
Operação urbana simplificada Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCE-MG

Implantação de equipamento voltado à 

prestação de serviços de uso coletivo

Qualificação da centralidade



OUS TCE-MG Localização – Luxemburgo / Centro Sul

Vista do entorno. Fonte: Google Earth

Vista aérea. Fonte: Material do interessado

Vista do entorno. Fonte: Google Earth

Zoneamento: Zona de 

Adensamento Restrito 2  –

ZAR-2

ADE Serra do Curral



OUS TCE-MG

Interesse público: viabilizar melhores condições para a prestação de serviço público

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Qualificar a centralidade

polarizada pela Av. Raja Gabaglia e melhorar a relação do empreendimento com o

espaço público e paisagem urbana.

Interesse TCE-MG: utilização mais intensiva do terreno, superando o coeficiente de

aproveitamento da área.

Conceito da OUS

EMPREENDIMENTO: Ampliação 

da sede do TCE-MG

PROCESSO: 01-160.291/15-03

LOCALIZAÇÃO: Av. Raja Gabaglia, 

1.315. Bairro Luxemburgo. Lotes 

005 a 009 e 023 a 028 do 

Quarteirão 023 – CPs 042167-M e 

042230A

Volume de massa do acréscimo proposto. Fonte: Material do interessado

RESPONSÁVEL LEGAL / 
INTERESSADO: Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais 

– TCE-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO 
PROJETO ARQUITETÔNICO E 
ESTUDO DOS IMPACTOS: Tribunal 

de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCE-MG



Parâmetros UrbanísticosOUS TCE-MG

Área do terreno: 12.554,48 m²

Parâmetros Legislação Solicitação Indicação

CAbas 1,0 - -

CAmax 1,3 2,4 6,18 - bruto

Afastamentos laterais 

mínimos

Regra do “H” 1,50m 1,50m

mínimos

Distância entre blocos Regra do “H” Livre Livre - a ser definida em projeto sob 

responsabilidade técnica do 

empreendedor

Taxa de Permeabilidade 20% 19,20% 19,20%

Outros Bicicletário com capacidade para 20 bicicletas



Medidas de QualificaçãoOUS TCE-MG

Intervenções a serem realizadas pelo empreendedor

Nº Diretrizes

1 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:

• remoção ou realocação do gradil voltado para a Av. Raja Gabaglia, com incorporação de parte do 

afastamento frontal como prolongamento do passeio;afastamento frontal como prolongamento do passeio;

• ampliação do passeio sobre a área de estacionamento de veículos localizado no logradouro público, 

com remanejamento das vagas prioritárias, caso existentes;

• 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.

2 Tratamento da fachada do empreendimento 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

3 Destinação de espaço para mirante, com acesso público, que permita a visada de trecho da Serra do 

Curral


