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PARECER TÉCNICO SMAPU Nº 14/2016 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2016. 

ASSUNTO: Operação Urbana Simplificada Ed. Living World Place 
EMPREENDIMENTO: Living World Place 
PROCESSO: 01-143.102/16-65 
LOCALIZAÇÃO: Rua Iracema Souza Pinto, nº 656. Bairro Planalto 
Lotes 010 a 015 e 017 do quarteirão 076. CP 205005M 
RESPONSÁVEL LEGAL / INTERESSADO: Wille Muriel Cardoso 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO: Francisco Célio Pedrosa Souza 
 

I. APRESENTAÇÃO 

A proposta denominada “Operação Urbana Simplificada Ed. Living World Place” foi avaliada a partir do 
seguinte material entregue pelo interessado: caracterização de proposta de operação urbana simplificada, 

implantação e volumetria da edificação proposta, laudo para ADE de Interesse Ambiental emitido pela 

Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente e estudo arquitetônico. A operação em tela tem como objetivo 
viabilizar a construção de edificação de uso não residencial com 20.580,57m² em Via Preferencialmente 
Residencial no Bairro Planalto.   

 

Figura 1: Imagem aérea com localização do empreendimento e entorno imediato. Fonte: Google earth 

Para a implantação do empreendimento, foi solicitada a adoção de regras distintas daquelas que atualmente 
regulam a ocupação dos terrenos da região de acordo com o Plano Diretor Municipal – Lei n° 7.165/96 e com a 
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Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei n° 7.166/96, relativos à permissividade de uso da via, a 
qual é classificada como via preferencialmente residencial - VR . 

A aprovação do projeto proposto depende da configuração de uma operação urbana simplificada - OUS, 
instrumento de política urbana previsto no Plano Diretor de Belo Horizonte, que autoriza a definição, por lei 
específica, de parâmetros diferentes para ocupação e uso do solo, mediante a avaliação de impactos e a 
pagamento de contrapartida, comprovado o interesse público e a compatibilidade do empreendimento com a 
capacidade de suporte de uma região.  

Considerando-se as premissas do instrumento de política urbana necessário à viabilização de implantação de 
empreendimento de uso não residencial com área superior a 1.500m² em via de caráter preferencialmente 
residencial, conclui-se que o empreendimento deve ser implantado de forma a qualificar a vizinhança e 
absorver todos os impactos dele decorrentes. Neste sentido, apresenta-se como condição para a instituição de 
uma operação urbana, o atendimento às diretrizes de projeto dispostas neste parecer, as quais visam 
qualificar o espaço público e minimizar impactos na infraestrutura do local.  

A contrapartida pela construção do empreendimento deverá ser proporcional aos benefícios conferidos pela 
autorização de se edificar acima do limite estabelecido para edificações não residenciais em VR. Deverão ainda 
ser consideradas outras concessões que possam ser acordadas para viabilização do empreendimento tendo as 
leis urbanísticas como base, observados os impactos do mesmo em seu entorno.  

A possibilidade de implantação da edificação através de uma mudança no modelo de ocupação que preserve 
90% do terreno, mantendo a maior parte da área verde que o compõe, e que estabeleça uma melhor relação 
com a rua, somada à condição de aplicação da contrapartida em ações de valorização do espaço público a fim 
de qualificar a unidade de vizinhança, caracterizam o preliminar interesse público, estando garantida a 
motivação para aplicação do instrumento nos incisos I e VI do artigo 66 da Lei n° 7.165/96, que dispõe: 

 

Art. 66 - A Operação Urbana Simplificada, sempre motivada por interesse público, destina-
se a viabilizar intervenções tais como: 
I - tratamento urbanístico de áreas públicas; 
II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário; 
III - implantação de programa habitacional de interesse social; 
IV - implantação de equipamentos públicos; 
V - recuperação do patrimônio cultural; 
VI - proteção ambiental; 
VII - reurbanização; 
VIII - amenização dos efeitos negativos das ilhas de calor sobre a qualidade de vida; 
IX - regularização de edificações e de usos; 
X - requalificação de áreas públicas (grifo nosso).  

O interesse público preliminarmente identificado neste parecer será objeto de discussão com a população, 
com vistas à proporcionar a efetiva participação da sociedade no processo de configuração da operação 
urbana simplificada. Salienta-se que a OUS constitui forma de qualificar a unidade de vizinhança na qual o 
empreendimento está inserido, a partir da implantação de projeto urbanístico - neste caso, dentro do 
contexto da Operação Urbana Consorciada dos Corredores Antônio Carlos e Pedro I e Eixo Leste Oeste – OUC 
Aclo. Esta operação urbana está fundamentada em plano urbanístico elaborado de forma compartilhada com 
a população diretamente afetada pelo instrumento de política urbana.  
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II. O EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

A proposta de OUS apresentada pelo interessado à SMAPU objetiva a implantação de um empreendimento 
não residencial, com lojas e salas destinadas à locação, através de construção de nova edificação, com 11 
pavimentos em terreno conformado pelos lotes 10 a 15 e 17 do quarteirão 76 do Bairro Planalto. Segundo o 
interessado, “o foco das atividades é a criação de um espaço para promover a parceria e a colaboração entre 
empresas, empreendedores e investidores dedicados à educação, capazes de promover a melhoria das 
organizações e dos sistemas educacionais através do desenvolvimento e da incorporação de inovações 
tecnológicas e metodológicas voltadas para o ensino e a aprendizagem.”  

O terreno onde se pretende implantar o empreendimento possui duas lagoas e grande cobertura vegetal. É 
voltado para as ruas Iracema Souza Pinto e Aníbal Andrade Câmara e possui área de 18.264,75m². A edificação 
proposta ocupa aproximadamente 10% do terreno, em um platô existente no terreno, próximo à Rua Iracema 
Souza Pinto, onde está previsto o acesso ao empreendimento.  

O programa se distribui no empreendimento proposto da seguinte maneira: 

Quadro 1: Áreas do empreendimento*   

Empreendimento  

 

Terreno: 

18.264,75m² 

 

Edificação: 

20.580,57m² 

 

184 vagas de 

estacionamento 

 

8 lojas (408,16m²) 

+ 12.708,12m² 

para locação. 

Subsolo 
1.850,83m² 

Estacionamento 1.694,56m² 

Espaços de apoio (circulação, guarita, 
ARS, instalações sanitárias etc.) 

156,27m² 

1º Pavimento 
1.850,83m² 

Estacionamento 1.169,95m² 

Lojas (oito) 408,16m² 

Espaços de apoio (circulação, recepção, 
instalações sanitárias, etc.) 

272,72m² 

2º pavimento 
1.850,83m² 

Estacionamento 1.195,93m² 

Espaço comercial (andar corrido) 389,36m² 

Espaços de apoio (circulação, hall, 
instalações sanitárias, etc.) 

265,54m² 

Pavimento Tipo 
(3º ao 10º) 
14.806,64m² 

Espaço comercial (andar corrido) 12.319,36m² 

(1.539,92m² cada) 

Espaços de apoio (circulação, hall, 
instalações sanitárias, etc.) 

2.487,28m² 

(310,91m² cada) 

11º Pavimento Espaços de apoio (circulação, caixa 
d’água, depósito) 

221,44m² 

Observações: 
* Conforme informações fornecidas pelo interessado 
 

III. PLANO DIRETOR E LEI DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

São apresentados a seguir quadros com os parâmetros urbanísticos atualmente aplicáveis ao terreno, bem 
como os previstos na proposta do novo plano diretor derivada da IV Conferência Municipal de Política Urbana 
– IV CMPU e os pleiteados na proposta de OUS: 

 

Quadro 3: Situação do terreno conforme legislação vigente 

Zoneamento ZP2 – Zona de Proteção 2 CAbas: 1,0 CAmax: 1,0 

Área de Diretrizes 
Especiais 

ADE de Interesse Ambiental TP: 30%* TO: 50% 
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Operação Urbana 
Consorciada 

OUC Áreas em reestruturação no Vetor Norte de Belo 
Horizonte: Subárea IV – Área de influência indireta. 

AFmin: 3,0m   

Permissividade de uso da via: Via 
preferencialmente residencial - VR** 

* Em terreno natural, sendo vedada sua substituição por caixa de captação e jardineiras. 
** Em VR somente é admitida a construção de prédio de salas com área igual ou inferior a 1.500m² 

 
Quadro 4: Situação do terreno conforme proposta do novo plano diretor 

Categoria de 
Estruturação Urbana 

PA-2 – Preservação Ambiental - 2 CAbas: 0,5 CAmax: 0,8* 

Categorias 
complementares 

OUC Antônio Carlos/Pedro I – Leste/Oeste - ACLO** 

TP: 70% TO: 25% 

AFmin: 3,0m 

Permissividade de uso da via: Via 
preferencialmente residencial - 
VR*** 

Observações: 
* A superação do CAbas é condicionada a cessão de, no mínimo, 25% do terreno contíguo ao logradouro para área de fruição 
pública. 
** Conforme limites propostos no plano urbanístico da OUC ACLO. 
*** Edificações cuja parte destinada ao uso não residencial tenha área total edificada igual ou superior a 2.500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) somente são admitidas em VM ou VNR, com exceção de equipamentos públicos. 

 
Quadro 5: Parâmetros especiais pretendidos  

Parâmetro Índice vigente Índice na proposta do 
Novo PD 

Índice pretendido 

Área destinada a salas comerciais 
admitida em Via Preferencialmente 
Residencial - VR 

< ou = 1.500,00m² < ou = 2.500m² Aprox. 16.500m² 

 
Legenda:  
CAbas: coeficiente de aproveitamento básico 
CAmax: coeficiente de aproveitamento máximo  
TP: taxa de permeabilidade  
TO: taxa de ocupação 
AFmin: afastamento frontal mínimo 

 

A legislação urbanística vigente classifica o terreno como Zona de Proteção 2 – ZP-2, áreas 
predominantemente ocupadas, de proteção ambiental, histórica, cultural, arqueológica ou paisagística ou em 
que existam condições topográficas ou geológicas desfavoráveis, onde devem ser mantidos baixos índices de 
densidade demográfica. 

O terreno está também inserido em Área de Diretrizes Especiais – ADE de interesse ambiental, que são áreas 
nas quais existe interesse público na preservação ambiental, a ser incentivada pela aplicação de mecanismos 
compensatórios, por apresentarem cobertura vegetal relevante, nascentes, cursos d’água, lagoas e represas, 
ou brejos, entre outros atributos de caráter ambiental. 

Na proposta do novo plano diretor, a qual contempla conteúdo aprovado na IV CMPU, a área está inserida na 
categoria de estruturação urbana Preservação Ambiental 2 – PA-2. 

São classificadas na categoria preservação ambiental 2 - PA-2 as áreas de proteção ambiental e paisagística 
alta, cuja possibilidade de ocupação e utilização é condicionada ao cumprimento de parâmetros urbanísticos 
que permitam conciliar a preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, natural ou paisagístico, a 
amenização de situações de risco geológico e a recuperação, o equilíbrio e a manutenção de qualidade 
ambiental com baixas densidades construtiva e populacional.  
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IV. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ANTÔNIO CARLOS/PEDRO I – LESTE/OESTE - OUC ACLO 

O Plano Urbanístico e o Estudo de Impacto de Vizinhança da Operação Urbana Consorciada Antônio 
Carlos/Pedro I – Leste/Oeste (OUC-ACLO), foram desenvolvidos sob a coordenação da Smapu, após amplo 
processo de discussão pública, sendo aprovados pelo Conselho Municipal de Política Urbana – Compur. Na 
elaboração do plano urbanístico foi proposta a ampliação dos limites da operação urbana consorciada, 
passando o terreno em análise a fazer parte da OUC ACLO.  

Conforme explicitado no plano urbanístico: 

a concepção da OUC ACLO foi pautada pelo modelo de cidades compactas. A idéia de 
proporcionar um uso intensivo do solo por meio da adoção de padrões construtivos 
especiais e incentivo à concentração de atividades que sejam atrativas de pessoas é 
consequência da identificação da capacidade de suporte diferenciado que o eixo centro 
norte, avenidas Antônio Carlos e Dom Pedro I, e leste oeste, que liga Sabará a Contagem, 
apresentam no contexto de Belo Horizonte. 
 
A identificação de tais áreas como preferenciais para o desenvolvimento de operação 
urbana consorciada pelo plano diretor do município em 2010 retrata a constituição de 
eixos de expansão da centralidade principal do município, atualmente concentrada dentro 
do perímetro da Avenida do Contorno, para algumas das principais ligações da capital 
mineira com sua região metropolitana. Os trechos escolhidos como vias para a 
conformação de centro regional de maior qualificação e relevância pela OUC ACLO serão 
também polarizadores de centros de menor abrangência a se ramificarem levando 
condições melhores de vida à população, impulsionados pelas propostas de ocupação e 
uso diferenciadas, consolidadas na ocasião da IV Conferência Municipal de Política Urbana 
– IV CMPU em 2014. 

O projeto da OUC ACLO pretende, através da adoção de parâmetros especiais de ocupação e uso do solo, 
incentivar a implantação de atividades concentradoras de população, usuária e trabalhadora, novos 
equipamentos e empresas geradoras de melhor atendimento das pessoas em suas demandas, bem como 
capazes de gerar novos pólos de emprego e renda.  

A área objeto desta proposta de OUS está inserida no Programa Corredor Verde dos Parques Lagoa do Nado e 
Lareira, estruturado pelo eixo viário da Avenida Pedro I e áreas adjacentes. O plano de ação deste Programa 
compreende uma série de intervenções que visam a consolidar e dar suporte ao grande potencial para o 
adensamento identificado na área, aliado à presença de forte cunho ambiental, evidenciado através da 
implantação do Corredor Verde dos Parques Lagoa do Nado e Lareira, que dá nome ao Programa. 

O Setor compreendido por este Programa conta com uma infraestrutura prévia diferenciada com a presença 
de grande equipamento de entretenimento e lazer, o Parque Fazenda Lagoa do Nado, e a proximidade da 
Lagoa da Pampulha que contribuem para a alta qualidade ambiental da área. Um dos projetos mais 
importantes desse setor é a ampliação do corredor verde através da conexão do Parque Lagoa do Nado com a 
criação do Parque Lareira, proposto para a margem oeste da Av. Dom Pedro I. Segundo a proposta: 

Os dois parques em conjunto formarão um eixo de preservação ambiental transversal ao 
corredor viário da Av. Dom Pedro I. Esta grande área verde urbana tem o potencial de 
minimizar as ilhas de calor detectadas na área, principalmente próximas à Avenida Pedro I 
e atenuar as inundações das Avenidas Álvaro Camargos e Vilarinho, contribuindo para o 
equilíbrio ambiental da região. 

A estratégia de ocupação deste programa objetiva a integração dos parques Lagoa do Nado e Lareira 
compondo um corredor ambiental através da concentração de um conjunto de conexões ambientais, que 
requalificará os caminhos do pedestre e intensificará arborização das vias entre os dois parques estendendo 
seus atributos de ambiência. O terreno objeto desta proposta de OUS encontra-se demarcado como “área 
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verde”, reforçando a constituição de um eixo de preservação ambiental transversal ao corredor mencionado, 
capaz de atenuar inundações e minimizar ilhas de calor, proporcionando alta qualidade ambiental para a área.  

Segundo as diretrizes da OUC, a área verde representada pela Mata do Planalto deve permanecer como 
reserva privada. Não há, contudo, previsão de alocação de recursos da OUC na instituição dessas reservas, 
nem outro mecanismo específico que incentive os proprietários a darem a essas áreas tal destinação. Nesse 
contexto, a presente proposta de OUS apresenta soluções para a efetivação dos objetivos incluídos no plano 
urbanístico da OUC Aclo, a partir da preservação de 90% da área e do atendimento às demais diretrizes 
dispostas neste parecer.  

V. POLÍTICAS NACIONAL E MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587/12, é instrumento da política de 
desenvolvimento urbano de que trata o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a 
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das 
pessoas e das cargas no território do Município. Dentre as diretrizes que orientam a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, destaca-se a priorização dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados 
e o dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. 

No âmbito municipal, destacam-se as diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana, existentes no 
planejamento de trânsito e transportes da cidade e aprimoradas por meio dos resultados IV CMPU. Tais 
diretrizes foram incorporadas à proposta do novo plano diretor municipal no mesmo sentido da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, contendo, portanto, princípios como: 

• priorização dos pedestres e dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados; 

• priorização dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

• criação de medidas de desestímulo à utilização do transporte individual por automóvel.  

VI. DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 
EMPREENDIMENTO LIVING WORLD PLACE 

A partir da análise do material entregue pelos requerentes e considerando os conceitos e planos abordados, 
apresentam-se algumas diretrizes destinadas a nortear o processo de formatação da operação urbana 
simplificada, bem como as premissas para as adequações do projeto que configurará a implantação do 
empreendimento Living World Place. Tais diretrizes foram elaboradas considerando a necessidade de 
resguardar a melhor relação possível entre a edificação que está sendo implantada e os espaços públicos e, 
principalmente, a integração dos atributos ambientais presentes no terreno com o entorno imediato, de 
maneira a proporcionar maior qualificação urbanística e ambiental à região.  

É pertinente que novas normas de controle da ocupação do território, sobretudo as que denotam maior 
especificidade, tal como o caso de operações urbanas, sejam encaminhadas contendo premissas para 
qualificação do espaço respaldadas de forma compartilhada com a sociedade civil no âmbito da IV CMPU.  

Entre as conclusões derivadas das propostas aprovadas na IV CMPU, destaca-se o conceito de unidade de 
vizinhança qualificada. Este conceito de organização territorial tem como objetivo dotar as várias porções do 
território municipal de diversidade de usos, de forma a gerar maior acesso da população ao comércio e aos 
serviços nas proximidades de suas residências, conciliando espaços destinados à moradia e ao trabalho, e de 
maneira a possibilitar maior estímulo aos deslocamentos por modos não motorizados e por transporte 
coletivo.  
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Destaca-se também o incentivo à liberação de área livre e permeável nos terrenos, através da adoção de 
índices menores de taxa de ocupação para as edificações. Desta forma, busca-se modelos de ocupação mais 
concentrados que contemplem a presença de áreas verdes entremeando as edificações, contribuindo para a 
qualidade ambiental e paisagística da cidade.  

As discussões da IV CMPU abordaram ainda o tema da taxa de permeabilidade vegetada, que passa a definir 
porcentagem da área do lote a ser mantida em terreno natural e com vegetação, não sendo facultada sua 
substituição por caixa de captação, em decorrência da importância da expansão de áreas verdes na cidade 
para composição paisagística e qualidade ambiental. Outra diretriz consolidada no fórum de participação 
popular é que os empreendimentos devem ter caixa de captação de forma acessória à função da taxa de 
permeabilidade, contribuindo com o sistema de drenagem urbana, minimizando problemas de cheias.  

As políticas de mobilidade urbana, sintetizadas em seção especial deste parecer, são voltadas para privilegiar 
os modos de transporte não motorizados e coletivos em detrimento dos deslocamentos feitos por veículos 
individuais. As áreas não computáveis para a construção de estacionamentos pela legislação atual, além de 
estimular a circulação por meio de veículos privados, tem como consequência a conformação de volumes 
edificados expressivos, que impactam de forma negativa na iluminação e ventilação dos edifícios vizinhos, 
depreciando a paisagem. Nesse contexto, a IV CMPU aprovou uma redução ao estímulo de se construir 
grandes áreas para a guarda de veículos.   

Feitas as considerações contidas neste parecer, destacam-se os princípios a serem empregados para 
desenvolvimento da OUS a ser constituída para a implantação do empreendimento Living World Place:  

1- melhoria da ambiência e paisagem urbanas;  

2- proteção e valorização do patrimônio ambiental e paisagístico; 

3- melhoria da relação entre os imóveis edificados e os espaços públicos; 

4- ampliação e qualificação de espaços destinados à circulação de pedestres;  

5- tratamento das áreas junto ao logradouro público para torná-las mais propícias a receber um maior 
número de usuários com maior conforto e com condições de acessibilidade universal; 

6- valorização do pedestre e desestímulo aos modos de transportes individuais motorizados. 

Respeitados os princípios enunciados o empreendimento proposto deverá contemplar: 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 1,0, podendo atingir um CA bruto de 1,13. No cálculo do CA 
bruto deve ser computada 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;  

b) taxa de permeabilidade mínima de 83,6%, área a qual deverá ser disposta em terreno natural, dotada de 
vegetação e arborização, visível da rua e não sendo facultada sua substituição por caixa de captação; 

c) deverá ser garantido que o lançamento de água pluvial do empreendimento não seja maior que a vazão 
gerada pelo mesmo terreno em condições naturais, devendo, dessa maneira, haver uma compensação da 
área impermeabilizada pelo empreendimento. Para tanto, além da taxa de permeabilidade exigida, 
solicita-se a adoção de caixas de captação para amortecer a descarga de água pluvial na rede pública de 
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drenagem visando à melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem da região, com 
capacidade que garanta a vazão de 0,0967m³/s 1;   

d) taxa de ocupação de 10,14%; 

e) limite de 25m² de área de estacionamento para veículos leves para cada 150m² de área líquida do 
empreendimento, sendo necessário também resguardar um número mínimo de vagas para motocicletas 
igual a 10% do número de vagas para veículos leves do empreendimento, e para bicicletas 1 vaga para 
cada 100m² de área privativa não residencial;  

f) área de carga e descarga internalizada no empreendimento, dimensionadas conforme legislação vigente; 

g) vestiários dimensionados para servir aos ciclistas;  

h) afastamentos conforme legislação vigente, devendo os afastamentos frontais serem configurados como 
extensão dos passeios, livres de gradis e dotados de área permeável, vegetada. Na testada voltada para a 
rua Anibal Andrade Câmara o gradil, caso utilizado, deverá ser instalado após a faixa destinada ao 
afastamento frontal. Qualquer vedação usada para cercamento do terreno deverá ter permeabilidade 
visual. A área do afastamento frontal deverá ser dotada de mobiliário urbano e vegetação, configurando-
se como área de fruição pública, com passeio com faixa livre de pedestre com largura de, no mínimo 3 
metros; 

i) fachada ativa voltada para a via de acesso ao empreendimento. Entende-se por fachada ativa a solução 
projetual que contemple fachada relativa ao nível térreo destinado ao uso não residencial, na qual, em 
pelo menos 50% de sua extensão total, esteja garantida a permeabilidade visual no nível do pedestre, bem 
como o acesso direto de pedestres à atividade econômica a partir do logradouro público; 

j) implantação de pilotis, no térreo da edificação, exceto na porção destinada a fachada ativa (lojas), com pé 
direito mínimo de 6,0 metros, para uso comum da edificação, permitindo a liberação da visada do terreno 
(e da área verde) a partir da rua Iracema Souza Pinto; 

k) destinação, senão da totalidade, ao menos  50% da área de preservação do terreno para uso público, com 
implantação de projeto paisagístico, incluindo mobiliário urbano. Sugere-se a integração dessa área ao 
pilotis da edificação, conformando um amplo espaço de uso público, com áreas destinadas ao descanso e 
contemplação da paisagem; 

l) acessibilidade universal no afastamento frontal e a todas as áreas de uso coletivo da edificação e rotas 
acessíveis na área de preservação do terreno para uso público; 

m) 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. Para isso, o 
empreendimento deverá obter certificação Selo BH Sustentável junto ao órgão municipal responsável 
pelas políticas de meio ambiente; 

n) especificação das atividades a serem realizadas no empreendimento, com a identificação dos CNAEs. 

O coeficiente de aproveitamento indicado no item “a” equivale ao indicado na LPOUS para o zoneamento a 
que incide sobre o terreno. A indicação de um CA bruto tem a intenção de se garantir que não haja alteração 
em relação à massa construtiva pretendida para esta OUS, e para possibilitar maior liberdade na adequação da 
edificação, caso necessário. Deve-se esclarecer que o CA bruto deve ser considerado para a área construída 

                                                           
1
 Cálculo efetuado conforme metodologia utilizada pela Sudecap, considerando-se apenas a área impermeabilizada do 

terreno.  
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total do empreendimento, não se aplicando 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.  

Com relação à taxa de permeabilidade, descrita no item “b”, é importante destacar que a mesma deve estar 
totalmente vegetada e arborizada de forma a cumprir com os objetivos deste parâmetro urbanístico, ou seja, 
contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e para redução da carga imposta ao sistema de drenagem 
urbana.  

No que diz respeito ao item “c”, para o cálculo da vazão foi considerada apenas a área de terreno a ser 
impermeabilizada, uma vez que a grande porção de terreno permeabilizado somado à existência de duas 
lagoas contribuem para captação e reserva de água pluvial. 

Com relação ao item “e”, estabeleceu-se um limite para o número de vagas de estacionamento embasada nas 
propostas do novo plano diretor e nas políticas de mobilidade urbana. Tal diretriz implicará em redução ao 
número de vagas proposto atualmente no projeto.  

Salienta-se que o empreendimento deverá obedecer às exigências do Código de Posturas e do Código de 
Edificações do Município, bem como às normas de acessibilidade vigentes. Destaca-se ainda, 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). Caso haja previsão legal de 
estudo de impacto de vizinhança – EIV ou estudo de impacto ambiental – EIA para o empreendimento, o 
mesmo não será dispensado e poderá estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias inerentes aos 
processos de licenciamento especial que organizam (art. 73 a art. 74-E da Lei n° 7.166/96).  

O estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança, necessário para a 
consolidação da OUS conforme o Decreto n° 15.758/14, poderá apontar alterações nos parâmetros 
urbanísticos tratados neste parecer, bem como poderá solicitar melhorias nas condições de implantação do 
edifício, visando uma maior compatibilidade do mesmo com o entorno, a partir do exame pormenorizado da 
significância da alteração do modelo de ocupação do terreno para as áreas a ele adjacentes. Estabelecerá 
ainda, definitivamente, as condições a serem cumpridas pelo órgão público para a ampliação da edificação na 
qual se situa sob os princípios de uma operação urbana. 

VII. 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- estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança, acompanhado de 
medidas que visem a assegurar a qualidade urbana de suas áreas de influência; 

2- apresentação da proposta completa da OUS pelo interessado, contendo o detalhamento dos requisitos 
exigidos pelo Plano Diretor do Município, e ainda: 

a) quadro de áreas a serem utilizadas pelo empreendimento; 

b) projeto de implantação do empreendimento, com identificação dos principais acessos; 

c) lista de usos e atividades a serem exercidas no empreendimento; 

d) estudo da inserção e de volumetria das edificações no contexto urbano; 
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e) pesquisa de opinião prévia com os moradores da área de influência direta do empreendimento; 

3- estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, incluindo, contrapartida para 
qualificação da unidade de vizinhança na qual o empreendimento está inserido; 

4- emissão de parecer técnico pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, contendo 
avaliação quanto aos aspectos urbanísticos da OUS e em relação ao interesse público da proposta; 

5- 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; 

6- 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; 

7- encaminhamento, pelo Executivo Municipal, de projeto de lei específico à Câmara Municipal. 

Os estudos e a apresentação da proposta completa desta OUS deverão ser apresentados em formulário 
próprio fornecido pela SMAPU.  

 

VIII. CONCLUSÃO 

Face às considerações dispostas nesse parecer, e considerando que a operação urbana simplificada 
possibilitará: 1) adoção de um modelo de ocupação que permita a preservação da maior parte do terreno com 
atributos ambientais relevantes; 2) a implantação de área verde aberta ao público; 3) a possibilidade de 
aplicação da contrapartida em intervenções de qualificação da unidade de vizinhança, em consonância com o 
plano urbanístico da OUC Aclo, conclui-se pelo prosseguimento da elaboração de Operação Urbana 
Simplificada proposta para o empreendimento Living World Place, sob as diretrizes dispostas neste 
documento. 
 
É o nosso parecer. 
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