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CONCEITO
Operação urbana 
simplificada  é um 

instrumento de 
planejamento urbano. 

INICIATIVA
PRIVADA

SETOR 
PÚBLICO

Ocorre pela cooperação 
entre o setor público e a 

iniciativa privada para 
alcançar benefícios  para 

a coletividade.

Benefícios para a coletividade

Transformações
urbanísticas locais

Melhorias 
sociais

Valorização 
ambiental



CONCEITO
Como isso ocorre?A Prefeitura, 

obedecendo as regras 
previstas no plano 

diretor do município e 
garantindo a 

Prefeitura autoriza a aplicação de parâmetros 
diferentes para o empreendimento

garantindo a 
compatibilidade do 

empreendimento com a 
infraestrutura de uma 

região, 
autoriza a aplicação de 
parâmetros diferentes 
para um determinado 

empreendimento. 

CONTRAPARTIDA

benfeitoria obra de 
qualificação

equipamento
publico

benefício para 
a coletividade



LOCALIZAÇÃO

Endereço:FACULDADE 
PITÁGORAS

HOSPITAL 
MADRE 
TERESA

Área contornada em
vermelho é a área do TCE-
MG.

Avenida Raja Gabaglia 
1315, Bairro Luxemburgo.

HOSPITAL 
LUXEMBURGO

TJ-MG



ZONEAMENTO
Conforme legislação vigente 

Zona de Adensamento Restrito 2 - ZAR-2 - ocupação é desestimulada, em razão de ausência ou
deficiência de infraestrutura de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, de
precariedade ou saturação da articulação viária interna ou externa ou de adversidade das
condições topográficas.condições topográficas.

Área de Diretrizes Especiais (ADE) - ADE da Serra do Curral, que 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 (Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do
Município de Belo Horizonte).



ENTORNO DO TCE-MG



BREVE HISTÓRICO
Conjunto de três prédios
interligados por passarelas e
escadas.

Todas as edificações foramTodas as edificações foram
aprovadas e receberam baixa
do Corpo de Bombeiros Militar
quanto à segurança de
incêndio e pânico. Existe plano
de fuga e equipe de Brigada de
Incêndio formada por
funcionários da Casa sob a
instrução do Corpo de
Bombeiros.



O Edifício Sede, foi inaugurado em
1986, tem área de 11.294,88 m²
distribuída entre 07 pavimentos.

BREVE HISTÓRICO

Entrada Edifício Sede

distribuída entre 07 pavimentos.



BREVE HISTÓRICO

Entrada Edifício Anexo I

O Edifício Anexo I, inaugurado em 1996, tem área de 15.194,68 m² distribuída entre 09
pavimentos.



BREVE HISTÓRICO
O Edifício Anexo II, inaugurado em 1998,
inicialmente destinado a ser um edifício
garagem, desenvolveu-se entre 04 pavimentos
e dois níveis de rampa para saída dos veículos
do estacionamento à Rua Flavita Bretas.do estacionamento à Rua Flavita Bretas.

No ano de 2000, foi acrescido de duas
edificações sobre o Pilotis. Estas correspondem
ao espaço Ecumênico e a outra, em dois níveis,
abriga no primeiro piso o Salão de Eventos e no
segundo a Escola de Contas do TCEMG.

A área atual do Anexo II totaliza 15.706,03 m².

Entrada Edifício Anexo II



O EMPREENDIMENTO
Área do terreno: 12.554,48 m²

Área construída: 45.893,93m² (bruta) 
◦ Ed. Sede: 11.294,88 m²

◦ Ed. Anexo I: 15.194,68 m² 

◦ Ed. Anexo II: 15.706,03 m²

Nº de unidades: 3 edifícios

Nº de vagas de estacionamento: 621 vagas de veículos leves e 10 vagas de PMR (Pessoas 
com Mobilidade Reduzida)

Nº de pavimentos:
◦ Ed. Sede: 7

◦ Ed. Anexo I: 9 

◦ Ed. Anexo II: 6



O EMPREENDIMENTO
Área de ampliação do Ed. Anexo II: 3698,34 m² distribuídos em 4 pavimentos.



O EMPREENDIMENTO



PARÂMETROS solicitados na OUS 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)

É um número definido pelo plano diretor do município, de acordo com o zoneamento em que se
insere, que multiplicado pela área do terreno se obtém a área máxima permitida para
construção.construção.

Quanto menor o Coeficiente de Aproveitamento de um terreno, menos área poderá ser edificada
dentro dele.

Coeficiente de Aproveitamento vigente: 1,0

Coeficiente de Aproveitamento atualmente praticado: 2,12

Coeficiente de Aproveitamento pretendido: 2,4

.



PARÂMETROS solicitados na OUS 
TAXA DE PERMEABILIDADE (TP)

A Taxa de Permeabilidade (TP) determina a área permeável mínima em um terreno edificado, ou
seja, a área descoberta, sobre terreno natural e dotada de vegetação que deve existir em uma
edificaçãoedificação

Taxa de permeabilidade mínima: 20% 

Taxa de permeabilidade atual: 19,2% .



ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

1 – Realocação de parte do 
gradil voltado para a Av. Raja 
Gabaglia;
2 – Criação do Espaço de 
Fruição e bicicletário;

4
3

5

Fruição e bicicletário;
3 – Criação do Mirante;
4 – Tratamento da fachada da 
Rua Flavita Bretas;
5 – Soluções e materiais que 
busquem reduzir o impacto 
ambiental;
6 – Atendimento às Normas 
de Acessibilidade

1
12 2

6



ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS
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ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

Realocação de parte do gradil voltado para a Av. Raja Gabaglia, para a criação dos espaços de fruição, 
mantendo a área vegetada e acrescentando o bicicletário, iluminação e outros mobiliários urbanos.

1 e 2 - Realocação do gradil e bicicletário



ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

1 – Realocação de parte do 
gradil voltado para a Av. Raja 
Gabaglia;
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6



Localização da área
destinada para o
mirante que será criado

ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

mirante que será criado
sobre a laje do pilotis do
Ed. Anexo II, com acesso
a qualquer visitante, que
terá conhecimento
desse espaço por meio
de sinalização fixada no
espaço de fruição.

3 - Mirante



ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

1 – Realocação de parte do 
gradil voltado para a Av. Raja 
Gabaglia;
2 – Criação do Espaço de 
Fruição e bicicletário;

4
3

5

Fruição e bicicletário;
3 – Criação do Mirante;
4 – Tratamento da fachada 

da Rua Flavita Bretas;

5 – Soluções e materiais que 
busquem reduzir o impacto 
ambiental;
6 – Atendimento às Normas 
de Acessibilidade

1
12 2

6



Tratamento da fachada da Rua Flavita
Bretas. No muro de contenção será
plantada vegetação trepadeira e
árvores no passeio, minimizando o
impacto visual para a vizinhança.

ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

impacto visual para a vizinhança.

4 – Tratamento da fachada da Rua Flavita Bretas
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ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

1 – Realocação de parte do 
gradil voltado para a Av. Raja 
Gabaglia;
2 – Criação do Espaço de 
Fruição e bicicletário;

4
3
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Fruição e bicicletário;
3 – Criação do Mirante;
4 – Tratamento da fachada da 
Rua Flavita Bretas;
5 – Soluções e materiais que 
busquem reduzir o impacto 
ambiental;
6 – Atendimento às Normas 

de Acessibilidade
1

12 2

6



Conforme relatado no Memorial
Descritivo, internamente às
edificações o TCEMG já atende às
normas de acessibilidade, da mesma
forma que os passeios externos. Para

ADEQUAÇÕES A SEREM 
REALIZADAS

forma que os passeios externos. Para
o acesso externo, cabe ao TCEMG
promover pequenas adequações por
meio de rampas para finalizarmos o
cumprimento às leis. Tais iniciativas
farão parte das obras de intervenção
que serão realizadas no gradil.

6 – Atendimento às Normas de Acessibilidade



Muito obrigada!

Raquel SimõesRaquel Simões

rsimoes@tce.mg.gov.br


