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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 09/2016 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2016. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada – Obras inacabadas – Rua Rio Grande do Sul, 780 
EMPREENDIMENTO: Edificação Residencial Multifamiliar e Comercial  
PROCESSO: 01-071.335/15-16 
LOCALIZAÇÃO: Rua Rio Grande do Sul, 780, Bairro Barro Preto, Lotes 09 e 11, Quarteirão 014; 
RESPONSÁVEL LEGAL/INTERESSADO: Construtora Santa Marta Ltda – José Antônio Pereira Bitarães 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Absoluta Engenharia Ambiental Ltda 
 

I. APRESENTAÇÃO 

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

Urbana Simplificada obras inacabadas – Rua Rio Grande do Sul, 780” 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 06/2015 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 
execução de edificação vertical de uso misto, contendo 19 
pavimentos, sendo galeria com lojas no pavimento térreo, 
conformando junto com as garagens o embasamento da 
edificação, e uso residencial multifamiliar em duas torres 
contemplando 120 unidades habitacionais.  

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

O programa se distribui no empreendimento proposto da 
seguinte maneira: 

Figura 1: Imagem com simulação da edificação, a 

partir da Rua Rio Grande do Sul. Fonte: 

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

Terreno: 1.200,00m²  
 
Edificação: 
14.154,46m²(bruta) 
 
120 unidades residenciais 
119 vagas de 
estacionamento 
 
 

Estacionamento Subsolo, 2º e 3º 
pavimentos  

1.152 m² + 1.152 m² + 
1.152m² = 3.456,0 m² 
119 vagas 

16 lojas  1º Pavto 1.040 m² 

Pilotis  4º Pavto 592,37m² 

Pavimento tipo - 8 unidades por andar – 
(duas torres com 4 unidades cada)  

5º ao 19º 
pavimento 

592,37m² - cada x 15= 
8.885,55m² 

Casa de máquinas 1 pavimento  90,27m² 

Caixa d’água 1 pavimento  90,27m² 

Total (bruto) 14.154,46m² 
 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA EDIFÍCIO SITUADO À RUA 
RIO GRANDE DO SUL, Nº 780. 

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° 06/2015, 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 
06/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 11,9 
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; 

ATENDIDO. 

b) quota de terreno por unidade habitacional de 8; 
ATENDIDO. 

c) afastamento frontal mínimo de 4,0m, tratado 
como prolongamento do passeio. Ressalta-se o 
padrão das calçadas devem ser aqueles 
instituídos pelo Código de Posturas do Município 
e normas correlatas. Poderá ser mantida solução 
do tipo “bandeja” conforme projeto 
anteriormente aprovado; 

ATENDIDO. 

d) área vegetada de 20% podendo ser cumprida em 
jardineiras, devendo, se possível, criar espaços 
vegetados em terreno natural para 
cumprimento dessa exigência; 

NÃO ATENDIDO. 

e) acessibilidade universal no afastamento frontal e 
a todas as áreas de uso público das edificações; 

NÃO MENCIONADO. 

f) soluções e materiais que busquem reduzir 
impacto ambiental e contribuam para o conforto 

PARCIALMENTE ATENDIDO. 
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térmico e redução do consumo de água e 
energia, dentro dos princípios de 
sustentabilidade, inclusive, colocação de caixa 
de captação para minorar a descarga no sistema 
de drenagem urbana; 

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

ATENDIDO. 

h) manutenção do pavimento térreo como espaço 
não residencial com fachada ativa e 
possibilidade de transformar área de 
estacionamento de veículos leves em área bruta 
locável para uso não residencial; 

ATENDIDO. 

i) espaço destinado a carga e descarga 
internalizada ao empreendimento, a ser 
dimensionado na próxima fase deste processo; 

NÃO ATENDIDO. 

j) 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 bicicletário. 

NÃO ATENDIDO.  

 

Com relação ao item “d”, entende-se que o comprometimento do terreno com a obra iniciada dificulta a 
implantação da área permeável em terreno natural, uma vez que envolveria a necessidade de significativas 
demolições e modificações em unidades comercializadas e em funcionamento. Entretanto, o empreendimento 
deverá dispor área vegetada equivalente a 20% da área do terreno a ser composta de jardineiras e/ou 
telhados verdes, associados à caixa de captação e retenção de água pluvial com volume mínimo de 7,2m³ 
(equivalente a 30 litros por m² de área ajardinada fora do terreno natural).  

Ainda com relação ao item “f”, para o atendimento à diretriz é necessário que o empreendimento disponibilize 
um bicicletário no interior da edificação com capacidade mínima para 10 bicicletas, além dos sistemas 
indicados no item 4.2 do estudo dos impactos urbanísticos apresentado. 

Com relação ao item “i”, a proposta apresentada não contempla vaga de carga e descarga internalizada ao 
empreendimento. Considerando a legislação vigente, como a área líquida destinada ao uso não residencial é 
inferior a 1.500m², o empreendimento fica dispensado da exigência de vaga destinada a carga e descarga. 
Além disso, a proposta não modificará a situação existente com relação ao pavimento térreo, onde se situam 
as unidades destinadas a atividades comerciais, com baixa parcial e em funcionamento. Desta forma, entende-
se que é possível acatar a proposta como apresentada com relação a essa diretriz dispensando a edificação da 
exigência feita. 

Finalmente, com relação ao item “j”, por haver propostas de implantação de parklets nas imediações do 
terreno, o empreendimento fica dispensado do atendimento a essa diretriz, ficando a contrapartida 
unicamente destinada à disponibilização de unidades para programa de aluguel social, conforme discriminado 
no item a seguir.  

Ressalta-se que a proposta foi objeto de análise da Diretoria de Patrimônio Cultural - DIPC da Fundação 
Municipal de Cultura - FMC e que a mesma, considerando tratar-se de vizinhança já consolidada, com 
edificações de elevada altimetria no entorno imediato do empreendimento, se mostrou favorável ao 
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prosseguimento da proposta de OUS tendo em vista que o impacto da finalização da obra não produzirá mais 
efeitos nocivos à paisagem da área do que as já produzidas pela edificação inacabada. 

 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisadas as condições para continuidade das obras referentes à finalização do edifício situado à Rua Rio 
Grande do Sul, n° 780, 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 Lotes 009 e 011 do quarteirão 14, Bairro Barro Preto 

Área total do terreno  1.200,00m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 11,9 

Área total edificada  14.154,46m² 

Área de fruição pública  0,0m² 

Área permeável  
240m², em jardineiras e telhados verdes, associado à caixa de 
captação. 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial 

7,2m³  

Taxa de ocupação 100% 

Altura total da edificação 66m 

Afastamento frontal 4,00m 

Afastamentos laterais e de fundos mínimos 0,0m – conforme projeto anteriormente aprovado 

Acessos Rua Rio Grande do Sul 

Nº de unidades residenciais 120 

Nº de unidades não residenciais 24 

Área destinada a estacionamento 3.397,96m² 

Vagas para veículos leves 119  

Vagas para motocicletas 0 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 10 bicicletas 

 

Além do atendimento às diretrizes, será necessária a prestação de contrapartida financeira na forma da Lei nº 
7.166/96, dimensionada em decorrência do benefício a ser conferido pelo Poder Público e sua obrigatoriedade 
de gestão da valorização da terra urbana derivada de seu aproveitamento edilício. A prestação de 
contrapartida da operação urbana simplificada deverá ser proporcional aos benefícios de natureza urbanística 
concedidos pelo Poder Público no âmbito da aplicação do instrumento, conforme prevê o art. 67, VI da Lei nº 
7.165/96.  

O cálculo da contrapartida tomou como referência a renda fundiária adicional proporcionada pela adoção de 
coeficiente de aproveitamento superior e de quota e afastamentos inferiores. Para tanto, foi mensurada a 
variação no valor presente líquido do empreendimento com e sem a adoção dos parâmetros especiais, 
aplicando-se ao resultado final um fator de planejamento urbano que visa equalizar o preço do solo virtual e 
garantir uma rentabilidade mínima ao empreendimento, ficando o valor final limitado a um montante que não 
o inviabilize. Convém ressaltar, que como esta operação urbana simplificada visa criar condição administrativa 
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e jurídica para a finalização da obra e que é interesse do Poder Público minimizar os impactos sociais e 
paisagísticos da obra inacabada, conforme o Decreto n° 15.678/14, que padrões de recolhimento de mais-valia 
da terra foram alterados em comparação com os que são adotados nas OUSs sem as características desta.  

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

A contrapartida estabelecida no âmbito desta operação urbana simplificada será a transferência ao Poder 
Público, pelo empreendedor, de 10 (dez) unidades residenciais para a disponibilização à Política Municipal de 
Habitação por meio de aluguel social. O valor utilizado como referência da contrapartida a ser prestada em 
unidades habitacionais será de R$2.587.161,00, determinado com base nos estudos econômicos que 
direcionaram esta operação e nos critérios acima descritos. O valor monetário da contrapartida é referencial, 
tendo em vista que deve ser garantido o número de unidades habitacionais sob os critérios desta operação. 

As unidades a serem transferidas deverão estar localizadas na região central ou pericentral do Município e 
terem tipologia, localização e condições de habitabilidade aprovadas pela Companhia Urbanizadora e de 
Habitação de Belo Horizonte - Urbel.  O nº de unidades foi determinado considerando-se um valor médio de 
mercado de unidades de mesmo padrão que as solicitadas, bem como o valor de referência anteriormente 
descrito. 

Salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código de 
Edificações do Município. Deve-se ressaltar que as obrigações do empreendedor em referência às 
contrapartidas para realização do empreendimento não se confundem com a execução de condicionantes 
impostas ao mesmo em decorrência do processo de licenciamento urbanístico e ambiental (art. 67, VI, da Lei 
7.165/96 e alterações).  

V. ETAPAS PARA PROPOSIÇÃO DA OUS 

A proposição de OUS deverá observar as seguintes etapas subsequentes, conforme disposto no Decreto n° 

15.758/14, que estabelece procedimento para a instituição do instrumento complementar às diretrizes 

dispostas pela Lei n° 7.165/96: 

1- realização de audiência pública, preferencialmente na região de instalação do empreendimento, visando 

a assegurar a participação da população no processo de elaboração do plano urbanístico da OUS; 

2- assinatura de Termo de Conduta Urbanística entre o Executivo Municipal e o empreendedor, por meio do 

qual este deverá se comprometer a cumprir as obrigações e os prazos constantes da proposta de texto 

legal, em conformidade com o Plano Diretor do Município; 

3- encaminhamento, pelo Executivo Municipal, de projeto de lei específico à Câmara Municipal. 

VI. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando que o imóvel apresenta possibilidade de 
receber ocupação e uso em atendimento ao melhor cumprimento da função social da propriedade e que a 
contrapartida a ser prevista na OUS contribuirá para a política de habitação social do Município, conclui-se 
pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada para viabilização do empreendimento 
localizado à Rua Rio Grande do Sul, nº 780, observadas as diretrizes dispostas neste documento. 
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Ressalta-se que as condições para melhoria da edificação e de sua inserção no espaço público, como a 
ampliação da jardineira e implantação de caixa de captação com volume adequado, consistem em condições 
para andamento do processo de OUS.  

É o nosso parecer. 

 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
 
 
José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 
Lívia de Oliveira Monteiro 
Arquiteta 
Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 
 
 
Bruno Hermann 
Gerente de Parceria Público Privada 

 

 

De acordo, 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 


