
Alvará de Obras em Logradouros Públicos

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO PARCELAMENTO DO SOLO E 

OBRAS EM LOGRADOUTRO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE DE PARCELAMENTO

Nº Alvara:

0189/2019

Data de Emissão:

13/03/2020Início

14/03/2020

Termino

14/03/2021

Via:

1ª Emissão01.101163/19-16

Número do Processo:

Prazo da(s) obra(s)Regional:

Centro-sul

Concessionária: Condomínio Villagio Anchieta 07.669.962/0001-87

Francisco Deslandes, Rua 900 andar 3

Anchieta

30.310-530BH MG

Empresa Executora: Larissa Alves Borges da Silva 089.076.606-11

Francisco Deslandes, Rua 900 3º andar

Anchieta

Belo Horizonte 31 99795-2996

Logradouro Código Início Término Bairro Método Mobiliário Quant. Unid.

Albita, Rua 001867 Oliveira, Rua Senhora Das 
Gracas, Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Albita, Rua 001867 Oliveira, Rua Senhora Das 
Gracas, Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Albita, Rua 001867 Oliveira, Rua Vitorio Marcola, 
Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Albita, Rua 001867 Oliveira, Rua Vitorio Marcola, 
Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.
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Alvará de Obras em Logradouros Públicos

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO PARCELAMENTO DO SOLO E 
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Logradouro Código Início Término Bairro Método Mobiliário Quant. Unid.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Dom Vital, Rua Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Dom Vital, Rua Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Grajaú, Rua Tinhare, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Grajaú, Rua Tinhare, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Odilon Braga, 
Rua

Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Francisco 
Deslandes, Rua

029400 Odilon Braga, 
Rua

Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Pium-I, Rua 054393 Outono, Rua Caldas, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Pium-I, Rua 054393 Outono, Rua Caldas, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Pium-I, Rua 054393 Passa Tempo, 
Rua

Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.
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Alvará de Obras em Logradouros Públicos

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO PARCELAMENTO DO SOLO E 
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Logradouro Código Início Término Bairro Método Mobiliário Quant. Unid.

Pium-I, Rua 054393 Passa Tempo, 
Rua

Rio Verde, Rua Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Pium-I, Rua 054393 Abdo Arges 
Kalil, Pca

Eugenio Murilo 
Rubiao, Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Destrutivo (D) 10 - Outros / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Pium-I, Rua 054393 Abdo Arges 
Kalil, Pca

Eugenio Murilo 
Rubiao, Rua

Ex Colônia 
Adalberto Ferraz

Não Destrutivo 
(ND)

05 - Cabine / 06 - 
Transporte e 
trânsito / 02 - 
Superfície

Proj. 
Anexo.

Observações

- Método Não Destrutivo: Trechos indicados no projeto.

- Método Não Destrutivo (MND) - A alteração no Método construtivo implicará no 
cancelamento deste alvará.

- Descrição da obra: Implantação de abrigos de ônibus.

- Deverá ser feito "Comunicado de Início de Obras" (formulário próprio), observando o 
Decreto nº 14.355, de 06/04/2011, referente à execução de obras em vias arteriais ou 
coletoras.

- Obedecer às "Normas e Especificações Técnicas para Execução de Obras em Logradouros 
Públicos", em anexo.

- Deverá ser comunicado com antecedência de até 48 horas o início das obras à regional.

- Os passeios deverão ser recompostos e/ ou construídos conforme Portaria de padronização 
de passeio vigente.

- O início das obras na via pública, ainda que parcial, somente será permitido com a 
aprovação de projeto pela BHTRANS de desvio e/ou sinalização do local, conforme 
orientações do SACWEB ( www.pbh.gov.br). Para mais detalhes, ligar para o tel 3279 7923.
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Alvará de Obras em Logradouros Públicos

SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO PARCELAMENTO DO SOLO E 
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Observações

- Somente será admitida a renovação do Alvará uma única vez, durante a sua vigência, e 
mediante justificativa técnica, conforme art. 33 do Decreto nº 14.060, de 6 de  agosto de 2010.

- A divergência entre as informações prestadas para obtenção do documento de 
licenciamento, e a situação verificada no local, torna nulo o documento de licenciamento 
expedido, conforme art. 7º do Decreto nº 14.060, de 06 de agosto de 2010.

- O projeto elétrico, assim como sua conformidade às normas técnicas pertinentes é de total 
responsabilidade do seu Responsável Técnico – RT , ficando sua validação sob a 
responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica.

- O documento de licenciamento e o projeto aprovado devem estar afixados em local visível e 
de fácil acesso à fiscalização, conforme Parágrafo único do art.6º do Decreto 14060/2010.

- É de inteira responsabilidade do Empreendedor/Empresa Executora por quaisquer danos 
provocados às redes existentes da SUDECAP e de terceiros nos trechos abrangidos pela 
intervenção prevista em decorrência da execução, instalação e operação das obras.

- Na hipótese de não existir padronização de tratamento do passeio definido para a área, a 
restauração deverá obedecer às demais normas estabelecidas no Decreto 14060/2010.

- Assegurar condições máximas de limpeza, segurança e sinalização de obra de acordo com 
as normas vigentes.

- Colocar placa indicativa na(s) obra(s).

- O órgão/empresa deverá cumprir as posturas e demais normas da legislação vigente no 
Município de Belo Horizonte, bem como as exigências estabelecidas no presente alvará.

- Nos casos de renovação de alvará, somente será aceita a renovação dentro do prazo de 
validade do alvará.

- Antes do início das obras, aprovar o projeto de sinalização e obter autorização da BHTRANS.

- Alvará emitido em conformidade com a Portaria SMARU 005/2015. Constatadas quaisquer 
não-conformidades com a legslação vigente ou com a situação real será considerado nulo 
este alvará, ficando o RT e o Requerente sujeitos às penalidades legais.

- Alvará emitido pela modalidade de "Alvará Imediato". Requerente declara ciência e 
cumprimento integral à legislaçao vigente.
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                                                                  Informações Complementares

- Os responsáveis pela aprovação e execução das obras devem obedecer às Normas e Especificações 

Técnicas para Execução de Obras em Logradouros Públicos, em anexo, sob as penas previstas na Lei 8.616/03.

- Deverá ser comunicado com antecedência de até 48 horas o início das obras à regional.

- O início das obras na via, ainda que parcial, somente será permitido com a aprovação de projeto pela 

BHTRANS de desvio e/ou sinalização do local e a obtenção da  Autorização de Interdição Total ou Parcial de 

Vias para Realização de Obras ou Eventos - AIV, a ser obtido junto à BHTRANS, conforme Art. 2º do Decreto 

14.954/12. Este alvará só será válido como documento de autorização para início das obras se a ele estiver 

anexo o DOT - Documento Operacional de Trânsito emitido pela BHTRANS e relativo ao processo licenciado.

- A divergência entre as informações prestadas para obtenção do documento de licenciamento, e a situação 

verificada no local, torna nulo o documento de licenciamento expedido, conforme art. 7º e § 1º do Decreto nº 

14.060, de 06 de agosto de 2010.

- O documento de licenciamento e o projeto vinculado ao licenciamento devem estar afixados em local visível 

e de fácil acesso à fiscalização, conforme Parágrafo único do art. 6º do Decreto 14.060/2010.

- São de inteira responsabilidade do Empreendedor/Empresa Executora quaisquer danos provocados ao 

patrimônio público e às redes existentes da SUDECAP e de terceiros nos trechos abrangidos pela intervenção 

prevista em decorrência da execução, instalação e operação das obras.

- Deverá ser colocada placa indicativa na(s) obra(s) conforme Decreto 15.861/15.

- O órgão/empresa deverá cumprir as posturas e demais normas da legislação vigente no Município de Belo 

Horizonte, bem como as exigências estabelecidas no presente alvará.
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SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO URBANA

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO PARCELAMENTO DO SOLO E 

OBRAS EM LOGRADOUTRO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE DE PARCELAMENTO

Normas e especificações técnicas para execução de obras em logradouros públicos

1 - O responsável pela execução de obra ou serviço deverá, ao seu final, recompor o logradouro público na forma em 
que o tiver encontrado (art. 41 da Lei 8.616/2003 alterada pela Lei 9.845 de 08 de abril de 2010), desde que executado 
com material antiderrapante (art. 14, caput, da Lei 8.616/2003 alterada pela Lei 9.845 de 08  de abril de 2010).

2 – Caso haja padrão de calçada estabelecido pelo executivo (art. 14, parágrafos 1º e 2º, da Lei 8616/03 alterada pela 
Lei 9.845 de 08 de abril de 2010), este deverá ser obedecido e não se aplicará o disposto no item 1 destas normas.

3 - A reconstituição do passeio deverá ser do meio-fio até o alinhamento do lote, em atendimento ao art. 40 do 
Decreto 14.060 de 06 de agosto de 2010 e ao longo da intervenção conforme prevê o art. 11A da Lei 8.616/2003 
alterada pela Lei 9.845 de 08 de abril de 2010.

4 – O passeio em pedra portuguesa deverá ser executado com vigas de amarração de 10 cm de largura de 6,00 m em 
6,00 m, observando-se os padrões de calçadas conforme as Deliberações do Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) e o art. 14 da Lei Municipal 8.616 de 14 de julho de 2003 
alterada pela Lei 9.845 de 08  de abril de 2010 

5 - Deverão ser atendidas a legislação e normas referentes à acessibilidade (Lei Federal 10.098/00, Lei Municipal 
9.078/05 e Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2004).

6 – Os dutos deverão ser instalados, dentro da faixa destinada a mobiliário urbano:
a-  sob a faixa de piso podotátil, quando existente;
b - sob a faixa cimentada ou sob a calçada portuguesa quando a largura dos dutos excederem 40 cm.

7 - A recomposição da pista de rolamento deverá obedecer aos seguintes critérios:
a - Vala longitudinal (paralela ao meio-fio): havendo abertura de vala pelo MÉTODO DESTRUTIVO  na pista de 
rolamento do logradouro  público,  a largura da área a ser pavimentada é de meio-fio a meio-fio e o comprimento, a 
extensão da vala. Deverá ser utilizado Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), compactado mecanicamente 
na espessura de 4 cm, faixa C do DNIT, sendo feitas também as 2 (duas) sarjetas de concreto no padrão SUDECAP, 
ao longo de cada meio-fio.
b - Vala transversal (cortando a rua): Se for Método Não Destrutivo não haverá recomposição, caso não exista caixa a 
construir; se for Método Destrutivo, a vala deverá ser recomposta na largura de 10,00m, sendo 5,00m do eixo da vala 
para a esquerda e 5,00m para a direita.
c - Vala em calçamento poliédrico: Tanto longitudinal quanto transversal, recomposição da vala com o próprio 
pavimento (calçamento poliédrico).
d – Vala em pavimento de concreto de cimento: haverá substituição de toda a placa de concreto de dilatação a 
dilatação.

8 - As travessias nas pistas de rolamento deverão ser realizadas integralmente pelo Método Não Destrutivo, salvo 
quando houver impedimento técnico devidamente justificado.

9 - A alteração do Método Não Destrutivo para Método Destrutivo implicará nova solicitação de Alvará justificando tal 
alteração.

10 - Considerando a Deliberação nº 109/2004 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte/CDPCM-BH, a licença para execução de intervenções nas calçadas dentro dos perímetros de Proteção dos 
Conjuntos Urbanos, ADE’s e imóveis com tombamento isolado deverão observar as seguintes diretrizes: 
a - As calçadas em laje de pedra originais da fundação da cidade deverão ser totalmente preservadas, não podendo 
ser furadas, quebradas, removidas.
b - As demais calçadas, após qualquer intervenção, deverão ser totalmente refeitas no trecho correspondente à 
testada do terreno adjacente à mesma, seguindo a padronização de calçadas disponíveis de calçadas disponíveis no 
site da PBH – www.pbh.gov.br / subsecretaria de regulação urbana / padronização de calçadas.

11 - Deverão ser observados as normas e os horários permitidos para serviços urbanos, em vias de ligação regional, 
arteriais ou coletoras, estabelecidos pelo Decreto 14.355 de 06/04/2011 e Decreto 14.954, de 10 de julho de 2012.
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