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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 04/2015 

Belo Horizonte, 19 de Junho de 2015. 
 
 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Condomínio Villaggio Anchieta 
EMPREENDIMENTO: Condomínio Villaggio Anchieta 
PROCESSO: 01-071.705/15-33 
LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Deslandes, 900. Bairro Anchieta. 
Lotes 016, 017 e 018 do quarteirão 076 
INTERESSADO: Condomínio Villaggio Anchieta  

 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Condomínio Villaggio Anchieta”, foi avaliada a partir 

do seguinte material entregue pelos interessados: caracterização de proposta de operação urbana 

simplificada, memorial descritivo e justificativo. Trata-se de proposta para viabilizar modificação em 

empreendimento de uso misto, licenciado, onde estão previstos um centro comercial (Shopping Plaza 

Anchieta) e duas torres residenciais.  

 

A modificação no empreendimento foi caracterizada no documento entregue a esta Secretaria, 

preliminarmente, como acréscimo de área privativa de lojas e diminuição no número de vagas de veículos 

leves1. Para a implantação das modificações no empreendimento, foi solicitada a adoção de parâmetros 

urbanísticos diferentes daqueles que regulam a ocupação dos terrenos da região pelo Plano Diretor Municipal 

– Lei n° 7.165/96 relativos ao coeficiente de aproveitamento e à taxa de permeabilidade. 

A aprovação do projeto alterado contemplando programa apresentado pelos requerentes depende 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 especiais 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.  

Considerando-se as premissas do instrumento de política urbana citado, conclui-se que o empreendimento 

deve ser implantado de forma a qualificar a vizinhança e absorver todos os impactos dele decorrentes. Neste 

sentido, apresenta-se como condição para a instituição de uma operação urbana, o atendimento às diretrizes 

de projeto dispostas neste parecer, as quais visam qualificar o espaço público e minimizar impactos na 

infraestrutura do local. 

A contrapartida pela construção do empreendimento deverá ser proporcional aos benefícios conferidos pela 

autorização de se edificar acima do coeficiente de aproveitamento básico do terreno e daquele praticado no 

projeto que possui alvará de construção vigente, entre outras concessões que possam ser acordadas tendo as 

leis urbanísticas como base, observados os impactos do empreendimento em seu entorno. A particularidade 

                                                           
1 Ressalta-se que, embora a caracterização do empreendimento ressalte a prerrogativa de redução do número de vagas de veículos 
leves, o mesmo material descreve que o empreendimento possui 138 vagas e passaria a contar com 270 vagas, o que gera contradição 
com a primeira informação apresentada.  
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de este empreendimento possuir projeto aprovado será levada em consideração para a formatação desta 

operação urbana simplificada. O requerente possui o direito de edificar segundo o projeto aprovado por ter 

alvará de construção em vigor, obra iniciada e condições para cumprimento de condições legais para 

finalização do edifício. 

A alternativa de se conjugar a ampliação do empreendimento a benefício coletivo de qualificação de 

logradouro reconhecido como centralidade configura o interesse público pela operação urbana simplificada. A 

motivação para aplicação do instrumento está no inciso I do artigo 66 da Lei n° 7.165/96, bem como no artigo 

13 da mesma Lei que dispõe:  

 

Art. 13 - São diretrizes de intervenção pública nos centros e nas centralidades estabelecer instrumentos e 
incentivos urbanísticos e realizar obras em áreas públicas, visando a: 
I - consolidar e incentivar as aglomerações de atividades sócio-educativas, econômicas, culturais e 
religiosas, observada, quanto a estas, a legislação específica; 
II - preservar e recuperar os marcos urbanos de valor artístico, histórico e cultural; 
III - recuperar os espaços públicos e tornar-lhes fácil o acesso; 
IV - estimular o surgimento de centralidades; 
V - estimular o surgimento de centros fora do perímetro da Avenida do Contorno, priorizando a instalação 
das atividades relacionadas no art. 11. 
[...] 
§ 3º - Os centros e as centralidades podem ser objeto de operações urbanas. 
 
 

Os Planos Diretores Regionais – PDRs identificaram a Avenida Francisco Deslandes como centralidade do tipo 

intermediária, atribuição que foi confirmada à localidade como resultado da IV Conferência Municipal de 

Política Urbana – IV CMPU. As consequências da via receber esta classificação integram a possibilidade de ser 

aplicado coeficiente de aproveitamento superior ao do entorno imediato e a identificação da mesmo como  

prioritária para a qualificação dos espaços públicos, entre outras especificidades que serão descritas neste 

parecer.  
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Figura 1: Localização do empreendimento com a identificação das edificações que 

o compõem. Fonte: Material apresentado pelo interessado 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

 

A proposta de OUS apresentada pelo Condomínio Villaggio Anchieta à Smapu objetiva a modificação no 

empreendimento de uso misto composto pelo Shopping Plaza Anchieta e por duas torres residenciais, para 

viabilizar um acréscimo de área privativa destinada a lojas comerciais. 

O empreendimento iniciou o processo de licenciamento ambiental em março de 2006, quando obteve licença 

prévia. Após modificações no projeto e no licenciamento, incorporação de lotes e de duas torres residenciais, 

o empreendimento obteve, em março de 2010, a baixa parcial para o funcionamento de parte do centro 

comercial, denominado Shopping Plaza Anchieta, composto de três pavimentos com 43 lojas e dois 

pavimentos de estacionamento, totalizando área construída de 12.013,0m². No mesmo ano, a construção do 

restante do empreendimento acabou sendo paralisada após acidente na execução do muro de contenção que 

afetou as edificações vizinhas, sendo retomada em 2014.  

O empreendimento licenciado possui 

alvará de construção nº 200700220, 

válido até 2019, compreende um 

terreno de 6.039,46m², composto pelos 

lotes 16, 17 e 18 do quarteirão 076, e 

totaliza área construída de 

28.877,55m². Além da porção do 

empreendimento para a qual foi 

concedida baixa parcial e que se 

encontra em operação, há obras para a 

conclusão da edificação que 

contemplam a construção de cinema, 

lojas, ampliação do estacionamento e 

execução de duas torres residenciais.  

A proposta apresentada para ser 

desenvolvida a partir de operação 

urbana simplificada prevê a 

continuidade da materialização do 

empreendimento como um shopping 

com cinco pavimentos, sendo dois 

pavimentos de garagem e três níveis de 

lojas, passando de 44 lojas com área bruta locável - ABL de 3.102m² e 138 vagas de estacionamento para 66 

lojas com ABL de 5.558m² e 270 vagas de estacionamento, além da manutenção das duas edificações 

residenciais totalizando 46 2 unidades habitacionais. A proposta prevê, no total, um acréscimo de área 

construída de 3.411,93m², passando de 28.877,55m² para 32.289,48m². As modificações, segundo informado 

                                                           
2
 Valor extraído a partir da análise da concepção arquitetônica e quadro de áreas apresentados, porém diverge do que consta no alvará 

de construção (66 unidades) e da licença de implantação (44 unidades). Esse valor deverá ser confirmado pelos interessados quando da 

apresentação da proposta completa, na próxima etapa. 
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pelo interessado, concentram-se nas áreas internas do empreendimento, sendo distribuídas da seguinte 

maneira:  

Quadro 1: Alterações  propostas – Informações fornecidas pelo requerente 

Localização Escopo da alteração 

C
en

tr
o

 C
o

m
er

ci
al

 

2º Subsolo a) Alteração no acesso de veículos, com utilização da rampa antes exclusiva para 
carga e descarga  

b) Criação de nova área privativa para lojas, ligada a carga e descarga 
c) Redistribuição de vagas 
d) Ajustes devido a modificações estruturais 

1º subsolo e) Acréscimo na área de estacionamento 
f) Criação de novas áreas técnicas 

1º pavimento g) Acréscimo nas áreas de lojas, com supressão da área de estacionamento 

2º pavimento h) Acréscimo nas áreas de lojas 
i) Diminuição de área de vazios 

3º pavimento j) Acréscimo na área do cinema 

4º pavimento k) Sem alteração significativa 

5º pavimento l) Acréscimo na área técnica 

Edifícios Residenciais 
(blocos 1 e 2) 

m) Sem alteração significativa 

 

O programa proposto se distribui no empreendimento da seguinte maneira: 

Quadro 2: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 

Empreendimento Programa: 

Terreno: 6.039,46m² 
Área total do 

empreendimento: 

32.289,48 m² 

Estacionamento Subsolos 1 e 2 10.607,32m² 

Área comercial: lojas e cinema 1º, 2º e 3º pav. 11.326,74m² 

Área comercial: lojas e estacionamento 4º pav 4,50m² 

Estacionamento e área técnica 5º pav 214,73m² 

Residencial – Bloco 2 – 24 unidades 17 pavimentos 5.664,13m² 

Residencial – Bloco 3 – 22 unidades 18 pavimentos 4.472,06m² 

 

III. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

 

O empreendimento situa-se em Conjunto Paisagístico Limite da área de entorno da Serra do Curral, Área 

Parcelada 6 – APA 6, protegido através da Deliberação nº 147/2003 do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural Municipal de Belo Horizonte – CDPCM-BH. Está também na Área de Diretrizes Especiais – ADE Serra 

do Curral e em área em processo de inventário pela Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC). 

Conforme definição constante na Deliberação 147/2003, as áreas parceladas ou sujeitas a regularização 

urbanística são “áreas de ocupação urbana, situadas na vizinhança da área polarizadora, sujeitas a parâmetros 

urbanísticos específicos que impeçam interferências prejudiciais ao bem cultural tombado”3. 

                                                           
3
 Deliberação 147/2003, publicada em 5 de janeiro de 2004. 



Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - SMAPU 

 

5 

No que diz respeito às diretrizes para a APA 6, a Deliberação nº 147/2003 do CDPCM-BH estabelece: 

1. altimetria máxima até a cota 1035; 

2. taxa de permeabilidade 20% superior ao estabelecido pela legislação vigente; 

3. taxa de ocupação 20% inferior ao estabelecido pela legislação vigente; 

4. taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3,0m (três metros), de forma a permitir a 

implantação escalonada da edificação na encosta, ou seja, acompanhando o perfil natural do terreno; 

5. recomposição da cobertura vegetal com espécies florísticas nativas da Serra do Curral visando à 

minimização do impacto ambiental e paisagístico das ocupações. 

Destaca-se que a quadra onde se situa o empreendimento está inserida em “área em processo de inventário” 

pela DIPC, demandando que qualquer proposta de operação urbana simplificada seja encaminhada à Diretoria 

de Patrimônio Cultural – DIPC para análise dos assuntos afetos a tal órgão. 

 

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, 

bem como os previstos na proposta do novo Plano Diretor derivada da IV CMPU e os pleiteados pelo 

empreendedor: 

Quadro 3: Situação do terreno conforme legislação vigente 

Zoneamento ZA – Zona Adensada CAbas: 
1,4 
sendo 1,0 para parte 
não residencial 

CAmax: 
1,8  
sendo 1,3 para a parte 
não residencial 

Área de diretrizes 
especiais 

ADE Serra do Curral TP: 24% * AF min: 3,0m 

Mapeamento 
Cultural 

Conjunto Paisagístico Limite da área de entorno da Serra do Curral – APA 6 
Área em processo de inventário pela Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC) 

Observação: 
* 20% determinado pela lei de parcelamento ocupação e uso do solo para o zoneamento, acrescido de 20% conforme 
recomendação da Deliberação 147/2003 do CDPCM-BH 

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

Categoria de 
Estruturação Urbana 

OM3 – Ocupação Moderada 3 
CAbas: 1,0 CAcent: 2,0 

TP: 20% * AF min: 5,0m ** 

Categorias 
complementares 

Centralidade Intermediária 
Conexão Verde 
ADE Serra do Curral 

TO: 70%*** CAmin: 0,3 

Observações: 
* em terreno natural, com arborização. 
** o afastamento frontal mínimo deve ser vegetado e arborizado, totalmente visível do logradouro, sendo admitida a 
impermeabilização de no máximo 25% para acessos. 
*** exceto para subsolos integralmente situados abaixo do terreno natural. 

 
Quadro 5: Parâmetros especiais pretendidos  

Parâmetro Índice vigente Índice do projeto* Índice pretendido 
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Coeficiente de aproveitamento máximo 1,8 3,06 3,45 

Taxa de permeabilidade 20% 22,7% 15,65% 

Observações: 
* Índice do projeto aprovado, calculado conforme legislação vigente. 

 
Legenda:  
CAbas: coeficiente de aproveitamento básico 
CAmax: coeficiente de aproveitamento máximo  
Cacent: coeficiente de aproveitamento centralidade 
TP: taxa de permeabilidade  
AF min: afastamento frontal mínimo 
TO: taxa de ocupação 

 

A legislação urbanística vigente classifica o terreno como Zona Adensada – ZA, descrita na legislação vigente 

como regiões nas quais o adensamento deve ser contido, por apresentarem alta densidade demográfica e 

intensa utilização da infraestrutura urbana, de que resultam, sobretudo, em problemas de fluidez do tráfego, 

principalmente nos corredores viários. 

A ADE da Serra do Curral corresponde à área de proteção da Serra do Curral, incluindo-se a área tombada e a 

área de entorno deste patrimônio natural, definidas conforme deliberação do CDPCM-BH. 

Na proposta do novo Plano Diretor, a qual contempla conteúdo aprovado na IV CMPU, a área está inserida na 

categoria de estruturação urbana Ocupação Moderada 3 – OM-3 e nas categorias complementares ADE Serra 

do Curral, centralidade intermediária e conexão verde. 

As OM-3 são áreas identificadas com intensa consolidação ou com processos de saturação da capacidade de 

suporte da estrutura urbana local, decorrente de possibilidades anteriores de apropriação intensiva do solo 

incompatíveis com as características físicas do sítio, que levaram o sistema de circulação à condição de baixa 

acessibilidade local. Nessas áreas, busca-se limitar a ocupação de terrenos vagos e a substituição das 

edificações existentes a tipologias de ocupação de média densidade construtiva e populacional, de forma a 

compatibilizar a manutenção da qualidade ambiental dos bairros com o aproveitamento do potencial de 

adensamento decorrente de sua proximidade com a Área Central de Belo Horizonte. 

As centralidades intermediárias são áreas que concentram atividades diversificadas de abrangência 

intermediária ou agregam condições para a implantação das mesmas e que, em geral, apresentam boa 

acessibilidade ao sistema de transporte coletivo ou agregam condições para seu desenvolvimento. São 

destinadas, predominantemente, ao desenvolvimento de atividades econômicas de demanda cotidiana ou 

esporádica, bem como à ampliação de espaços livres de uso público e à integração com o uso residencial, 

sendo admitido adensamento construtivo moderadamente superior àquele previsto para o entorno, limitado à 

aplicação do CAcent previsto para cada categoria de estruturação urbana, observada a disponibilidade de 

estoque de potencial construtivo adicional para a respectiva unidade territorial de referência.  

As conexões verdes são áreas de estruturação ambiental delimitadas em forma de eixos com objetivo de 

conformar uma rede de qualificação ambiental, caracterizada como um sistema capaz de proporcionar a 

disponibilização de áreas vegetadas e permeáveis e espaços propícios ao exercício de atividades de esporte e 

lazer. Interligam áreas legalmente reconhecidas como de preservação ambiental, espaços livres de uso público 

– Elups ou que estejam entre outros trechos de incentivo à criação ou manutenção de áreas permeáveis e 
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vegetadas. A classificação aplicada à Avenida Francisco Deslandes indica a qualificação do logradouro a partir 

da arborização na via e nos afastamentos frontais das edificações a serem construídas ou substituídas.  

 

V. 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.  

 

VI. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA DO 

CONDOMÍNIO VILLAGIO ANCHIETA 

 

A partir da análise do material entregue pelos requerentes e considerando os conceitos e planos abordados, 

apresentam-se algumas diretrizes de maneira a nortear o processo de formatação da operação urbana 

simplificada e as premissas para alterações do projeto que configurará ampliação 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 implantada e, principalmente, a integração da nova 

edificação com o entorno imediato, de maneira a proporcionar maior qualificação urbanística e ambiental à 

região.  

 

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 unidade de 

vizinhança qualificada. Este conceito de organização territorial tem como objetivo dotar as várias porções do 

território municipal de diversidade de usos, de forma a gerar maior acesso da população ao comércio e aos 

serviços nas proximidades de suas residências, conciliando espaços destinados à moradia e ao trabalho, e de 

maneira a possibilitar maior estímulo aos deslocamentos por modos não motorizados e por transporte 

coletivo. Outro conceito que se deve destacar dos resultados do fórum de discussão coletiva para pautar a 

OUS a ser desenvolvida é o de centralidade. Este, entre outros aspectos, visa a incentivar modelos de 
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ocupação que propiciem espaços públicos de qualidade, garantindo circulação de pedestres com segurança e 

conforto, incremento de áreas vegetadas e criação de espaços voltados ao encontro e a atividades de lazer, 

conciliados à dispersão de comércio e serviço para atendimento da população.  

Nesse sentido, considera-se bastante positiva a proposta de modificação no 1º pavimento do Shopping Plaza 

Anchieta, com retirada das vagas de estacionamento e acréscimo de lojas, uma vez que a solução adotada 

aproxima-se das premissas contidas na proposta do novo Plano Diretor e favorece a relação do 

empreendimento com a rua, diminuindo o conflito de pedestres e veículos no acesso a partir da Avenida 

Francisco Deslandes. A edificação, sendo de uso misto, corrobora com as premissas de se incentivar a 

diversidade de usos nas diversas localidades e na ampliação da rede de atendimento à população de comércio 

e serviços diminuindo a dependência ao centro principal da cidade para desempenharem atividades 

cotidianas.  

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. Outra diretriz 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, são voltadas para privilegiar 

os modos de transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos deslocamentos feitos por veículos 

individuais. Na área do empreendimento a ser ampliado, destaca-se a disponibilidade de infraestrutura de 

transporte público, bem como um elevado grau de saturação de tráfego decorrente da intensa presença do 

transporte individual motorizado. A identificação de tais condições indica a pertinência das propostas feitas 

para o novo Plano Diretor, entre as quais se inclui a redução do incentivo à execução de grandes áreas de 

estacionamento nos empreendimentos, associada à qualificação do espaço público e do afastamento frontal 

das edificações.  

Feitas essas considerações, destacam-se abaixo os princípios a serem considerados para desenvolvimento da 

OUS a ser constituída para expansão do Condomínio Villaggio Anchieta:  

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

2- maior interação entre os pedestres e o terreno destinado ao empreendimento; 

3- tratamento das áreas junto ao logradouro público para torná-las mais propícias a receber um maior 

número de usuários com maior conforto e com condições de acessibilidade universal; 

4-  desestímulo aos modos de transportes individuais motorizados; 

5- fortalecimento da centralidade intermediária a partir do aumento do número de lojas no 

empreendimento privado e qualificação do desenho urbano da centralidade.  

Respeitados os princípios enunciados, a proposta de operação urbana simplificada deverá contemplar: 
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a) coeficiente de aproveitamento máximo de 3,5 respeitando-se a capacidade de suporte e o padrão de 

ocupação da região;  

b) manutenção ou diminuição do número de vagas de estacionamento em relação ao projeto licenciado, 

como medida compatível com a premissa de redução de estímulo a viagens por transporte individual; 

c) manutenção ou aumento da área permeável ou de soluções técnicas compensatórias em relação ao 

projeto licenciado como forma de não gerar maiores impactos ao sistema público de drenagem e à 

qualidade ambiental, na configuração de operação urbana simplificada; 

d) setorização dos fluxos de veículos e pedestres, com vistas a resguardar a segurança dos usuários do local;  

e) melhoria dos pontos de embarque e desembarque de transporte coletivos próximos, bem como nos 

passeios, de forma complementar a alternativa de melhoria da circulação de pedestres na vizinhança; 

f) execução de projeto de qualificação da centralidade intermediária em conformidade com as diretrizes a 

serem acordadas com a Smapu como contrapartida a esta OUS; 

g)  manutenção dos demais parâmetros urbanísticos em conformidade com o projeto aprovado.   

 

Ressalta-se que a flexibilização da taxa de permeabilidade solicitada não é pertinente em decorrência do zelo 

pelos princípios de redução de risco e benefícios urbano-ambientais da vizinhança. A localidade, classificada 

como ADE Serra do Curral, ainda implica em uma taxa de permeabilidade superior a aplicável à maior parte do 

município o que reforça que o parâmetro urbanístico deva ser resguardado por questões físicas e paisagísticas 

características.  

 

O aumento do número de vagas para estacionamento de veículos leves dobra a capacidade de guarda de 

automóveis, consistindo em solução convidativa às viagens por carros particulares ao empreendimento, o que 

contraria os princípios das normas e planos que tratam de trânsito e transportes no município, além dos 

acordados com a sociedade feitos na IV CMPU. Não é razoável imprimir à vizinhança alterações no projeto 

aprovado do empreendimento que gerem danos maiores que os benefícios delas derivadas que podem ser, 

inclusive, permanentes.  

Ainda, o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código de Edificações do 

Município, bem como para o cálculo do volume final da edificação deverá ser aplicada a forma regida pelo 

artigo 46 da Lei n° 7.166/96, alterada pela Lei n° 9.959/10. 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).  

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 visando uma maior compatibilidade do 

mesmo com o entorno, a partir do exame pormenorizado da significância da alteração do projeto 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 referente à 

parte da edificação que será acrescida.  

 



Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SMDE 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano - SMAPU 

 

10 

VII. 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; 

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 

próximo fornecido pela SMAPU anexo a este parecer. Este material será encaminhado à Diretoria de 

Patrimônio Cultural para análise de forma a subsidiar o parecer de que trata o item 3, podendo, a critério 

deste órgão ser levado ao CDPCM-BH para deliberações. 

 

VIII. CONCLUSÃO 
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A substituição de vagas por área de lojas e a melhoria da relação do empreendimento com a rua a partir das 

propostas de modificação no 1º pavimento são muito positivas. Entretanto o resultado final precisa se 

adequar às demais diretrizes expostas neste parecer, que somados à possibilidade de aplicação da 

contrapartida na qualificação da centralidade intermediária polarizada pela Avenida Francisco Deslandes,  

passa a configurar o interesse público. 

 

É o nosso parecer. 

 

 

Joana Silva Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta  

Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 

 

 

 

José Julio Rodrigues 

Arquiteto  

Gerente de Legislação e Gestão Urbana 

 

 

De acordo, 

 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 


