
Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - SMAPU 

 

1 

PARECER TÉCNICO SMAPU Nº03/2016 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2016. 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada – Obras inacabadas - Rua Rio Grande do Sul, nº 435 
EMPREENDIMENTO: Edifício Monte Carlo - edificação de uso misto 
PROCESSO: 01-006.059/16-14 
LOCALIZAÇÃO: Rua Rio Grande do Sul, nº 435, esquina com Rua dos Tupis 
Lotes 005, 006 e 008 do quarteirão 011, Seção Urbana Segunda. 
RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO / INTERESSADO: Rogério Ferreira Malta.  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rosamônica da Fonseca Lamounier 

I. APRESENTAÇÃO 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Obras Inacabadas – Edifício Monte Carlo – Rua Rio 

Grande do Sul 435”, foi avaliada a partir do seguinte material entregue pelo interessado: caracterização de 

proposta de operação urbana simplificada, dados e imagens do projeto anteriormente aprovado, guia de IPTU 
e alvará de construção da época de aprovação do edifício. A proposta foi avaliada também a partir de 
informações básicas para edificações e documentos relativos ao patrimônio cultural, além do processo nº 01-
168.403-11-97, referente à tentativa de regularização da construção baseada na Lei n° 9.074/05.  

 

 
Figura 01 - Localização do Empreendimento. Fonte: Google Earth. 

O projeto arquitetônico e o alvará de construção foram aprovados com fundamento em legislação revogada, 
não sendo admissível, portanto, a revalidação do alvará, nas mesmas condições, na forma da legislação 
vigente. O requerente busca viabilizar a finalização da edificação originalmente aprovada como de uso misto, 
enquadrada como obra inacabada, assim como disposto no parágrafo único do art. 1º do Decreto n° 15.678/14 
e conforme deliberação da Comissão instituída pelo art. 2° do mesmo Decreto. O interessado visa manter o 
uso residencial, comercial e de serviços do empreendimento e utilizar alguns parâmetros do projeto original, 
adequando outros.  

O empreendimento teve o projeto inicial aprovado conforme alvará de construção nº 205 em 27 de setembro 
de 1962 para edificação de uso misto, composta de lojas no pavimento térreo e sobreloja, além de 13 
pavimentos destinados a unidades residenciais. Parte da edificação foi construída naquela época, entretanto, 
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as baixas parciais solicitadas foram negadas, conforme informação constante no arquivo da ficha de obra do 
imóvel. Foram construídos somente os quatro primeiros pavimentos e a sobreloja.  

O pavimento térreo e as sobrelojas foram praticamente finalizados e os outros três pavimentos encontram-se 
com alvenaria erguida, porém, sem revestimento. Segundo informações do requerente, no terceiro 
pavimento, “existem salas comerciais, algumas desocupadas no momento, prestadores de serviços e 5 famílias 
que ocupam a área residencial do andar, coabitando alguns espaços como de lazer e lavanderias. [...] A área 
total construída (bruta) até o momento é de 6.400,98m², incluindo vazios dos mezaninos das lojas/sobrelojas”.  

O requerente informa que há divergências de dimensão da área do terreno do empreendimento: “nas 
informações básicas constam que a área total do terreno é de 1.800,00m². No projeto original e na guia de 
IPTU essa soma é de 1.600,00 m². Já na planta cadastral da década de 1950, tal somatória é de 1.644,10m²”. 

Originalmente o projeto arquitetônico contemplava programa conforme quadro abaixo:  

Quadro 1: Áreas do empreendimento aprovado através do alvará 205 de 27/9/1962 
Empreendimento Programa: 

Uso: misto 
Terreno: 1.644,10m² * 
Edificação: 15.334,00m² 
16 pavimentos 
 
Situação: edificação sem baixa, 
alvará caduco 
 
8 lojas 
13 salas comerciais 
391 apartamentos 
10 vagas de garagem  

Lojas e estacionamento Térreo 
(8 lojas) 

1.247m² + 21m² = 
1.268,00m² ** 

Sobreloja 
(8 sobrelojas + 8 salas) 

920,00m² 

Salas e apartamentos 1º pavimento 
(5 salas + 25 apartamentos) 

1.185,00m² 

Apartamentos residenciais 2º ao 11º pav 
(34 aptos por andar) 

1.185m² (cada) 

12º e 13º pav 
(13 aptos por andar) 

475m² (cada) 

Casa de máquinas  81m² 

Total 15.334,00m² 
Observações: 
* Conforme registro da dimensão do terreno constante na documentação de aprovação do projeto, que diverge do constante na 
planta CP (1.800m²). 
** Acréscimo de 21m² na loja, aprovado conforme alvará de construção 81 de 22-05-1973. 

Cabe destacar que na caracterização da proposta de OUS o interessado apresenta um quadro com a descrição 
das áreas do projeto original que diverge dos dados dos projetos aprovados, oficialmente arquivados na 
Prefeitura de Belo Horizonte, através das fichas de obra. Para a elaboração do Quadro 1 (acima), foram 
considerados os dados contidos nas fichas de obra.  

Em 10 de outubro de 2011, foi protocolado na SMARU um pedido de regularização, pela Lei n° 9.074/05, de 
uma das lojas do empreendimento, sendo concedida, em 05 de março de 2012, a baixa parcial relativa à área 
ocupada pela mesma. 

A falta de condições para utilização da edificação em sua totalidade e a presença de estruturas aparentes e 
pendentes de conclusão, visíveis a partir do logradouro público, ocasionam prejuízo urbanístico à paisagem e 
caracterizam o não atendimento do imóvel ao princípio da função social da propriedade – ver FIG 2.  
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                                                                    Figura 02 - Vista da obra. Fonte: Google Maps. 

Cabe ressaltar que não foi entregue à Smapu proposta de projeto para a reformulação do prédio, apenas uma 
descrição das modificações que serão realizadas em relação ao projeto original, com indicação dos parâmetros 
que serão aplicados. De acordo com o interessado “a viabilidade de conclusão da obra está vinculada ao 
deferimento da proposta dessa OUS, uma vez que o empreendimento em questão apresenta unidades 
residenciais que foram negociadas  no passado, o que envolve outras pessoas para além dos proprietários 
legais do terreno”.  

Ainda que não tenha sido apresentada a proposta arquitetônica, os dados inseridos no processo são 
suficientes para se concluir que a continuidade da obra e implantação do edifício somente poderá ocorrer por 
meio da adoção de regras distintas daquelas que regulam a ocupação dos terrenos da região de acordo com o 
Plano Diretor Municipal – Lei n° 7.165/96 e com a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei n° 
7.166/96, relativos aos seguintes parâmetros urbanísticos: coeficiente de aproveitamento, taxa de 
permeabilidade, altura total da edificação e afastamento frontal. 

A aprovação do novo projeto dependerá da configuração de uma operação urbana simplificada – OUS, 
instrumento de política urbana previsto no Plano Diretor de Belo Horizonte, que autoriza a definição, por lei 
específica, de parâmetros diferentes para ocupação e uso do solo, mediante a avaliação de impactos e a 
pagamento de contrapartida, comprovado o interesse público e a compatibilidade do empreendimento com a 
capacidade de suporte de uma região.  

A possibilidade de regularização da situação administrativa do empreendimento e sua conclusão por meio de 
operação urbana simplificada proporcionaria melhor aproveitamento urbanístico do imóvel e aprimoraria a 
relação do mesmo com o espaço urbano. Desta forma, fica caracterizado o interesse público, estando a 
motivação para aplicação do instrumento OUS, além da configuração do edifício como obra inacabada 
conforme o Decreto n° 15.678/14, nos incisos I, III, V, IX e X do artigo 66 da Lei n° 7.165/96, que dispõe: 

 
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; 
VI - proteção ambiental; 
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VII - reurbanização; 
VIII - amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida; 
IX - regularização de edificações e de usos; 
X - requalificação de áreas públicas (grifo nosso). 

 

O interesse público nesta operação de “recuperação no patrimônio cultural”, assim como define o inciso V do 
artigo 66, acima referenciado, ocorre pelo fato do terreno onde está situado o empreendimento estar inserido 
no Conjunto Urbano Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel. Logo, as contrapartidas a serem prestadas 
pelo empreendedor, bem como a própria conclusão e utilização do empreendimento deverão auxiliar na 
qualificação da unidade de vizinhança de expressivo valor simbólico para o município. 

Transformações urbanísticas na região do Mercado Central e do Mercado Novo 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 caracteriza 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 
automóveis e de pedestres; a obra de integração do Mercado Central com o Minas Centro, entre outras. Em 
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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”:  

2- Operação Mercados Central e Novo, Rua Padre Belchior e Adjacências: 
 
Objetivos Estratégicos:  

• Incremento da função turística entre Mercado Central e região; 

• Atração de atividades de apoio ao turismo de eventos e negócios: hotéis, apart hotéis, edifícios garagem e 
estacionamentos privados;  

• Renovação urbana nos quarteirões degradados: Rua São Paulo, Praça Raul Soares, Avenida Olegário 
Maciel e Rua Padre Belchior; 

• Reocupação de imóveis vazios deteriorados e subutilizados: Mercado Novo, Cine Candelária, Posto Indaiá, 
Edifício Residencial na Rua Rio Grande do Sul, n° 661, com usos estratégicos para a requalificação da região.  
[...] 
Tipologias Arquitetônicas e Usos Propostos 
[...] 

• Centro gastronômico permanente de comida mineira e “comida de boteco”: passeios adaptados para a 
colocação de mesinhas de bares e restaurantes;  
[...] 
Estratégias e parcerias:  

• Fazer gestão junto ao Mercado Central para a internalização da carga e descarga, melhoria dos acessos e 
oferta de estacionamento e reforma das fachadas; 

• Agenciamento “via escritório local” de parceiros institucionais públicos e privados do ramo de turismo: 
Belotur, Belo Horizonte Business & Visitor’s Bureau, Secretaria Estadual de Turismo, Ministério do Turismo, 
dentre outros;  
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Áreas preferenciais para operações urbanas 

Fonte: Plano de Reabilitação do Hipercentro 

 

A revisão do Plano Diretor do Município pela Lei n° 9.959/10 inseriu os instrumentos de política urbana na 
legislação urbanística municipal. Com a instituição das operações urbanas consorciadas na principal lei de 
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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 
instrumento1. 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 e do Mercado Novo 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, mesmo que devam ter ajustes na proposta preliminar apresentada pelo requerente, conforme 
indicações deste parecer e posteriores análises da Fundação Municipal de Cultura – FMC.  

A OUS deverá observar as premissas de planejamento urbano desenvolvidas após a aprovação do projeto 
básico do empreendimento em análise neste processo, relativizadas pela condição de início da construção do 
mesmo. Deve-se ressaltar que a OUS deverá ser constituída de maneira a viabilizar a conclusão do 
empreendimento, em condições que minimizem os impactos de sua utilização e que qualifiquem a unidade 
de vizinhança a qual pertence.  

A qualificação do entorno do empreendimento deverá constituir a referência para aplicação dos recursos 
auferidos por meio da prestação da contrapartida pelo empreendedor, assim como a possibilidade de 
utilização de parte da edificação para habitação de interesse social. Esta última alternativa de prestação de 
contrapartida deverá ser estudada, pois é uma premissa do novo Plano Diretor, em análise no Legislativo 
Municipal, o incentivo ao aumento de moradias na Área Central de Belo Horizonte, sobretudo, com a 
promoção de unidades habitacionais voltadas a famílias de menor renda. A mesma indicação para produção 
de morarias no Centro está descrita na OUC Aclo.  

Feitas as considerações acima, convém ainda destacar que a contrapartida pela finalização do 
empreendimento deverá ser proporcional aos benefícios de caráter urbanístico incluídos pela operação, 
tomando-se como referência os parâmetros que constam na legislação vigente.  

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

A proposta de OUS apresentada à Smapu objetiva a continuidade da construção do Edifício Monte Carlo, 
situado na Rua Rio Grande do Sul, esquina com rua dos Tupis, com a manutenção de alguns parâmetros 
urbanísticos definidos pelo projeto original e com a adequação de outros. Conforme informado pelo 
interessado, a proposta mantém o uso misto, “preservando os espaços comerciais e de serviço já executados e 
um uso na atualidade, e adequando, através de novo projeto e de acréscimo de construção, a parte residencial 
da edificação”. Na proposta as unidades habitacionais foram readequadas em número, área e tipologia. Desta 
forma, a proposta contempla a execução de edificação vertical com 15 pavimentos com programa distribuído 
da seguinte maneira:  

                                                           
1
 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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Quadro 2: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 

Terreno: 1.800,00 m² 
(conforme CP) 
 
Edificação: 
16.532,89m² (bruta) 
 
8 lojas 
225 apartamentos 
10 vagas de 
estacionamento 

Pavimento Atividades previstas Área bruta (m²) 

Térreo 8 lojas e 10 vagas de garagem 1382,00m² 

Sobrelojas Sobrelojas e salas comerciais 883,99m² 

1º pavimento (G2) 
5 Salas comerciais e 19 
apartamentos 

1.218,90m² 

2º ao 7º pavimentos 21 apartamentos (cada) 
1.218,90m² (cada) 

8º ao 11º pavimentos 17 apartamentos (cada) 

12º e 13º pavimentos 6 apartamentos (cada) 429,50m² (cada) 

TOTAL:   16.532,89m² 
 

III. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

O terreno onde se deseja finalizar o empreendimento está inserido no Conjunto Urbano Praça Raul Soares – 
Avenida Olegário Maciel, que tem como objetivo reconhecer a importância histórica da Praça Raul Soares e do 
eixo da Avenida Olegário Maciel, do seu conjunto arquitetônico e das particularidades que o distinguem no 
espaço geral da cidade. A delimitação do Conjunto foi resultado de um estudo para proteção cultural da Praça 
Raul Soares e adjacências, com um perímetro dividido em áreas que constituem pedaços de significativa 
relevância para a história da cidade. Diretrizes de proteção e intervenção para as referidas áreas, tais como de 
proteção altimétrica, diretrizes de afastamento e de intervenção em imóveis com proteção e em áreas 
públicas dentro do perímetro do Conjunto foram definidas.  

Neste contexto, e conforme as cartas de Grau de Proteção emitidas pela Diretoria de Patrimônio Cultural da 
Fundação Municipal de Cultura, o imóvel em análise neste parecer está sujeito à restrição altimétrica de 14 
metros em relação ao terreno natural. 

Cabe ressaltar que qualquer proposta de ocupação que extrapole essa altimetria deverá ser avaliado pelo 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH. 

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, os 

previstos na proposta do novo plano diretor derivada da IV Conferência Municipal de Política Urbana – IV 

CMPU e os pleiteados pelo requerente na caracterização da OUS apresentada: 

Quadro 3: Situação do terreno conforme legislação vigente 

Zoneamento ZHIP – Zona do Hipercentro 
CAbas: 1,0 

CAmax: Não se aplica 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel 
TP: 20% 

Altimetria: 14 m 

Operação Urbana 
Consorciada - OUC 

Terreno lindeiro à OUC Área Central AFmin: 4,0m* 

Observações: 
* Dispensado nos pavimentos situados em nível superior a 3,5m em relação à cota altimétrica do passeio. 
 

Quadro 4: Situação do terreno conforme proposta do novo plano diretor 

Categoria de 
Estruturação Urbana 

OP-3 Ocupação Preferencial 3 
CAmin: 0,5 CAbas: 1,0 

TO: 80%  CAmax: 4* 

Categorias ADE Avenida do Contorno- Setor Hipercentro TP: 20%** Quota: 8 
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complementares Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel AFmin: 4,0m 

Operações Urbanas 
Consorciadas - OUC 

Terreno lindeiro à OUC Área Central Altimetria máxima: 14 m 

Observações: 
* A IV CMPU aprovou o incide básico 1,0 para aproveitamento construtivo para áreas em OP-3, porém possibilitou um 
CAmax de 4,0 como o limite a ser empregado nessas áreas através da aquisição de potencial construtivo adicional, por 
meio de outorga onerosa do direito de construir ou de prática de estratégias de gentileza urbana. No entanto, por ser 
lindeira à área de operação urbana consorciada, o CAmax do zoneamento deixa de ser aplicável até que este instrumento 
seja regulamentado. 
** Em terreno natural, com arborização. 
 

Quadro 5: Parâmetros especiais pretendidos  

Parâmetro Índice vigente Índice do projeto 
aprovado 

Índice pretendido 

Coeficiente de aproveitamento máximo 1,0 7,04 (líquido)** 7,04 (líquido) 

Taxa de permeabilidade 20% 0,0 10% + 53,32% sobre 
lajes 

Afastamento Frontal 4,0 0,0 0,0 

Altura máxima da edificação 14m* 44,5m 44,5m 

Observações: 
* Diretriz estabelecida pelo CDPCM-BH, podendo ser flexibilizado mediante avaliação e anuência deste Conselho. 
** Índice aproximado, informado pela RT. 

 
Legenda:  
CAmin: coeficiente de aproveitamento mínimo 
CAbas: coeficiente de aproveitamento básico 
CAmax: coeficiente de aproveitamento máximo  
TP: taxa de permeabilidade  
AFmin: afastamento frontal mínimo 
AMD: altura máxima na divisa 
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. 

Ainda de acordo com a legislação urbanística vigente, o imóvel está inserido em área lindeira à Operação 
Urbana Consorciada Área Central. Tal operação abrange as áreas identificadas como preferenciais para o 
desenvolvimento de operações urbanas pelo Plano de Reabilitação do Hipercentro, assim denominadas: Casa 
do Conde de Santa Marinha/Boulevard Arrudas, Guaicurus/Rodoviária e Mercados. Tais operações têm como 
finalidades a implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano, a otimização de 
áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas consideradas subutilizadas, a 
implantação de programas de habitação de interesse social, a implantação 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 perímetro onde se situa o empreendimento inacabado foi mantido como 
prioritário para o desenvolvimento de operações urbanas consorciadas na revisão do Plano Diretor de Belo 
Horizonte em análise no Legislativo Municipal. 

Na proposta do novo plano diretor a área está inserida na categoria de estruturação urbana Ocupação 
Preferencial-3 – OP-3, bem como na categoria complementar ADE Avenida do Contorno, especificamente, nos 
quarteirões demarcados como “setor hipercentro”. É classificada na categoria OP-3 a Área Central de Belo 
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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. A IV CMPU aprovou o incide básico 1,0 
para aproveitamento construtivo para áreas em OP-3 e possibilitou um CAmax de 4,0  como o limite a ser 
empregado nessas áreas através da compra de outorga, sem necessidade de vinculação ao estoque de 
potencial construtivo disponível. Os limites da OP-3 coincidem com os da ADE Avenida do Contorno. 

A ADE Avenida do Contorno 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 região em questão está inserida 
no setor hipercentro, conforme indicado anteriormente. O setor hipercentro caracteriza-se pela visitação 
cotidiana de milhares de pessoas e nele deve ser incentivada a ampliação da oferta de moradias com o 
objetivo de estimular a vivacidade da área em todos os períodos do dia e proporcionar o acesso a comércio, 
serviços e equipamentos por modos coletivos ou não motorizados de transporte, bem como mantida a política 
de qualificação dos espaços públicos. 

V. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ANTÔNIO CARLOS/PEDRO I + LESTE-OESTE – OUC-ACLO 

O plano urbanístico e o estudo de impacto de vizinhança da Operação Urbana Consorciada Antônio 
Carlos/Pedro I + Leste/Oeste, foram desenvolvidos sob a coordenação da Smapu, após amplo processo de 
discussão pública e, atualmente, estão sendo apreciados pelo Conselho Municipal de Política Urbana – 
Compur. 

O plano da OUC-Aclo pretende, através da adoção de parâmetros especiais de ocupação e uso do solo, 
incentivar a implantação de atividades concentradoras de pessoas, novos equipamentos para melhor 
atendimento da população em suas demandas, bem como empreendimentos capazes de gerar novos pólos de 
emprego e renda. De forma concomitante, pretende-se ampliar e diversificar a oferta de moradias na área da 
OUC, por meio de incentivos à produção de imóveis para famílias de várias faixas de renda e organização 
social. 

No âmbito deste plano, o terreno encontra-se inserido em quadra classificada como “quadra central”. A 
quadra central é um modelo de ocupação criado exclusivamente para ser aplicado na Área Central de Belo 
Horizonte, na porção incluída na OUC-Aclo, que abrange quadras do Bairro Barro Preto e do Hipercentro. Tal 
região é dotada de boa infraestrutura instalada, tendo sido alvo de várias intervenções do poder público ao 
longo dos anos. O modelo de ocupação quadra central objetiva alto adensamento populacional, associado à 
construção de unidades habitacionais menores, ao incentivo ao uso misto e à restrição de vagas de garagem.  

O adensamento permitido na quadra central está condicionado à liberação de atravessamento de quadra ou à 
conformação de área livre para uso público, o que contribuirá para a melhoria da circulação de pedestres. 
Através da adoção deste modelo de ocupação, pretende-se ampliar os espaços para a apropriação pública 
existentes no setor central da operação urbana, atualmente escassos. Assim, novos espaços de lazer serão 
criados, aprimorando a qualidade urbana da Área Central.  

Ressalta-se que a região definida com o modelo de ocupação quadra central abrange um grande número de 
Conjuntos Urbanos protegidos pela Política Municipal de Patrimônio Cultural. Os imóveis inseridos nesses 
conjuntos urbanos podem ter seus parâmetros flexibilizados e/ou revisados pelo Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH.  

Dentre as diretrizes gerais do modelo de ocupação da quadra central, previstas no plano urbanístico da OUC-
Aclo, destaca-se:  
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• Estimular a vivacidade dos espaços públicos, priorizando-se a implantação de uso não 
residencial na maior extensão dos pavimentos térreos: fachada ativa;  

• Garantir a implantação de percursos de pedestres internos às quadras, para reduzir as 
distâncias dos percursos a pé e possibilitar a apropriação coletiva dos espaços de uso 
público; 

• Estimular a implantação de empreendimentos com maior número de unidades 
habitacionais de pequeno porte, estimulando o adensamento populacional na área 
central da OUC;  
• Estimular empreendimentos que adotem um número reduzido de vagas de garagem; 
• Estimular a adoção de soluções arquitetônicas que dialoguem com as empenas cegas 
tão comuns na área central da OUC; 
• Reduzir o impacto das áreas de estacionamento na volumetria das edificações, 
coibindo a implantação de fachadas cegas no andar térreo, com incentivo a 
estacionamentos subterrâneos; 
• Possibilitar a implantação de projetos diferenciados e de grande porte, com incentivo 
ao agrupamento de lotes. 

 
 

VI. POLÍTICAS NACIONAL E MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/12, é instrumento da política de 

desenvolvimento urbano de que trata 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, existentes no 

planejamento de trânsito e transportes da cidade e aprimoradas por meio dos resultados IV CMPU. Tais 

diretrizes foram incorporadas à proposta do novo plano diretor municipal no mesmo sentido da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, contendo, portanto, 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.  

 

VII. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA EDIFÍCIO 
MONTE CARLO – RUA RIO GRANDE DO SUL, 435 

A partir da análise do material entregue pelo requerente e considerando os conceitos e planos abordados, 
apresentam-se algumas diretrizes destinadas a nortear o processo de formatação da operação urbana 
simplificada, bem como as premissas para alterações do projeto que configurará conclusão do 
empreendimento objeto deste estudo. Tais diretrizes foram elaboradas considerando a necessidade de 
resguardar a melhor relação possível entre as edificações existentes e a que está sendo finalizada e, 
principalmente, a integração da edificação com o entorno imediato, de maneira a proporcionar qualificação 
urbanística e ambiental à região.  
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O padrão de ocupação da vizinhança é fator que também deve ser considerado na proposta de OUS que se 
busca estabelecer a partir deste processo. Além deste aspecto, é pertinente que novas normas de controle da 
ocupação do território, sobretudo as que denotam maior especificidade, tal como o caso de operações 
urbanas, sejam encaminhadas contendo premissas para qualificação do espaço respaldadas de forma 
compartilhada com a sociedade civil no âmbito da IV CMPU.  

Entre as conclusões derivadas das propostas aprovadas na IV CMPU, destaca-se o conceito de unidades de 
vizinhança qualificadas. Este conceito de organização territorial visa dotar as várias porções do território 
municipal com diversidade de usos de forma a gerar maior acesso da população a comércio e a serviço nas 
proximidades de suas residências, conciliando espaços destinados à moradia e ao trabalho, e de maneira a 
possibilitar maior ênfase aos deslocamentos por modos não motorizados e por transporte coletivo. Ênfase foi 
dada também, durante a Conferência, à importância de se incentivar a ampliação de ofertas de moradias na 
área central da cidade. 

Outro ponto de destaque das discussões da IV CMPU diz respeito à importância da taxa de permeabilidade 
como instrumento de melhoria da qualidade ambiental, capaz de proporcionar incremento das áreas verdes e 
contribuir para a redução da carga imposta ao sistema de drenagem urbana. A taxa de permeabilidade é 
definida como a porcentagem da área do lote a ser mantida em terreno natural e com vegetação, não sendo 
facultada sua substituição por caixa de captação, devendo ser cumprida na área de uso comum dos 
empreendimentos. Proposta também aprovada na Conferência prevê que os empreendimentos devem ter 
caixa de captação de forma a complementar a função da taxa de permeabilidade, minimizando o problema das 
cheias.  

As políticas de mobilidade urbana, sintetizadas em seção especial deste parecer, visam privilegiar os modos de 
transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos deslocamentos feitos por veículos individuais.  

Feitas as considerações contidas neste parecer, destacam-se os princípios a serem empregados para 
desenvolvimento da OUS a ser constituída para conclusão da obra iniciada na Rua Rio Grande do Sul, 435: 

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

2- melhoria da paisagem da cidade;  

3- qualificação e ampliação de espaços de convívio e áreas verdes;  

4- qualificação da unidade de vizinhança, com diversidade de usos; 

5- aproveitamento da capacidade de suporte da região; 

6- revitalização e requalificação de áreas degradadas ou estagnadas; 

7- valorização do pedestre e desestímulo aos modos de transportes individuais motorizados; 

8- qualificação do centro do Município, estimulando a convivência entre usos; 

9- estimulo os usos residencial e misto; 

10- incentivo à ampliação da oferta de moradias na Área Central. 

Respeitados os princípios enunciados, o empreendimento proposto deverá contemplar: 
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a) coeficiente de aproveitamento máximo de 8,5 bruto, o que significa que deve ser computada nesse índice a 
área total a ser construída, não sendo, portanto, aplicado o art. 46 da Lei n° 7.166/96 para cálculo do potencial 
construtivo;  

b) taxa de permeabilidade mínima de 60%, área a qual deverá ser cumprida em, no mínimo, 10% em terreno 
natural, e o restante através de jardineiras e telhado verde, associados à caixa de captação; 

c) lançamento de água pluvial do empreendimento não superior à vazão gerada pelo mesmo terreno em 
condições naturais. Para tanto, além dos 60% 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 à melhoria 
do funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem da região, com capacidade mínima equivalente à 
área ocupada do terreno; 

d) acessibilidade universal nas áreas de uso público da edificação; 

e) 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; 

f) composição de projeto que se aproxime das diretrizes previstas na proposta do novo plano diretor, 
aprovadas na IV CMPU, para o setor hipercentro da ADE Avenida do Contorno e discutidas na OUC-Aclo para a 
“quadra central”, contemplando fachada ativa no pavimento térreo, de forma a criar unidades comerciais ou 
de serviços voltadas para a rua; 

g) composição de projeto que considere as características do conjunto urbano protegido e edificações 
protegidas do entorno, especialmente no que diz respeito à altimetria. Ressalta-se que a proposta de projeto 
arquitetônico resultante deverá ser avaliada pelo CDPCM-BH, órgão que definirá, de forma conclusiva, o limite 
de altimetria para o empreendimento, o que poderá impactar o coeficiente de aproveitamento máximo 
indicado no item “a”;  

h) limite máximo de uma vaga de estacionamento de veículos leves para cada três unidades residenciais, 
devendo ser resguardado espaço destinado a carga e descarga internalizada ao empreendimento, a ser 
dimensionado na próxima fase deste processo; 

i) disponibilização de bicicletário com capacidade mínima para 5 (cinco) bicicletas; 

j) promover melhoria urbanística na vizinhança, tais como melhoria dos pontos de embarque e desembarque 
de transporte coletivos próximos e dos passeios, especialmente nas calçadas do entorno do Mercado Novo, 
com projeto específico de requalificação a ser desenvolvido pelo empreendedor e aprovado pela Smapu, de 
forma a melhorar a ambiência e as condições para circulação de pedestres na vizinhança, como contrapartida 
a esta OUS. Ressalta-se que o padrão das calçadas devem ser aqueles instituídos pelo Código de Posturas do 
Município e normas correlatas;  

k) projeto, instalação e manutenção de uma “varanda urbana” – parklet – no espaço de duas vagas de 
estacionamento de veículos leves nas proximidades do empreendimento, com espaço de estar, iluminação de 
segundo nível, jardineira e paraciclo, como contrapartida a este OUS;  

l) destinação de unidades habitacionais de interesse social para o município, voltadas para a disponibilização à 
população por meio de aluguel social, de forma a contribuir com a Política Habitacional do Município, como 
contrapartida a esta OUS; 

l) manutenção dos demais parâmetros urbanísticos em conformidade com o projeto aprovado. 
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O coeficiente de aproveitamento líquido pleiteado para implantação do empreendimento, que considera as 
áreas não computáveis no cálculo do potencial construtivo pela legislação vigente, é de 7,04 vezes a área do 
terreno, bastante superior ao coeficiente máximo atualmente válido para o local. Considerando a possibilidade 
de maior adensamento construtivo reconhecida tanto pela categoria de estruturação urbana proposta no 
Novo Plano Diretor para o local quanto pela a indicação de Quadra Central definida pela Operação Urbana 
Consorciada ACLO, somado ao fato do empreendimento prever uso residencial para o local, torna-s pertinente 
manter o índice solicitado. 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.  

Para o estabelecimento de tal índice foi também levada em consideração a situação do empreendimento, com 
projeto anteriormente aprovado e a obra inacabada, e, especialmente, o uso que se propõe para o local 
(misto, com grande parte do empreendimento destinado ao uso residencial), o que vai ao encontro dos 
princípios discutidos na IV CMPU para a área do hipercentro da cidade: ampliação da oferta de moradias; 
estímulo à vivacidade da área em diferentes períodos do dia; e acesso a comércio, serviços e equipamentos 
por modos coletivos ou não motorizados de transporte. 

No entanto, é importante ressaltar que a majoração de potencial construtivo acima sugerido esbarra na 
diretriz altimétrica imposta ao empreendimento em razão de sua inserção no Conjunto Urbano Praça Raul 
Soares – Avenida Olegário Maciel, que busca preservar os traços urbanísticos e arquitetônicos da região. Em 
decorrência de tal fato, a concepção de uma edificação no local deverá ser estuda buscando-se uma inserção 
que concilie o melhor aproveitamento edilício sugerido para o imóvel e uma altimetria compatível com o 
conjunto protegido no qual se insere, respeitando as características do patrimônio que se busca preservar. 
Dessa maneira, conforme indicado no item “g” optou-se por não estabelecer, no âmbito da OUS, uma 
limitação altimétrica, cabendo ao empreendedor propor um modelo de ocupação que considere essas 
questões, o qual deverá ser aprovado pelo CDPCM-BH, tendo em vista a restrição de 14,0 m determinada 
atualmente para o terreno pelas normativas de autoria do órgão citado. 

Com relação à taxa de permeabilidade, a obra iniciada dificulta o seu cumprimento totalmente em terreno 
natural, como desejável pela proposta do novo plano diretor. Nesse sentido, solicita-se que a porção da taxa 
de permeabilidade impossibilitada de ser cumprida em terreno natural, seja realizada em jardineiras, telhado 
verde ou outros dispositivos semelhantes. Deverá ainda ser executada caixa de captação para amortecer a 
descarga de água pluvial na rede pública de drenagem, conforme indicado no item “c”. 

Com relação ao afastamento frontal mínimo exigido pela legislação vigente, de 4 metros, entende-se que esse 
parâmetro deve ser contraposto ao fato da consolidação da parte da obra já concluída e em utilização e a 
situação das edificações do entorno que também encontram-se edificadas junto ao alinhamento. Nesse 
contexto, mostra-se cabível flexibilizar este parâmetro, ressaltando-se novamente que tal flexibilização esta 
sujeito à avaliação e aprovação do CDPCM-BH.  

As lojas voltadas para o logradouro público reforçam a diversidade de atividades econômicas na área, 
melhorando inclusive a segurança local, por isso a exigência do atendimento/manutenção da fachada ativa 
citada no item “f”. Conforme definido na proposta para o novo plano diretor do município, a fachada ativa é a 
fachada ao nível térreo destinado ao uso não residencial em que pelo menos 50% ao longo de sua extensão 
total, esteja garantida a permeabilidade visual no nível do pedestre e o acesso direto do mesmo à atividade 
econômica a partir do logradouro público. A atividade econômica de estacionamento de veículos, bem como o 
acesso a estacionamentos de veículos, não caracteriza fachada ativa. 
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Para garantir a minimização do impacto do empreendimento no local e melhorar a situação do mesmo em 
relação à via pública, buscando qualificar o espaço público e garantir espaços para circulação de pedestres 
com conforto, segurança e qualidade, são solicitadas melhorias no entorno, conforme indicado no item “i”. 

A proposta contempla 225 unidades habitacionais. Com a intenção de contribuir com a Política Municipal de 
Habitação, solicita-se a transferência de algumas unidades para disponibilização à população por meio do 
aluguel social, a ser acordado na segunda etapa desse processo, como contrapartida em relação aos benefícios 
conferidos ao empreendimento nesta OUS. Entende-se ainda que, para esse tipo de uso, o modelo da unidade 
pode ser alterado, produzindo unidades menores, de um ou dois quartos com apenas um banheiro, de forma a 
viabilizar um número maior de oferta possível com este fim.  

A colocação da “varanda urbana” indicada no item “k” torna-se pertinente em decorrência da dificuldade de 
criar, no terreno do empreendimento, soluções arquitetônicas que tornem seu espaço térreo mais agradável 
aos usuários da região e que melhorem a paisagem da rua.  

Salienta-se que o empreendimento deverá obedecer às exigências do Código de Posturas e do Código e de 
Edificações do Município, bem como 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). Caso haja previsão legal de EIV ou estudo de impacto ambiental – EIA para o empreendimento, o 
mesmo não será dispensado e poderá estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias inerentes aos 
processos de licenciamento especial que organizam (art. 73 a art. 74-E da Lei n° 7.166/96).  

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, a partir 
do exame pormenorizado da significância da alteração do modelo de ocupação do terreno para as áreas a ele 
adjacentes. Estabelecerá ainda as contrapartidas financeiras e não financeiras a serem cumpridas pelo 
empreendedor, dimensionadas 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. As 
condições a serem impostas para desenvolvimento da OUS serão ponderadas, como exposto neste parecer, 
em decorrência da situação de início da obra de construção do empreendimento e da busca por soluções 
jurídicas para o cumprimento da função social da propriedade. 

VIII. 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; 

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

c) lista de usos e atividades a serem exercidas no empreendimento; 
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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; 

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 
próprio fornecido pela SMAPU.  

IX. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando: 1) que o imóvel apresenta possibilidade de 

receber ocupação e uso em atendimento ao interesse do município e ao melhor cumprimento da função social 

da propriedade; 2) que a operação urbana simplificada poderá proporcionar a regularização da situação 

administrativa do empreendimento, de forma a viabilizar um melhor aproveitamento urbanístico do imóvel; 3) 

que o uso proposto para o local contribui para a vitalidade da área; 4) que a parte da estrutura concluída 

poderá ser aproveitada com adequação de projeto que zele pela preservação do contexto histórico cultural do 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel; 5) que a contrapartida a ser prevista na OUS 

poderá contribuir para a qualificação de áreas vizinhas e na busca por atendimento à política municipal de 

habitação, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização 

do empreendimento localizado na Rua Rio Grande do Sul, 435, observadas as diretrizes dispostas neste 

documento. 

É o nosso parecer. 

 

Joana S. Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

Taís Lara 

Arquiteta – Gerente de Legislação Urbana 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta – Assessora 

 

José Júlio Vieira 

Arquiteto – Gerente de Legislação e Gestão Urbana 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 

 


