  

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 a operação urbana simplificada pode ser 
alternativa para a regularização da situação administrativa do empreendimento e a conquista de melhor 
aproveitamento urbanístico do imóvel e melhor relação do empreendimento com o espaço público da rua, 
somado à possibilidade de aplicação da contrapartida na qualificação do Parque Linear José Cândido da 
Silveira, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do 
empreendimento localizado na Rua Vicente Risola, bairro Santa Inês, sob as diretrizes dispostas neste 
documento. 

Ressalta-se que as condições para melhoria da edificação e de sua inserção no espaço público, como a 
ampliação e ajardinamento do afastamento frontal, 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 
 
 
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 


