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BAIRRO CAIÇARA - REGIONAL NOROESTE
Cemitério da Paz
INSTITUTO

Enquadramento
Edifícios destinados a serviço de uso
coletivo com área maior que 6.000 m².

Escolas infantis e estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, localizados
em terrenos lindeiros a vias arteriais;
Parcelamento vinculado, na figura de
desmembramento, que origine lote com
área superior a 10.000 m² ou quarteirão
com dimensão superior a 200 m.
Faculdade Newton Paiva
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
EIV do empreendedor; SUPLAN, 2020
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O Instituto é composto pelo Colégio Franciscano Sagrada Família, pelo Convento São
Francisco e pela Igreja de Santa Clara.
Igreja de Santa Clara

Atividades desenvolvidas:

E. infantil / E. Fundamental / E.
Médio
Convento São Francisco

Ensino Superior
terceiros)

(locado

para

Templos religiosos (Igreja)

Atividades
de
Organização
Religiosa (Convento)
Movimentação de pessoas:
Cerca de 850 alunos, 230
funcionários,
50
residentes
(Convento) e 400 visitantes
(Igreja)

Área ocupada por terceiros
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Convento e Igreja – Av. Presidente Carlos Luz

Fachada do empreendimento – Rua Trevo

Entrada do Colégio – Av. Presidente Carlos Luz

Entrada do Colégio – Rua Frei Orlando
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Av. Presidente Carlos Luz

Edificação existente a regularizar:
Área construída: 15.933,92 m²
Vagas de estacionamento: 52 (veículos leves)
distribuídas em 3 estacionamentos
1 vaga de embarque e desembarque
(Convento)
Horário de funcionamento:
Colégio: 3 turnos – manhã, tarde e noite
(EJA)
Faculdade: sábados e domingos – 08:00 às
19:00 hs
Igreja: missas às 3ª e 5ª - 19:00 hs; Domingo
– 07:30 e 19:00 hs; ultima 5ª mês – 15:00 hs
Celebrações especiais: 3ª e 5ª - 20:00 hs; 6ª 20:30 hs e Sábados às 19:30 e 20:30 hs.

Rua Frei
Orlando
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
Conforme REIV nº 112.033/17, publicado DOM em 08/02/2020

IMPACTOS AMBIENTAIS – INTERVENÇÕES EM APP

APP hídrica - nascentes

Descrição
Existência de 2 nascentes no terreno, canalizadas
para formação de lago artificial utilizado para lazer
e contemplação dos moradores do convento.
A área da APP (raio de 50 m a partir das nascentes)
está descaracterizada por edificações, pátios
impermeabilizados, lago e jardins.

Condicionantes
1 - Promover a regularização das intervenções
realizadas na APP existente no terreno.
3 - Ampliar a área permeável e vegetada em
terreno natural, preferencialmente na área da APP.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição

Descrição

De modo a minimizar os efeitos negativos da
impermeabilização do terreno, é fundamental a
implantação de um sistema de drenagem pluvial
que seja capaz de mitigar seus impactos seguindo
os princípios do escoamento primitivo.

Condicionantes
2 - Mitigar os impactos do incremento de
escoamento
pluvial
provenientes
do
empreendimento no sistema público de drenagem.

O empreendimento é considerado gerador de
significativos volumes de resíduo sólido e de
resíduos de saúde.

Condicionantes
4 - Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos Especiais - PGRSE, conforme aprovado.
5 - Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos
Saúde- PGRSS, conforme aprovado.

AMBIÊNCIA URBANA
Necessário estabelecer um canal de relacionamento contínuo entre a vizinhança, os usuários e os responsáveis
pelo empreendimento.

Condicionantes
14 - Implantar Plano de Comunicação com a vizinhança.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS
Descrição
São 3 estacionamentos:
-

Ao lado da Igreja (usuários);
Na escola com entrada pela av. Presidente Carlos Luz (professores e funcionários);
Na escola com entrada pela rua Frei Orlando.

A entrada e a saída dos alunos são realizadas prioritariamente pela rua Frei Orlando, mas pode ser utilizada a
portaria da av. Presidente Carlos Luz
Problemas verificados:
-

Ausência de demarcação de vagas, faixas de circulação e sinalização;

-

Não demarcação de vagas para PMR, idosos e carga e descarga;

-

Desembarques irregulares de alunos na pista exclusiva do Move na av. Presidente Carlos Luz;

-

Estacionamento irregular no afastamento frontal da rua Frei Orlando.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS
Condicionantes
6 - Implantar área de estacionamento e acessos de veículos e pedestres, incluindo as calçadas, de acordo com
a legislação vigente e parâmetros da BHTRANS, incluindo:
- Destinação de vagas exclusivas para PMR nos 3 estacionamentos;
- Destinação de 5% das vagas de veículos leves para uso por idosos no estacionamento ao lado da Igreja;
- Implantação de vagas para motocicletas (4% do total de vagas para veículos leves)
7 - Implantar área interna de embarque e desembarque de passageiros para vans e veículos.
8 – Implantar área interna para veículos de carga e descarga (1 vaga ao lado da Igreja e 1 vaga compartilhada
com veículos leves no estacionamento da rua Frei Orlando)
9 – Implantar bicicletário (10 vagas) em área interna, coberta e de fácil acesso.
11 – Implantar “Projeto Pedagógico de Educação para a Mobilidade”.
12 – Implantar gradis junto ao meio fio na av. Presidente Carlos Luz de modo a dificultar o desembarque de
alunos na pista exclusiva do Move.
14 – Implantar área de fruição pública e jardim no afastamento frontal da rua Frei Orlando, de modo a impedir o
acesso irregular de veículos.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS
Descrição
Os estudos demonstraram piora no nível de serviço em duas das três interseções estudadas,
considerando-se o cenário atual comparado a um cenário hipotético sem a presença do empreendimento.
Em vistoria ao local verificou-se que as rotas de pedestres que interligam o empreendimento aos PEDs do
entorno apresentam problemas que comprometem a segurança do usuário e não garantem a acessibilidade.

Condicionantes
10 - Implantar intervenções viárias de geometria e sinalização
na área de abrangência definida pela BHTRANS.
- Avaliar os rebaixos para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida já existentes e implantar novos nas
esquinas onde não há rebaixos;
- Recuperar a sinalização horizontal e vertical existente e trocar
as placas em mau estado de conservação;
- Propor Faixa de Travessia de Pedestres – FTP, específica
para áreas escolares na Rua Frei Orlando, próximo ao acesso
de pedestres existente;
- Implantar novos gradis e recuperar os gradis em mau estado
de conservação existentes no canteiro central da Avenida
Presidente Carlos Luz;
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REIV N⁰ 112.033/17
Impactos
Conformidade
urbanística e
ambiental

N.
1.

Impermeabilização 2.
do solo
3.
Geração de
Resíduos

Circulação de
veículos e de
pessoas

Ambiência da
vizinhança

Condicionantes

OBS

Promover a regularização das intervenções realizadas na APP existente no terreno

ver nota 1

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema
ver nota 2
público de drenagem.
Ampliar a área permeável e vegetada em terreno natural, preferencialmente na área da APP.

ver nota 3

4.

Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais - PGRSE.

5.

Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde - PGRSS.

6.

Implantar área de estacionamento e acessos de veículos e pedestres, incluindo as calçadas, de acordo
ver nota 4
com a legislação vigente e parâmetros da BHTRANS.

7.

Implantar área interna de embarque e desembarque de passageiros para vans e veículos particulares ver nota 5

8.

Implantar área interna para veículos de carga e descarga.

ver nota 6

9.

Implantar bicicletário com capacidade mínima para 10 bicicletas.

ver nota 7

10.

Implantar intervenções viárias de geometria e sinalização na área de abrangência definida pela
ver nota 8
BHTRANS.

11.

Implantar “Projeto Pedagógico de Educação para a Mobilidade”.

12.

Implantar gradis junto ao meio fio na av. Presidente Carlos Luz de modo a dificultar o desembarque de
alunos na pista exclusiva do Move.

13.

Implantar área de fruição pública e jardim no afastamento frontal da rua Frei Orlando, de modo a
impedir o acesso irregular de veículos.

14.

Implantar Plano de Comunicação com a vizinhança.
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NOTAS
1. Considerando que há no terreno do empreendimento uma nascente inserida em área antropizada, será necessária abertura de processo administrativo na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente com vistas à regularização do uso da área de preservação permanente antes do protocolo do projeto de parcelamento do
solo. O parecer final da SMMA deverá ser anexado ao processo de parcelamento do solo.
A regularização das intervenções na APP é condição para a conclusão do processo de licenciamento urbanístico e, eventualmente, poderá resultar em alterações
neste Parecer.
2. A mitigação dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema público de drenagem deverá ser garantida por meio
do atendimento à TP, associado à implantação de dispositivo de detenção das águas da chuva, podendo ser avaliada a possibilidade de implantação de
estruturas convencionais, tais como caixa de captação/detenção, ou ainda soluções não convencionais, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e
trincheiras de infiltração, entre outros. A mitigação será considerada efetiva se o dispositivo implantado, ou a soma de soluções adotadas, garantir que o
lançamento de águas pluviais do terreno do empreendimento na rede pública de drenagem seja equivalente à sua vazão em condições naturais. O projeto de
drenagem a ser aprovado para o empreendimento deverá atestar a eficácia do dispositivo, sendo que o cumprimento da condicionante será verificado na ocasião
da emissão da certidão de baixa do empreendimento.
3. O empreendimento deverá ampliar as áreas permeáveis e vegetadas em terreno natural, principalmente na área da APP de nascentes, pátios e estacionamentos.
Na implantação das novas áreas permeáveis deverão ser conjugadas soluções de controle do escoamento superficial das águas das chuvas. Deverá ser
ampliado também o número de espécies arbóreas nas novas áreas verdes, nos jardins existentes e na calçada da rua Frei Orlando. Na área da APP, deve-se
priorizar espécies da flora nativa e frutíferas.
4. A área de estacionamento e as calçadas lindeiras ao empreendimento deverão seguir as seguintes orientações:
a. As vagas deverão ser demarcadas com dimensões mínimas conforme estabelecido na legislação vigente (2,3 m x 4,5 m para vagas a 30º, 45º, 60º e 90º,
e com dimensões mínimas de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo).
b. As vias internas do estacionamento devem permitir o acesso, a circulação e o espaço para realização de manobras de todos os veículos às vagas
disponibilizadas. As áreas de estacionamento devem conter setas indicativas do sentido de circulação dos veículos, assim como as linhas divisórias de
fluxos.
c. Reservar, nos três estacionamentos, vagas de estacionamento para veículos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, considerando os
parâmetros previstos na Legislação Federal (Decreto Federal n.º 5.296/04) e Municipal (Lei n.º 7166/96, Lei n.º 8137/00, Lei n.º 9078/05 e Lei n.º
9959/10) com dimensões mínimas de 3,5 m x 4,5 m, dispostas próximas aos acessos, de forma a possibilitar melhor agilidade e facilitar a movimentação
interna no empreendimento.
d. No estacionamento ao lado da Igreja reservar 5% do total das vagas de estacionamento para serem utilizadas exclusivamente por veículos que
transportam idosos ou que sejam conduzidos por esses, em atendimento à Lei Municipal n.º 9.831/2010 e à Lei Federal n.º 10.741/2003.
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NOTAS
e. A sinalização das vagas destinadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos localizadas no estacionamento ao lado da igreja (que
se caracteriza como área de estacionamento de estabelecimento de uso coletivo) deve atender às exigências da Lei No 13.146, de 06/07/2015, e do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, seus anexos e resoluções, conforme padrão BHTRANS e NBR 9050/2015. Essas vagas devem ser posicionadas
de forma a garantir maior comodidade para seus usuários e devem ser sinalizadas de forma clara e visível, observando-se a legislação pertinente.
f. Disponibilizar vagas para motocicletas em número mínimo correspondente a 4% do número total de vagas ofertadas para veículos leves, conforme
parâmetro da BHTRANS. Essas vagas devem possuir dimensões mínimas de 1,0 m de largura por 2,0 m de comprimento.
g. Os rebaixamentos de meio-fio previstos para acessos de entrada e saída de veículos devem ser implantados, respeitando-se os parâmetros da
legislação municipal vigente, ou seja, devem ter extensão máxima de 4,80 m, distância mínima de 5,20 m entre os acessos, rampas de acesso de, no
máximo, 1,0 m, perpendicular ao alinhamento do meio-fio, e faixa de, no mínimo, 1,5 m reservada ao trânsito de pedestres. Os acessos destinados à
entrada e saída de caminhões poderão ter largura acima do permitido na legislação municipal, desde que o Responsável Técnico justifique, através da
representação dos giros dos maiores veículos que acessam o empreendimento, nas plantas do projeto arquitetônico, a serem encaminhadas para
análise e aprovação da BHTRANS.
h. As calçadas situadas ao longo das testadas dos lotes devem ser tratadas de acordo com os parâmetros previstos no Código de Posturas do Município
de Belo Horizonte, incluindo a implantação de revestimento “tátil” e detalhes específicos referenciados pelo “Caderno de Padronização de Calçadas da
Prefeitura de Belo Horizonte”. O tratamento deve prever ainda a implantação de rebaixamentos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
junto às esquinas e em locais onde se fizer necessário, em conformidade com os parâmetros previstos na norma da ABNT NBR 9050/2015.
5. Visando coibir o embarque e desembarque de alunos pela faixa exclusiva do MOVE e no afastamento frontal da Rua Frei Orlando, que ocorrem atualmente de
forma perigosa e irregular, respectivamente, faz-se necessário disponibilizar, além da vaga de embarque e desembarque que atende o convento, outra área
interna que permita o embarque e desembarque seguro de alunos, com capacidade para veículos particulares e vans escolares e com largura suficiente para
permitir a ultrapassagem e transposição de veículos.
6. Para suprir à sua demanda, empreendimento deve disponibilizar duas vagas destinadas às operações de carga e descarga (dimensões mínimas de 3 m x 9 m e
vão livre de 4 m em toda a extensão do acesso às vagas), sendo uma localizada no estacionamento ao lado da igreja e outra localizada no estacionamento com
acesso pela Rua Frei Orlando. Ressalta-se que essa última pode ser utilizada pelos veículos de carga de forma compartilhada, ou seja, as operações de carga
e descarga poderão acontecer nas vagas de veículos leves nos horários fora do horário de pico do empreendimento.
7. A fim de contribuir para o fortalecimento da política de incentivo à utilização de bicicleta como meio de transporte, deve ser prevista a implantação de
bicicletário, em área interna, coberta e de fácil acesso, com capacidade para a acomodação de, no mínimo, 10 bicicletas.
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NOTAS
8. As intervenções viárias deverão seguir as seguintes orientações:
a. Considerar a área de abrangência definida pelos seguintes trechos, incluindo todas as aproximações de suas interseções:
Avenida Presidente Carlos Luz, entre Rua do Trevo e Rua Frei Orlando;
Rua Frei Orlando, entre a rua Tietê e Avenida Presidente Carlos Luz;
Rua Tietê, entre Frei Orlando e Rua Braz Baltazar;
Rua Braz Baltazar, entre Rua Tietê e Rua do Trevo;
Rua do Trevo, entre Rua Braz Baltazar e Avenida Presidente Carlos Luz.
b. Contemplar a implantação de rebaixos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as esquinas, salvo aquelas que possuam algum
problema justificado tecnicamente, e também junto às faixas de travessias para pedestres existentes e a implantar;
c. Avaliar os rebaixos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida já existentes, propondo adequações necessárias para atender aos critérios da
Norma Técnica NBR 9050/2015 e da Padronização de Calçadas – Modelo Municipal, exigida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
d. Recuperar a sinalização horizontal existente;
e. Trocar as placas em mau estado de conservação;
f. Propor Faixa de Travessia de Pedestres – FTP, específica para áreas escolares, conforme padrão BHTRANS, na Rua Frei Orlando, próximo ao acesso
de pedestres existente;
g. Implantar novos gradis e recuperar os gradis em mau estado de conservação existentes no canteiro central da Avenida Presidente Carlos Luz;
h. Propor a instalação de gradis na calçada da Avenida Presidente Carlos Luz lindeira ao empreendimento, visando coibir o embarque e desembarque dos
alunos na faixa exclusiva do MOVE;
i. Rever a sinalização vertical existente na Avenida Presidente Carlos Luz, no trecho lindeiro ao empreendimento.
9. O “Projeto Pedagógico de Educação para a Mobilidade” deve ser elaborado de acordo com a fundamentação legal que consta na Resolução nº 120 do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, de 14 de fevereiro de 2001; na Lei nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB); na Lei nº 9394/96, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, considerando a importância
do desenvolvimento de valores e a integração dos jovens no sistema de trânsito.
10. De modo a impedir a utilização do afastamento frontal da rua Frei Orlando como estacionamento e proporcionar espaços adequados aos estudantes e pais na
entrada e saída da escola, a área de fruição pública deverá conter jardins com espécies arbóreas, mobiliário urbano e iluminação de segundo nível. Não poderá
ser instalado qualquer tipo de fechamento no afastamento frontal.

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR

268ª REUNIÃO ORDINÁRIA .MAIO. 2020

Instituto das Clarissas Franciscanas - ICLAF
NOTAS
11. O objetivo do Plano de Comunicação é estabelecer um canal de relacionamento contínuo entre a vizinhança, os usuários e os responsáveis pelo
empreendimento para o recebimento de sugestões, reclamações e esclarecimento de dúvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos ao funcionamento
do mesmo, bem como instruir usuários, funcionários e comunidade sobre questões relativas a civilidade, urbanidade e os impactos do seu funcionamento sobre a
vizinhança
A metodologia do Plano é de livre escolha do responsável pela sua elaboração, mas deverá conter cronograma com distinção de fases, diretrizes e prazos para
implantação, gestão dos canais de comunicação adotados e avaliação de resultados.
Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicação:
Participação das lideranças comunitárias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboração.
Programa de capacitação dos funcionários do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionários e usuários sobre civilidade e
respeito aos vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saída do empreendimento.
Instruções sobre o correto embarque e desembarque dos alunos nas vias públicas e a utilização de estacionamento para esta finalidade.
Manutenção dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visíveis à comunidade do entorno e
usuários.
Divulgação dos canais de relacionamento e comunicação do empreendimento de forma clara e destacada para fácil acesso na primeira página do sítio eletrônico do
empreendimento, quando existente.
Outros aspectos que o responsável pela elaboração do Plano julgar necessários.
Integrar o Plano de Educação para a mobilidade
Deverá ser implantada sinalização composta por placas permanentes informando canal de comunicação direto com a Instituição para garantir a solução de
problemas advindos da sua operação com a vizinhança onde ela ocorre. Deve ser instalada no mínimo uma placa por testada do empreendimento; as placas devem
estar localizadas de tal forma que sejam visíveis e legíveis ao pedestre a partir do logradouro público.
As placas devem possuir área mínima de 0,5 m² (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensões lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas
devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nível da calçada onde a placa se localiza.

A placa deverá conter as seguintes informações, no mínimo:
Título: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS
01 Contato telefônico para a vizinhança
01 Contato de e-mail específico para atendimento à vizinhança
Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadão
A placa de comunicação não poderá ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitária; se o empreendimento for filial ou franquia, os contatos mínimos
listados na placa de comunicação devem garantir o contato direto da vizinhança com a unidade licenciada; o atendimento à vizinhança deve ser um serviço
separado do serviço de atendimento ao cliente do estabelecimento; é facultado ao empreendimento inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicação.
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