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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 21/2015 

Belo Horizonte, 14 de Dezembro 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 revisão do Parecer Técnico nº 11/2015, referente aos ajustes na proposta do empreendimento 
apresentados pelos interessados e ao processo participativo ocorrido na audiência pública realizada em 9 de 
dezembro de 2015, na qual forma colhidas opiniões da comunidade do entorno. 

II. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

A partir dos ajustes de projeto demandados pelo empreendedor, o coeficiente de aproveitamento do 
empreendimento como um todo passará de 3,48 para 3,5, índice que se mantém de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no parecer n° 04/2015 (“VI” item “a”). Desta forma, houve uma atualização no cálculo da 
contrapartida, uma vez que a sua prestação 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.  

Sendo assim, mantendo-se a forma de cálculo explicitada no parecer nº 11/2015, o valor a ser cobrado como 
contrapartida pelo acréscimo de potencial construtivo vinculado ao terreno foi atualizado conforme 
demonstrado no quadro 1: 

Quadro 1 – 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 3,5 

 
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) = (3,5 – 3,06) x 6.039,46 x R$ 5.222,21 x 0,5/ 1,4 = R$ 4.956.180,18 
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A contrapartida será prioritariamente paga por meio da execução de obras de interesse público na região, a 
serem executadas pelo empreendedor, dotando a vizinhança de maior qualidade urbanística. As obras 
indicadas no parecer nº 11/2015 foram apresentadas à comunidade na audiência pública realizada em 
9/12/2015, havendo manifestação negativa de alguns presentes em relação à intervenção indicada no item 
“1” do quadro “A” daquele parecer (“Tratamento de Esquinas para Circulação de Pedestres”) e preferência por 
medidas que melhorassem as condições de segurança local. Nesse sentido, apresentou-se como alternativa a 
implantação de iluminação de 2º nível, direcionada para pedestres, ao longo da Av. Francisco Deslandes, 
indicada no item 4 do quadro A deste parecer.   

Os custos de desenvolvimento dos projetos executivos e implantação das obras ficam a cargo do 
empreendedor 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. 

Contrapartida 

A. A serem prestadas pelo interessado 

Nº 
Diretrizes 

Estimativa de 
custo 

1 

Implantação de Praça integrada ao Parque Julien Rien 
Descrição: Intervenção de implantação de Praça Pública, com redução da circulação 
de veículos, ampliação das áreas de apropriação e fruição, implantação de mobiliário 
urbano (incluindo sinalização para o parque), arborização e ajardinamento. 

R$ 526.800,00 

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 

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$ 75.013,31 

4 
Implantação de iluminação direcionada para pedestres (2º nível) 
Descrição: Implantação de iluminação mais baixa, abaixo da copa das árvores, 
direcionada para a circulação de pedestres. 

R$ 1.088.826,41 

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. 

As características do empreendimento para operação urbana simplificada a ser firmada em Termo de Conduta 
Urbanística – TCU foram também atualizadas, conforme indicado no Quadro 2:  
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Quadro 2 - 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 

3,5 

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) 

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 

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).  

 
 
Joana Silva Monnerat de Oliveira 
Arquiteta 
 
 
José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 
 
 

De acordo, 
 
 
Leonardo Amaral Castro 
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 
Urbano 


