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O Novo Plano Diretor de Belo Horizonte, instituído pela Lei nº 11.181, de 8 de agosto de 2019, constitui o instrumento
básico da política urbana do Município. O Plano contém as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano e é
também um instrumento orientador da elaboração de projetos de parcelamento do solo e de ediﬁcações em BH, na
medida em que engloba as regras relativas ao parcelamento, ocupação e uso do solo na capital.
Trata-se de um instrumento inovador em vários sentidos, uma vez que incorpora conceitos de desenvolvimento
urbano arrojados e ambiciosos, incluindo sua articulação com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
medidas de resiliência, recuperação ambiental e ﬁnanciamento.
Dando sequência ao trabalho de simpliﬁcação e desburocratização da legislação urbanística que vem sendo
implementado e com objetivo de tornar ainda mais acessível os conceitos, normas e parâmetros, a Secretaria
Municipal de Política Urbana desenvolveu o E-book Plano Diretor de BH. Por meio de gráﬁcos, detalhamentos e
ilustrações, o material serve de subsídio aos proﬁssionais e os cidadãos interessados na questão urbana. O E-book
Plano Diretor de BH não substitui sua regulamentação formal especíﬁca, mas certamente se constitui em importante
referência para facilitar a aplicação de seus conceitos.
Na expectativa que o material seja de grande valia, é com satisfação que o disponibilizamos para a livre consulta.
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Estrutura do E-Book
Conceitos
Módulo 1 Introdução
Módulo 2 Fundamentos da proposta e desaﬁos
Módulo 3 Estratégias

MÓDULO 1
Introdução
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Título I
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Política Urbana
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Título XI
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Título IX
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Título X
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Título XIII
Das Disposições
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Título XIV
Das
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Princípios

Exemplo

Simpliﬁcação de Procedimentos

Aprovação Casa Unifamiliar
O plano estabelece menores exigências nos
parâmetros urbanísticos que serão avaliados
na aprovação desses projetos

65%

-Possibilidade de
regulamentação de
processos uniﬁcados;

são

-Uniﬁcação de conceitos
-Regulamentação de processos
por decretos e portarias

casas.

Afastamentos de
Fundo e Lateral

8m
Limite de
Altimetria

-Diminuição da quantidade de
interfaces para licenciamento;
-Regras claras ao invés de
solicitação de pareceres:

dos

domicílios de
Belo Horizonte

Afastamento
Frontal

+ TP
(Mapa
Anexo II)

Casas
Unifamiliares

Não se aplicam
demais
parâmetros
urbanísticos do
zoneamento

Princípios
Nova Agenda Urbana

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à
habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar
as favelas
11.2 Até 2030, proporcionar o
acesso a sistemas de transporte
seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária
por meio da expansão dos
transportes públicos, com especial
atenção para as necessidades das
pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres,
crianças, pessoas com deﬁciência
e idosos
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização
inclusiva e sustentável, e as capacidades
para o planejamento e gestão de
assentamentos humanos participativos,
integrados e sustentáveis, em todos os
países
11.4 Fortalecer esforços para proteger e
salvaguardar o patrimônio cultural e natural do
mundo

11.5 Até 2030, reduzir
signiﬁcativamente o número de mortes
e o número de pessoas afetadas por
catástrofes e substancialmente diminuir
as perdas econômicas diretas causadas
por elas em relação ao produto interno
bruto global, incluindo os desastres
relacionados à água, com o foco em
proteger os pobres e as pessoas em
situação de vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto
ambiental negativo per capita das
cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade do
ar, gestão de resíduos municipais
e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o
acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes,
particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deﬁciência

PRINCÍPIOS
ORDENAMENTO

TERRITORIAL

URBANO
SUSTENTABILIDADE
& RESILIÊNCIA

SIMPLIFICAR
PROCEDIMENTOS

Como?
Promovendo a justa distribuição dos
ônus e bônus decorrentes dos
investimentos públicos e do processo
de urbanização

Acesso à habitação social, criando
mecanismos de permanência das
famílias
de
baixa
renda,
assegurando-lhes o direito à moradia

Fomentar a diversidade econômica
criando
mecanismos
para
a
disseminação
de
centros
e
centralidades no território

Constituir
medidas
de
sustentabilidade urbano-ambiental

Preservar, proteger e recuperar o
patrimônio
histórico,
cultural,
paisagístico, artístico e arqueológico

Estratégias eﬁcientes de mobilidade
urbana priorizando o transporte coletivo
e modais não motorizados

Construir
um
modelo
de
planejamento e gestão da cidade
que
seja
democrático,
descentralizado e integrado

Integração
do
planejamento
urbano municipal e metropolitano

Onde encontrar as informações?
LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181, DE 8 DE AGOSTO DE 2019
Aprova o Plano Diretor do Município de Belo
Horizonte e dá outras providências.

Obrigada
smpu@pbh.gov.br

