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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 07/2016 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 

 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
EMPREENDIMENTO: Sede do TCE-MG 
PROCESSO: 01-160.291/15-03 
LOCALIZAÇÃO: Av. Raja Gabaglia, 1.315. Bairro Luxemburgo 
Lotes 05 a 09 e 23 a 28 do Quarteirão 023 – CPs 042167-M e 042230A 
RESPONSÁVEL LEGAL / INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG 

 

I. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de análise da proposta completa de Operação Urbana Simplificada - OUS denominada “Operação 
Urbana Simplificada Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG” a partir de estudo dos impactos 
urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, 
conforme roteiro fornecido pela Smapu. Para análise da proposta foram avaliadas as diretrizes e demais 
considerações expostas pela Smapu no parecer nº 19/2015 relativo à fase de caracterização da proposta de 
OUS, primeira etapa de consolidação do instrumento de política urbana em questão conforme o Decreto 
15.758/14.  

O presente parecer técnico contém a avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS e estimativa da 
contrapartida a ser exigida do empreendedor, cumprindo procedimento previsto no inciso IV do § 1º do artigo 
2º do Decreto 15.758/14. 

II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG atualmente é formado pelo conjunto de três 
edificações interligadas por passarelas e escadas, que totalizam 42.195,59m² de área construída, assim 
distribuídos: a) edifício sede, atualmente com sete pavimentos e área construída de 11.294,88m²; b) edifício 
Anexo I, atualmente com nove pavimentos e área construída de 15.194,68m²; e c) edifício Anexo II, 
atualmente com quatro pavimentos e área construída de 15.706,03m². O edifício Sede e o Anexo I estão 
voltados para a Av. Raja Gabaglia, e o Anexo II possui acesso pela Rua Flavita Bretas. 

A proposta de OUS apresentada à Smapu objetiva a regularização destas três edificações bem como a 
ampliação do Anexo II em 3.698,34m² de área construída. O acréscimo proposto se destina a abrigar 
atividades da Diretoria de Informática, Comissão de Fiscalização Integrada e a Diretoria de Engenharia. O 
empreendimento passará a apresentar a seguinte distribuição de áreas: 

Quadro 1: Áreas do empreendimento*   

Empreendimento  

Terreno: 12.554,48m²  
Edificação: 
45.893,93m² (bruta) 

Ed. Sede 7 pavimentos  11.294,88m² 

Ed. Anexo I 9 pavimentos 15.194,68m² 

Ed. Anexo II 8 pavimentos 19.404,37m² 

Observações: 
* Conforme informações fornecidas pelo interessado 
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III. ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - SEDE DO TCE-MG 

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 19/2015, destaca-se no quadro 2 os resultados da avaliação do 
órgão municipal responsável pelo planejamento urbano quanto ao atendimento às condicionantes propostas 
para a concepção desta operação urbana pelo interessado: 

Quadro 2: Análise da proposta quando ao atendimento às diretrizes da Smapu 

Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 
19/2015 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 3,66 
(bruto), devendo ser computado nesse índice a 
área total a ser construída, não sendo, portanto, 
consideradas as áreas não computáveis para 
cálculo de coeficiente de aproveitamento 
contidas no art. 46 da Lei n° 7.166/96 

ATENDIDO. 

b) afastamento frontal mínimo de 3,0m em relação 
à Rua Flavita Bretas, para o acréscimo proposto, 
e manutenção do afastamento frontal 
atualmente existente para a Av. Raja Gabaglia, o 
qual deverá ser mantido vegetado e dotado de 
arborização 

ATENDIDO. 

c) tratamento do passeio e do afastamento frontal 
voltado para a Av. Raja Gabaglia, com 
implantação de projeto paisagístico a ser 
elaborado pelo interessado e aprovado pela 
Smapu e DIPC, o qual deverá contemplar: 

i. remoção ou realocação do gradil voltado 
para a Av. Raja Gabaglia, com incorporação 
de parte do afastamento frontal como 
prolongamento do passeio; 

ii. ampliação do passeio sobre a área de 
estacionamento de veículos localizado no 
logradouro público, com remanejamento 
das vagas prioritárias, caso existentes; 

iii. implantação de espaços de fruição, os quais 
deverão ser dotados de mobiliário urbano 
como bancos, floreiras, suporte para 
colocação de lixo e iluminação de 2º nível, 
além de vegetação e arborização 

NÃO MENCIONADO. 

d) taxa de permeabilidade mínima de 20%, área a 
qual deverá ser disposta em terreno natural, 
dotada de vegetação e arborização 

PARCIALMENTE ATENDIDO. 

e) tratamento da fachada do empreendimento NÃO MENCIONADO. 
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voltada para a rua Flavita Bretas, com 
implantação de jardineiras nos pavimentos de 
garagem e jardim vertical no muro de 
contenção, além de implantação de arborização 
no passeio 

f) soluções e materiais que busquem reduzir o 
impacto ambiental e contribuam para o conforto 
térmico e redução do consumo de água e 
energia, dentro dos princípios de 
sustentabilidade 

PARCIALMENTE ATENDIDO. 

g) acessibilidade universal no afastamento frontal e 
a todas as áreas de uso coletivo da edificação 

NÃO MENCIONADO 

 

Com relação ao item “c”, não foi apresentado no material proposta de solução arquitetônica para 
atendimento a esta diretriz. No entanto as mesmas deverão ser contempladas no empreendimento e 
constarão no Termo de Conduta Urbanística que acompanhará a Operação Urbana Simplificada. Vale ressaltar 
ainda que, especificamente em relação ao subitem “iii”, que diz respeito ao espaço de fruição, deverá ser 
proposta também solução que contemple a “OPÇÃO 3” da Diretriz Especial 3 – DE3 da Deliberação 147/2003 
estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, 
ou seja, deverá ser reservado espaço de mirante com acesso público que permita a visada de trecho da Serra 
do Curral. Tal solução deverá ser objeto de análise do CDPCM-BH quando do licenciamento da edificação. 

Com relação ao item “d”, foi informado que o empreendimento contemplará área permeável equivalente a 
3.751,90m² em terreno natural. No entanto parece estar sendo computada nesse item a área destinada a 
estacionamento de veículos e/ou de pisos intertravados. É importante ressaltar que, conforme diretriz 
disposta no parecer 19/2015 e, acompanhando a legislação vigente, as áreas permeáveis precisam estar sobre 
terreno natural e serem vegetadas e arborizadas. Áreas destinadas a manobra e estacionamento de veículos, 
não podem ser consideradas vegetadas e, portanto, não se configuram como áreas permeáveis. Ressalta-se 
ainda que o empreendimento deverá dispor de no mínimo 2.510,90m² de área permeável (vegetada e 
arborizada). 

Em relação às diretrizes não mencionadas ou demonstradas no material apresentado pelo interessado, (itens 
“c”, “e” e “g”) é importante destacar que as mesmas permanecem devendo ser contempladas no 
empreendimento e apresentadas posteriormente no projeto arquitetônico que comporá o processo de 
aprovação da edificação junto à Secretaria Municipal Ajunta de Regulação Urbana - SMARU, devendo ser 
analisadas por tal órgão, em conjunto com a Smapu. É importante salientar que as operações urbanas 
simplificadas, por terem índices de adensamento construtivo e populacional superior à legalmente admitida 
para sua unidade de vizinhança, devem obedecer a condições edilícias e de desenho urbano especiais para que 
gerem empreendimentos com melhor integração a seu entorno.  

As condições especiais de implantação do empreendimento, que envolvem regras para a construção das 
edificações e melhoria das áreas adjacentes, são obrigatoriedades discutidas entre poder público, população e 
interessados para a aplicação do instrumento de política urbana.  

Por fim, com relação ao item “f”, solicita-se que o empreendimento contemple um bicicletário com 
capacidade mínima para 20 bicicletas, além dos sistemas indicados no item 2.13 da caracterização da proposta 
de operação urbana simplificada apresentada na 1ª etapa do processo. 
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IV. PARÂMETROS URBANÍSTICOS, PADRÕES DE DESENHO URBANO E CONTRAPARTIDAS 

Analisadas as condições de ampliação da sede do Tribunal de Constas do Estado de Minas Gerais, a inserção do 
empreendimento ao seu entorno, indica-se como condição da operação urbana simplificada a ser firmada em 
Termo de Conduta Urbanística – TCU:  

Quadro 3: Características do Empreendimento para a Operação Urbana Simplificada 

Lotes envolvidos 05 a 09 e 23 a 28 do Quarteirão 023 – CPs 042167-M e 042230A 

Área total do terreno (m²) 12.554,48m² 

Coeficiente de Aproveitamento Bruto 6,18 

Área total edificada (m²) 45.893,93m² 

Área permeável (m²) 3.571,90m², sobre terreno natural. 

Taxa de ocupação 70,12% 

Afastamentos frontais mínimos 
9,20m em relação à Av. Raja Gabaglia 

3,0m para as novas edificações, em relação à rua Flavita Bretas 

Afastamentos laterais mínimos 1,50m  

Distância mínima entre blocos 
Livre, a ser definido em projeto sob responsabilidade técnica do 

empreendedor 

Altura total da edificação 37,97m 

Acessos Av. Raja Gabaglia e Rua Flavita Bretas 

Vagas para veículos leves 621 

Vagas para motocicletas 40 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 20 

Atividades do empreendimento derivado da OUS 

Código Descrição 

8411-6/00-00 Administração pública em geral 

No que diz respeito ao pagamento de contrapartidas, conforme mencionado no parecer 19/2015, como se 
refere a empreendimento público voltado à prestação de serviço à coletividade, entende-se adequado não 
cobrar contrapartidas financeiras de forma a desonerar a obra pública. As medidas indicadas neste parecer 
para qualificação da edificação e do espaço público são relevantes para a implantação do edifício para melhor 
inserção à vizinhança.   

Constarão também do TCU, assim como da legislação específica que instituir esta OUS, as diretrizes de projeto 
e medidas de qualificação para o empreendimento, dispostas neste parecer, conforme indicado na Seção V 
deste documento. Estas exigências, descritas na sessão anterior deste documento, serão avaliadas pela Smapu 
e serão condição vinculada à emissão de alvará de construção para o empreendimento.  

Salienta-se que o empreendimento deverá atender às exigências do Código de Posturas e do Código de 
Edificações do Município. Deve-se ressaltar que as obrigações do empreendedor dispostas no Termo de 
Conduta Urbanística da Operação Urbana Simplificada 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).  
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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. 

VI. CONCLUSÃO 

Face às condições para desenvolvimento da operação urbana simplificada dispostas neste parecer, e 
especialmente, que o empreendimento contemplará, além das demais indicações contidas neste documento:  

1- tratamento da fachada da Rua Flavita Bretas; 
2- adaptação do afastamento frontal do terreno e implantação de área de fruição pública; 
3- implantação de mirante aberto ao público; 
4- área permeável vegetada e em solo natural de 20% ou aproximada, caso seja comprovada a 

impossibilidade de cumprimento deste índice; 
5- utilização de material e práticas voltadas à sustentabilidade da edificação e implantação de 

bicicletário; 

e considerando que a operação urbana simplificada possibilitará a regularização da situação administrativa e 
ampliação do equipamento público voltado à prestação de serviços de uso coletivo e a conquista de melhor 
relação urbanística da edificação com o espaço público, especialmente os de circulação e permanência de 
pedestres, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana Simplificada proposta pelo TCE-
MG. 

É o nosso parecer. 

 

Joana Silva Monnerat de Oliveira 

Arquiteta 

 

 

José Julio Rodrigues 
Arquiteto  
Gerente de Legislação e Gestão Urbana 
 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta 

Assessora 

 

De acordo, 

 

 

Leonardo Amaral Castro 

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento 

Urbano 


