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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 11/2015 

Belo Horizonte, 20 de Agosto de 2015. 

 
ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Condomínio Villaggio Anchieta 
EMPREENDIMENTO: Shopping 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 

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

Villaggio Anchieta” apresentada pelos interessados na segunda etapa do processo, a partir da elaboração de 

estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas 

simplificadas, conforme roteiro fornecido pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – 
Smapu. Para análise da proposta foram consideradas as diretrizes e demais considerações expostas pela 
Smapu no parecer nº 04/2015 relativo à primeira etapa da proposta de OUS.  

O presente parecer técnico contém a avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS, com estimativa 
preliminar da contrapartida a ser exigida do empreendedor, em conformidade com o disposto no inciso IV do 
§ 1º do artigo 2º do Decreto n° 15.758/14. 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

Trata-se de um empreendimento de uso misto, devidamente licenciado, no qual estão previstos um centro 
comercial e duas torres residenciais. Os interessados esclarecem na documentação apresentada que a 
proposta da OUS refere-se apenas ao centro comercial, denominado Shopping Plaza Anchieta, e que consiste 
em sua modificação visando à ampliação da área privativa destinada às lojas, com redução na área de 
estacionamento e de vazios/pátios centrais, bem como acréscimo na área construída.  

O shopping possui cinco pavimentos, sendo dois pavimentos de garagem e três níveis de lojas. A modificação 
proposta para o projeto mantém-se tal como apresentada na primeira etapa, consistindo basicamente em 
alterações internas, nos pavimentos de estacionamento, alteração no acesso de veículos, substituição de área 
de estacionamento por área de lojas e áreas técnicas e diminuição de área de vazios. O requerente apresentou 
manutenção da taxa de permeabilidade do projeto aprovado nesta segunda etapa, diferentemente da redução 
que propôs na caracterização da OUS.  

Com as modificações propostas, o empreendimento passará a contar com 270 vagas de estacionamento para 
veículos leves, sendo oito vagas para pessoas com mobilidade reduzida, além de quatro vagas para carga e 
descarga e 32 vagas para bicicletas. Também, de acordo com a proposta, o empreendimento passará a contar 
com 8.388,78m² de área bruta locável (ABL), distribuída da seguinte maneira: 3.950,96m² no primeiro 
pavimento, 3.573,85m² no segundo e 863,97m² no terceiro, destinado ao cinema. A área bruta do 
empreendimento terá um acréscimo de 3.660,75m² passando a área de todo o empreendimento (shopping e 
torres residenciais) de 28.877,55m² para 32.538,30m². 

O programa proposto se distribui no empreendimento da seguinte forma: 
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Quadro 1: Áreas do empreendimento – informações fornecidas pelo requerente 
Empreendimento Programa do Shopping: 

Terreno: 6.039,46m² 
Área total do empreendimento 
(shopping + torres residenciais): 
32.289,48 m² 

Estacionamento Subsolos 1 e 2 10.107,35m² 

Área comercial: lojas e cinema 1º, 2º e 3º pav. 12.076,64m² 

Área técnica 4º pav e 5º pav 228m² 

Área total do Shopping Plaza Anchieta (bruta): 22.411,99m² 

Área líquida do Shopping: 12.798,51m² * 

Área bruta locável do Shopping: 8.388,78m² 
* Valor obtido a partir do somatório das áreas comuns não descontáveis e áreas privativas não residenciais informadas na 
planilha de cálculo de áreas apresentada pelo interessado (folha 123 do processo 01-071.705/15-33). 

Os acessos de veículos ocorrerão pela Av. Francisco Deslandes, sendo os de veículos leves com entrada e saída 
independentes, situadas nas extremidades da edificação, e o de carga e descarga ao lado da saída de veículos 
leves. Os acessos de pedestres são distribuídos em vários pontos do empreendimento, ao longo da testada 
para a Av. Francisco Deslandes, sendo que um deles será voltado para a Rua Samuel Pereira.   

No que diz respeito às soluções de sustentabilidade ambiental, o interessado informa que empreendimento 
será dotado de mecanismo de captação, retenção e reaproveitamento de águas pluviais, bem como de 
dispositivos economizadores de água e de energia elétrica e de programa de coleta seletiva de resíduos 
sólidos. Além disso, prevê a disponibilização de bicicletário como medida de incentivo ao uso de transportes 
não motorizados. 

III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA DO CONDOMÍNIO VILLAGIO 
ANCHIETA 

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° 04/2015, temos a destacar: 

1) Com relação ao coeficiente de aproveitamento – CA, a proposta apresentada prevê para o 
empreendimento como um todo (shopping e torres residenciais) um índice igual a 3,48. Portanto, atende 
ao CA proposto pela Smapu nas diretrizes estabelecidas no parecer n° 04/2015 (CA igual a 3,5). Ressalta-
se que, para o cálculo do CA, aplica-se 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. 

2) Com relação às vagas de estacionamento, os interessados esclareceram que, de fato, a proposta 
desenvolvida na OUS implicará redução do número total de vagas de veículos leves e de carga e descarga, 
ficando, inclusive, inferior ao que estabelece a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS 
vigente, conforme quadro abaixo. Essa redução ocorre devido à transformação de parte da atual área de 
estacionamento em área destinada a lojas. 

Quadro 2: Número de vagas de estacionamento para veículos leves do Shopping Plaza Anchieta  
(valores informados pelos interessados) 

previstas no projeto 
aprovado em 2008 

exigidas pela LPOUS 
vigente 

exigidas conforme 
proposta do novo PD 

previstas na proposta da 
OUS 

313 301 64 * 270 
* valor calculado pela Smapu a partir da área líquida do Shopping (vide observação a respeito do cálculo da área líquida no 
Quadro 1). 

É importante destacar que a proposta pressupõe a diminuição no número mínimo de vagas de 
estacionamento em relação ao que determina a LPOUS vigente – entretanto, a quantidade de vagas para 
guarda de veículos é superior ao exigido na proposta do novo plano diretor, aprovada na IV Conferência 
Municipal de Política Urbana – IV CMPU. A redução no volume da edificação destinado à área de 
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estacionamento é condizente aos princípios norteadores das mais atuais políticas de mobilidade urbana, 
também pactuadas com a sociedade no fórum de planejamento participativo da cidade referenciado, que 
objetivam privilegiar os modos de transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos 
deslocamentos feitos por veículos individuais. 

Com relação às vagas para bicicletas, a proposta contempla bicicletário com capacidade para 32 bicicletas, 
o que atende à diretriz que vem sendo colocada pela Smapu para as OUSs. Entretanto, sua localização no 
subsolo da edificação dificulta o acesso e utilização e por esse motivo solicita-se sua modificação para o 
pavimento térreo.  Pede-se, adicionalmente, inclusão, no projeto arquitetônico, de vestiário para apoio 
aos usuários de bicicletas, a ser executado no âmbito desta OUS. 

3) Com relação à taxa de permeabilidade, a proposta ora apresentada mantém o valor do projeto 
anteriormente aprovado, ou seja, 22,73%. Esse parâmetro está de acordo com o que determina a LPOUS 
vigente (taxa de permeabilidade de 20%), porém inferior à recomendação contida na Deliberação 
147/2003 para o local (APA-6 da ADE Serra do Curral) que totalizaria 24% do terreno como referência à 
área permeável. Isto posto, o projeto de edificação deverá, quando do seu licenciamento, ser 
encaminhado à avaliação da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura – DIPC-
FMC. 

4) As demais diretrizes propostas pela Smapu para a modificação do empreendimento foram atendidas. 

IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

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.  

Tendo em vista que a viabilidade do empreendimento depende da utilização de coeficiente de aproveitamento 
superior àquele definido para o zoneamento local, Zona Adensada – ZA, foi utilizada, como referência para o 
cálculo da contrapartida, a fórmula de outorga onerosa do direito de construir que consta do art. 14-E da Lei 
nº 7.166/96:   

Art. 14-E - A cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir obedecerá à formula CT = (CP - CAb) 

x AT x V, na qual: 

I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário; 

II - CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento praticado, limitado ao CA máximo; 

III - CAb corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 

IV - AT corresponde à área do terreno; 

V - V corresponde ao valor venal do metro quadrado do terreno.  

No entanto, o empreendimento em questão encontra-se aprovado e com alvará de construção válido, com 
coeficiente de aproveitamento praticado igual a 3,06 quando calculado de acordo com os critérios da 
legislação vigente. O benefício urbanístico concedido, portanto, diz respeito ao potencial construtivo adicional 
a tal referência, o que indica que o referido índice deve ser aquele considerado no item correspondente ao 
CAb constante da fórmula acima.  Ainda, recomenda-se a aplicação de correção à fórmula acima apresentada, 
tendo em vista que a mesma apresenta distorção em relação à relação do valor do m² de terreno com aquele 
referente ao m² construído.  
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Uma vez consideradas as áreas ou projetos dotados de CAb superior a 1.0 (situações nas quais, para cada m² 
de terreno, pode-se edificar área superior a tal metragem), verifica-se haver cobrança para cada m² adicional 
da edificação de valor de m² de terreno, significativamente maior. Nesse sentido, a recomendação aqui é a de 
aplicação de fator, a ser inserido no denominador da equação acima, equivalente ao CAb válido para o 
zoneamento para o tipo de empreendimento em questão (no caso, igual a 1,4, conforme Anexo V da Lei nº 
7.165/96). 

Ainda, em consonância com as discussões da IV Conferência Municipal de Política Urbana, considera-se 
pertinente o acréscimo à fórmula do fator de centralidade igual a 0,5, aprovado para o cálculo do montante 
financeiro a ser pago pela outorga onerosa do direito de construir em situações em que os empreendimentos 
estiverem em terreno com mais de 5.000m² de área situados em centralidade, forem destinados a uso misto e 
dotados de pavimento térreo com uso não residencial com fachada ativa. Convém recobrar que a Avenida 
Francisco Deslandes é uma centralidade do tipo intermediária identificada pelos Planos Diretores Regionais – 
PDRs e recebeu esta classificação pela IV CMPU.  

Isto posto, para o cálculo do valor do terreno foi feita uma média dos valores de m² de ITBI para os lotes 16, 17 
e 18, ponderada pela proporção da área dos mesmos. O Quadro 4 demonstra o valor a ser cobrado como 
contrapartida pelo acréscimo de potencial construtivo vinculado ao terreno:  

Quadro 4 – Contrapartida pela majoração do coeficiente de aproveitamento 

Área total do terreno (AT) 6.039,46 m² 

CAb 3,06 

Valor do m² de terreno (ITBI)  R$ 5.222,21 

Lotes 16 e 17  5.678,09 m² R$ 5.300,00 

Lote 18 361,37 m² R$ 4.000,00 

CA pretendido 3,48 

 
Fórmula utilizada: 
 
CT = (CP - CAb) x AT x V / CAb 

I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário; 

II - CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento pretendido; 

III - CAb corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 

IV - AT corresponde à área do terreno; 

V - V corresponde ao valor venal do metro quadrado do terreno.  

Contrapartida (CT) = (3,48 – 3,06) x 6.039,46 x R$ 5.222,21 x 0,5/ 1,4 = R$ 4.730.899,26 

A contrapartida deverá prioritariamente ser paga por meio da execução de obras de interesse público na 
região, a serem executadas pelo empreendedor, dotando a vizinhança de maior qualidade urbanística. Os 
custos de desenvolvimento dos projetos executivos das obras a serem implementadas pelo empreendedor 
ficam a cargo do mesmo e estão incluídos no custo da contrapartida. Todos os projetos devem observar as 
normas técnicas e a legislação vigente no município, devendo ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte a partir de análises sob a coordenação da SMAPU, que ficará responsável, também, por elaborar 
diretrizes específicas para os projetos. 

Analisadas as condições de ampliação do empreendimento Condomínio Villaggio Anchieta, a inserção do 
empreendimento ao seu entorno e resguardando-se o interesse público de se gerar qualificação à centralidade 
intermediária polarizada pela Avenida Francisco Deslandes no Bairro Anchieta, indica-se como condição da 
operação urbana simplificada a ser firmada em Termo de Conduta Urbanística – TCU:  
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Quadro 5 - Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos 016, 017 e 018 do quarteirão 076, Bairro Anchieta 

Área total do terreno (m²) 6.039,46m² (conforme cadastro de planta – CP) 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo 
- Camax 

3,48 

Área total edificada (m²) 32.538,30 

Área líquida (m²) 21.001,02 

Área permeável (m²) 
Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: 1.372,53m² 

Taxa de permeabilidade: 22,7% 

Caixa de Captação e retenção de água 
pluvial (m³) 

50m³  
(2 caixas de 10m³ cada + 1 caixa de 30m³) 

Taxa de ocupação 100% 

Altura total da edificação 
Shopping: 26,50m (cota 973,946) 
Torre residencial 1: 54,5m (cota 1001,95) 
Torre residencial 2: 61,07m (cota 1008,52)  

Acessos 
Pedestres: Av. Francisco Deslandes e Rua Samuel Pereira 
Veículos: Av. Francisco Deslandes 

Vagas para veículos leves 270 

Vagas para motocicletas Não possui 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 32 

Vagas para operação de carga e descarga 4 

Vagas para operação de embarque e 
desembarque 

Não possui 

Vagas para ônibus Não possui 

Comprimento total da faixa(s) de 
acumulação (m) 

46 

Atividades do empreendimento derivado da OUS 

Código Descrição 

682260002 Administração de condomínios prediais (Shopping Center) 

591460000 Atividades de exibição cinematográfica 

471130200 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - supermercados 

 Comércios diversos 

Contrapartida 

A. A serem prestadas pelo interessado 

Nº 
Diretrizes 

Estimativa de 
custo 

1 

Tratamento de Esquinas para Circulação de Pedestres 
Descrição: Intervenção de tratamento de esquinas visando à adequação dos passeios 
e rebaixos conforme os princípios e normas de acessibilidade, procurando sempre o  
conforto e a redução dos conflitos entre a circulação de veículos e pedestres. 

R$ 1.209.079,15 

2 

Implantação de Ciclovia - Av. Francisco Deslandes (trecho até a Rua Senhora das 
Graças) e Rua Passatempo (trecho entre Av. Francisco Deslandes e Av. Nossa Senhora 
do Carmo) 
Descrição: Implantação de ciclovia bidirecional segregada. 

R$ 485.750,00 
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3 

Implantação de Abrigos Especiais para Passageiros de Ônibus  
Descrição: Implantação de abrigos para passageiros de ônibus com assentos, sistema 
de informação integrado e lixeiras, nos pontos de embarque e desembarque de 
transporte coletivo ao longo da Avenida Francisco Deslandes. 

R$ 154.698,47 

Tais intervenções são motivadas pela necessidade de incentivo ao uso de transporte coletivo e modos não 
motorizados de transporte pela população local e usuários do empreendimento em resposta à flexibilização 
em relação à exigência de vagas de estacionamento para veículos leves no empreendimento e à preocupação 
da população demonstrada na pesquisa de opinião em relação aos problemas de sobrecarga do trânsito no 
local. 

O restante dos recursos referentes à contrapartida deverá ser destinado à manutenção de espaços públicos no 
entorno do empreendimento, considerando estimativa de custos e definição de prazos pela Smapu. 

Salienta-se que 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).  

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. 
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VI. CONCLUSÃO 

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 pavimento térreo são muito positivas, uma vez que corrobora com a proposta do 
novo Plano Diretor e minimizam o conflito de pedestres e veículos no acesso a partir da Avenida Francisco 
Deslandes. A edificação, sendo de uso misto, ratifica as premissas de se incentivar a diversidade de usos nas 
unidades de vizinhanças 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.  

Tais fatos, somados à possibilidade de aplicação da contrapartida na qualificação da centralidade 
intermediária polarizada pela Avenida Francisco Deslandes, configuram o interesse público da operação 
urbana simplificada proposta. 

É o nosso parecer. 

 
 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
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Arquiteta  
Assessora da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano 
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Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 
De acordo, 
 
 
Leonardo Amaral Castro 
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano 


