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E-book Plano Diretor de BH
Entenda os principais pontos 

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.  

Secretaria Municipal de Política Urbana
Agosto de 2020



Estrutura do E-book Plano Diretor de BH 
Ocupação do Solo

Módulo 1 Zoneamento

Módulo 2 Parâmetros urbanísticos

Módulo 3 Benefícios urbanísticos

Módulo 4 Projetos estratégicos
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Diminuição da quota de terreno por 
unidade habitacional ou inexistência do 
parâmetro para zoneamentos em áreas 
com maior capacidade de suporte (mais 

unidades habitacionais)

Dentro da área privativa não 
tem desconto: varanda e 

cobertura contam no 
coeficiente

simplificação para edificações 
horizontais

Leitura da Taxa de 
permeabilidade em 

terreno natural (Mapa)

Facilidade de cálculo das 
áreas não computadas no 

potencial construtivo 

Revisão dos PVPs e dos recuos de 
alinhamento - redução das áreas e 

restrições construtivas 

m²

~

Simplificações
Ocupação do Solo



MÓDULO 1
Zoneamento



DECRETO Nº 17.273, DE 4 DE FEVEREIRO 
DE 2020
 
Regulamenta os Títulos V a IX da Lei nº 
11.181, de 8 de agosto de 2019, sobre 
parcelamento do solo, ocupação do solo, 
uso do solo, áreas de interesse ambiental e 
patrimônio cultural e urbano no Município, e 
dá outras providências.

Onde encontrar as informações? 
Ocupação do Solo

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181, DE 8 DE 
AGOSTO DE 2019

Aprova o Plano Diretor do 
Município de Belo Horizonte 
e dá outras providências.

https://servicos.
pbh.gov.br

PORTAL DE SERVIÇOS 
DA PBH

Portal de Serviços da 
Prefeitura de Belo 
Horizonte

ORIENTAÇÕES PARA 
ABERTURA DE 
PROCESSOS

https://servicos.pbh.gov.br/



Conteúdo
Zoneamento
.

DECRETO Nº 17.273/20 
Decreto regulamentador

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181/19 
Plano Diretor

Este módulo apresenta os zoneamentos do novo Plano Diretor e 
destaca pontos importantes relacionados à ZEIS, à AEIS e à 
habitação de interesse social.. Além disso, este módulo também 
apresenta o conteúdo da nova Informação Básica para  Edificações 
(IBED).



Zoneamento
OM1
OM2
OM3
OM4
OP1
OP2
OP3

PA1
PA2
PA3

ZEIS1
ZEIS2
AEIS1
AEIS2

AGEE
CR

AGEUC
CL

Nos lotes com porções 
inseridas em zoneamentos 

distintos, devem ser 
adotados os parâmetros que 

permitam o maior 
adensamento construtivo. 

Parâmetros que variam com o Zoneamento:

- Parâmetros para lotes e quadras
- Características geométricas das vias
- Número mínimo de vagas para veículos leves 
para novas edificações
- Afastamento frontal
- Coeficiente de aproveitamento
- Quota de terreno por unidade habitacional

O procedimento para 
revisão de zoneamentos 

de interesse social 
deverá ser solicitado 

à Companhia 
Urbanizadora e de 
Habitação de Belo 
Horizonte – Urbel.

Nos terrenos com lotes em 
zoneamentos distintos, deve ser 

adotada média ponderada da 
taxa de ocupação, da taxa de 

permeabilidade e do coeficiente 
de aproveitamento. Quanto aos 
demais parâmetros, aplicam-se 
os que incidem sobre cada lote.

EXCEÇÕES:
- lotes parcialmente inseridos em ADEs, aplicam-se os parâmetros 
previstos para a ADE a todo o lote;
- lotes parcialmente inseridos em PAs, conexões de fundo de vale ou 
áreas de pvp, prevalecem seus respectivos parâmetros apenas nas 
porções sobre as quais incidem.



Sobreposições

Projetos 
Estratégicos

OUCs
Conexões Fundo de Vale
PVP
Recuo de Alinhamento

Áreas de 
Diretrizes 
Especiais

Estruturas
Ambientais

Conexões Fundo de Vale
Conexões Verdes
ADE de Interesse Ambiental
ADE do Izidora



ADEs

Redefinição 
Limites 

e Setores 

Permissividade 
das Vias 

indicadas



Informação básica para 
Edificação (IBED)

Atualização dos dados da 
Informação Básica para Edificações

A Informação Básica para Edificação (IBED) é o documento 
que consolida as informações urbanísticas de um lote 
aprovado, como zoneamento, classificação viária, 
características geométricas, condicionantes ambientais e de 
proteção do patrimônio cultural, entre outras, com a finalidade 
de subsidiar a elaboração do projeto arquitetônico de uma 
edificação. A IBED teve formato atualizado, seguindo o 
padrão de documentos oficiais da Subsecretaria de Regulação 
Urbana (SUREG), e ganhou um QRCode, que permitirá verificar 
a autenticidade das informações. 



Informação básica 
para Edificação (IBED)

Contém a largura da via para 
aplicação da altura máxima na 

divisa. Havendo previsão de 
recuo de alinhamento, deverá ser 
considerada a largura final da via.

Contém a dimensão dos 
recuos de alinhamento 

referente às áreas de Projetos 
Viários Prioritários



Informação básica 
para Edificação (IBED)

Identifica as áreas sujeitas a inundação. A 
utilização destas como benefício urbanístico é 

facultada ao responsável legal pelo 
empreendimento, até a publicação de 

regulamentação específica sobre os critérios 
para acréscimo do nível térreo como área não 

computada em edificações em área 
identificada como de risco de inundação.

Inserção dos novos 
instrumentos 
urbanísticos.



Curvas de nível 
segundo base da 

Prodabel

Informação básica 
para Edificação (IBED)
Os imóveis protegidos agora são facilmente identificados através do croqui de localização do imóvel, que também passou a conter as 
curvas de nível de topografia do lote, acompanhando levantamento aerofotogramétrico da Prodabel. A IBED passou a conter campos 
destinados à informação de patrimônio cultural, tais como diretrizes municipais de proteção e indicação dos casos necessários para 
interface. 



Indicação dos limites e a geometria das 
porções com diferentes zoneamentos, 
considerados os lotes registrados no cadastro 
de plantas – CP.

Nos casos em que não apresentar a geometria 
das porções com diferentes zoneamentos, o 
responsável técnico ou o responsável legal pelo 
empreendimento deverá solicitar a informação 
por meio do serviço de retificação de 
documentos. O documento servirá, também, 
para a aplicação de taxa de permeabilidade 
diferenciada nas porções do terreno.

Informação básica 
para Edificação (IBED)



ZEIS E
AEIS



ZEIS
Nas ZEIS são proibidas novas construções 
que gerem risco, inviabilizem implantação 
de infraestrutura, comprometam a 
infraestrutura existente ou apresentem 
conflitos com planos e projetos públicos.

Sistema de circulação e demais espaços de 
uso coletivo (praças, áreas de lazer), só 
podem ser alterados mediante PGE, 
projetos de urbanização, parcelamento do 
assentamento ou solicitação da 
comunidade (sujeita à avaliação técnica 
PMH). É proibida a obstrução do sistema de 
circulação e demais EUCs existentes.

Projetos de edificação deverão observar as 
normas de acessibilidade, ressalvadas 
existência de impedimentos técnicos ou 
econômicos.

H até
13,0 m

AFmín 
dispensado

Afastamento 
Lateral e de 

Fundos mínimos  
0,9 m

Aplica-se a 
regra geral para 
edificações com 

H>13 m até que haja 
decreto específico 
do assentamento

Para edificações com mais 
de 2 níveis serão exigidos 
laudo e respectiva ART que 
ateste a viabilidade estrutural 
da obra.

AMD 
lateral e 
fundo 

13m

CAbas
=1

QT e 
QTcent

sem 
limite

O PGE pode
alterar todos os 

parâmetros 
urbanísticos, 

exceto CAmax e 
CAcent, os quais 
ficam limitados a 

2,8.

CAmin, 
max e 
cent 

não se 
aplicam

Na hipótese de exclusão de áreas inseridas em 
Zeis, a definição de zoneamento pelo Compur 
deverá ser acompanhada de definição da taxa 
de permeabilidade.



AEIS 
Nas Aeis-1, somente será admitida a implantação de:
I- EIS

III- Edificação residencial unifamiliar destinada à 
moradia do proprietário, admitida a conjugação a 
uma unidade de uso não residencial de até 125m² 
de área líquida edificada.

II- EUCs de propriedade pública;

70% da área do HIS 
para faixa 1 

70%da área 
construída 

deve ser HIS

30% da área 
construída para 
destinação livre 
(mista)

% poderão 
ser flexibilizados, 

quando o EIS atender 
a programa 
habitacional 

promovido pelo 
poder público

uso não 
residencial 

de até 125m² 

moradia do 
proprietário

Na hipótese de exclusão de áreas inseridas em AEIS-2, a 
definição de zoneamento pelo Compur deverá ser 
acompanhada de definição da taxa de permeabilidade.



AEIS de Interesse Ambiental
A ocupação do solo é condicionada à elaboração, pelo Executivo, de Diretrizes para Aeis de Interesse Ambiental.. 
Até que elas sejam elaboradas, será admitido a ocupação  exclusivamente por :

-Eucs de propriedade pública 

Realizadas as Diretrizes, 
serão admitidos EIS, desde que:

As Diretrizes para Aeis de Interesse Ambiental 
poderão flexibilizar os parâmetros urbanísticos do 
zoneamento, limitados aos parâmetros de Aeis-1 e 

desde que considerada a manutenção dos 
atributos ambientais relevantes existentes na área. 

Essa flexibilização 
não é admitida em 

PA-1. 

Na ADE Trevo, a 
flexibilização da QT é 
limitada a 60m²/un

-Edificações unifamiliares nos parâmetros permitidos em AEIS-1

% poderão 
ser flexibilizados, 

quando o EIS atender 
a programa 
habitacional 

promovido pelo 
poder público

50%da área 
construída 
deve ser HIS

50% da área 
construída para 

destinação livre 
(mista)

70% da área 
do HIS 

para faixa 1 
20% da área 
para 
Fruição Pública



Habitação 
de Interesse Social
HIS

• HIS 1: famílias com alto 
grau de vulnerabilidade 
social

Caracterização do HIS ocorre pela 
correlação entre a renda mensal 
da família beneficiada e o valor da 
UH e se classificam em:

• HIS 2: famílias com médio 
grau de vulnerabilidade 
social Os valores de 

comercialização das 
UH serão definidos 

pelo Executivo e 
atualizados 

anualmente.

O grau de 
vulnerabilidade 

socioeconômica será 
definido pelo CMH, 

considerando a renda 
mensal das famílias 

beneficiadas

HIS configurada como condomínio
O Executivo estabelecerá parâmetros especiais de 

ocupação, que deverão contemplar, pelo menos:

largura e 
extensão 

máximas de 
vias internas

afastamento 
entre blocos 

e vias 
internas

distância 
máxima a ser 

percorrida pelo 
pedestre.



Empreendimento 
de Interesse Social
EIS
EIS é aquele que empreendimento 
contempla a implantação de 
habitação de interesse social

Imóveis de 
destinação livre

Uso não 
residencial

Vinculadas ao 
atendimento da 
PMH

Voltados para a 
diversidade de 

ocupação e uso do solo

Podem abrigar 
uso residencial e 
misto

Produção 
Habitacional para 
qualquer faixa de 

renda

HIS
-Os parâmetros de parcelamento e 
ocupação para AEIS-1 poderão ser 
adotados na implantação de EIS.

Nas HIS dotadas de 
elevador, deverá ser 

garantido o pagamento das 
despesas de manutenção 

por unidades não 
residenciais, ou por 

alternativa estabelecida 
pelo Executivo.

-A emissão de alvará de construção e de certidão de 
baixa para imóvel de destinação livre será admitida 
de forma concomitante à emissão dos documentos 
para HIS, exceto quando promovido pelo Poder 
Executivo.

-Quem emite o parecer de 
enquadramento como HIS ou EIS é 
Órgão Gestor da PMH

-A aprovação de edificação associada a HIS 
será condicionada à assinatura de TCU, 
exceto quando promovido pelo Poder Executivo.



Obrigada
smpu@pbh.gov.br


