
Operação Urbana Simplificada 

Anchieta Garden Shopping 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Empreendimento de uso misto:  um centro comercial e duas torres 

residenciais  

 

Shopping Anchieta - Condomínio Villaggio Anchieta - iniciou sua operação 

parcial em 2010.  
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Está localizado entre as ruas Francisco Deslandes e Samuel Pereira, Bairro Anchieta, na 

regional Centro Sul de Belo Horizonte, MG. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

O Shopping é composto por 5 andares sendo: 

 

 3 níveis de área comercial/ “mall”  

    (Lojas diversas); 

 Supermercado e alimentação no 1º andar 

 Alimentação e lojas 2º andar  

 Lojas e Polícia Federal no 3º andar 

 2 subsolos (1 e 2) com vagas de estacionamento. 

 

Status: Parcialmente implantado, com parte de lojas em operação 

Hoje: obra de ampliação de parte já aprovada! 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Ocorreu um acidente no muro de contenção da obra que paralisou a ampliação de 

2010 até 2014. 

As empresas executoras e projetistas terceirizados não assumiram o ocorrido, 

deixando sob a responsabilidade do empreendedor que arcou com todos os 

serviços, custos e procedimentos. 

Todos dos serviços de reparo nos edifícios em decorrência do acidente foram 

executados, além algumas benfeitorias como revitalização total das fachadas. 

Todos os moradores receberam suporte dos empreendedores e hoje já retornaram 

às suas residências. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

O empreendimento vem cumprindo todos os requisitos e condicionantes, sendo: 

 Licença de implantação válida até abril 2016; 

 Licença de operação parcial válida até julho 2019. 

 

Várias medidas já foram concluídas pelo empreendimento, tais como: 

 Revitalização dos passeios e das calçadas da Av. Francisco Deslandes;  

 Implantação de semáforos e travessias elevadas de pedestres ao longo da Av. 

Francisco Deslandes; 

 Adoção e manutenção periódica do parque Julien Rien; 

 Acompanhamento junto a comunidade e AMORAN. 

 Realização de eventos culturais. 



7 

Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

O Condomínio Villaggio Anchieta está pleiteando a Operação Urbana Simplificada. 

 

 

Operação Urbana é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/01).  

Operação urbana simplificada é o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Executivo com o objetivo de alcançar a qualificação de uma 

unidade de vizinhança, por meio de transformações urbanísticas locais, melhorias 

sociais e valorização ambiental.  

Sendo que um dos objetivos do planejamento urbano municipal, conforme 

proposta da revisão do Plano Diretor, é fomentar o desenvolvimento econômico e 

estimular a disseminação de centros e centralidades. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

  

 

 

A operação urbana simplificada pode ser proposta pelo Executivo ou por qualquer 

cidadão, desde que observado o interesse público associado à mesma. São 

previstas contrapartidas na operação, dimensionadas em função dos benefícios 

conferidos pelo Município por meio do instrumento, tais como: 

 

 Benfeitorias no bairro ou região  

 Obra de requalificação 

 Implantação ou manutenção de equipamento público  

 Contra partidas de interesse público 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 
 

 

 

 Ampliação da área destinada às lojas com acréscimo de área construída;  

 Redução na área de estacionamento  

 Acréscimo de engenhos de publicidade na fachada  

  

 
 

A proposta da Operação Urbana refere-se apenas ao centro  

comercial – Shopping 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 

 O empreendedor protocolou descrição inicial do projeto para avaliação prévia da 

Prefeitura quanto a possibilidade de Operação Urbana Simplificada, em maio de 

2015 

 Recebeu parecer favorável com orientações para desenvolvimento dos Projetos e 

Estudo Urbanístico, em junho de 2015 

 Protocolou Estudo Urbanístico e projetos para avaliação da Prefeitura quanto aos 

impactos e cálculo de contrapartida em julho de 2015 

 Prefeitura emitiu parecer urbanístico favorável e com valor de contrapartida em 

dezembro de 2015 

 Audiência Pública em dezembro de 2015 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 

 Discussão com a comunidade ref. a proposta de Operação Urbana Simplificada; 

 Assinatura de termo de conduta urbanística entre o Shopping e Prefeitura; 

 Encaminhamento de projeto de lei para a Câmara Municipal; 

 Votação na Câmara Municipal – Depende de aprovação em lei específica; 

 Revisão / Atualização do licenciamento ambiental em razão das alterações; 

 Aprovação do projeto de modificação; 

 Finalização das obras; 

 Inauguração total. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Projeto Aprovado   X    Novo projeto: entenda as modificações 

 

 2º Subsolo: Novas áreas privativas para os lojistas, redistribuição de vagas de 

estacionamento 

 1º Subsolo: Novas vagas de estacionamento, novas áreas técnicas 

 1º Andar: Novas áreas de lojas 

 2º Andar: Novas áreas de lojas e diminuição dos vazios 

 3º Andar: Novas áreas para cinema 

 4 º Andar: Sem alteração 

 5 º Andar: Novas áreas técnicas 

 Nova fachada   



13 

Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Shopping atual visto da Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Projeção do Shopping visto da Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Shopping atual visto da Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Projeção do Shopping  visto da Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Projeção do Shopping visto da Rua Grajaú 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Atual (Licenciada) Expansão (OUS)

CA - Coef. Aproveitamento 3,06 3,5

TO - Taxa de Ocupação 100% 100%

ABL - Área Bruta Locável total 5.558 m² 8.388,78 m²

ATC - Área Total Construída 28.877,55 m² 32.538,30 m²

Área líquida 18.459,01 m² 21.001,02 m²

Área permeável 1.372,53 m² 1.372,53 m²

Área permeável (%) 22,73 22,73

Vagas 330 270

Área a ser adquirida OUS *** 3.660,75 m²

Áreas 
Parâmetros
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

Ela é favorável porque:  

 CA atende ao proposto nas diretrizes estabelecidas; 

 Redução do número de vagas, sendo condizente aos princípios norteadores 

da atual política de mobilidade urbana; 

 Taxa de permeabilidade será mantida e o valor apresentado está de acordo 

com o que a Lei de uso do solo exige (acima de 20%); 

 Ampliação da rede de atendimento à população de comércio e serviços; 

 Edificação de uso misto, incentivando a diversidade de usos nas diversas 

localidades. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Implantação da ciclovia na 

 Av. Francisco Deslandes 

 (trecho até a Rua 

 Senhora das Graças) e  

 Rua Passatempo (trecho 

 entre Av. Francisco 

 Deslandes e Av. Nossa 

 Senhora do Carmo)  

 

 

 

Rua Passatempo 

Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Tratamento de esquinas 

para Circulação de 

Pedestre  - adequação 

dos passeios e rebaixos.  

  

 

 

Rua Passatempo 

Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Implantação de 8 pontos 

de ônibus, com bancos e 

painel eletrônico nos 

pontos de embarque e 

desembarque. 

 

 

 

Rua Passatempo 

Av. Francisco Deslandes 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Qualificação da praça de acesso ao Parque Julien Rien 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Manutenção de espaços públicos no entorno do empreendimento a ser 

definido pela SMAPU. 
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Anchieta Garden Shopping 

Operação Urbana Simplificada   

 

 Desde o planejamento do empreendimento, mantemos canal de 

comunicação constante com a comunidade; 

 Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, conversar com a 

comunidade e criar uma ótima relação de vizinhança; 

 

 Nossos contatos são: 

 Email: anchietagardenshopping@anchietagardenshopping.com.br 

 Telefone: (31) 2552-6700 

 Pessoalmente na administração do shopping. 

 

 



OBRIGADO! 


