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Conteúdo
Benefícios urbanísticos

LEGISLAÇÃO

Este módulo apresenta os benefícios urbanísticos previstos no novo
Plano Diretor, concedidos através de:
áreas não computadas para o cálculo de área líquida, decorrentes de:
●
área líquida construída nas unidades autônomas da ediﬁcação;
●
área de estacionamento adicional exigida em processo de
licenciamento urbanístico ou ambiental;
●
exigência de atendimento às regras de acessibilidade e prevenção
e combate a incêndio;
●
inserção em área de risco de inundação;
●
adequação da ediﬁcação residencial a medidas de resiliência e
sustentabilidade – solução projetual de gentileza urbana;
●
adoção de fachada ativa no nível térreo em ediﬁcação de uso misto
ou não residencial – solução projetual de gentileza urbana.
outorga gratuita para soluções projetuais de gentileza urbana:
●
área permeável no afastamento frontal, em terreno natural,
vegetada e arborizada;
●
área permeável em porção do terreno coincidente com área de
vegetação relevante, independente da localização no terreno;
●
área de fruição pública;

LEI Nº 11.181/19
Plano Diretor

DECRETO Nº 17.273/20
Decreto regulamentador

Benefícios Urbanísticos

Áreas não computadas para
cálculo de área líquida

A área líquida ediﬁcada/construída de uma
ediﬁcação é igual a área total ediﬁcada menos os
acréscimos concedidos e áreas não computadas
nos benefícios urbanísticos.

Benefícios
urbanísticos

Outorga gratuita para
soluções projetuais de
gentileza urbana

As soluções projetuais de gentileza urbana constituem
alternativas de tratamento de espaços de transição
entre a ediﬁcação e o logradouro público ou as áreas
de uso público, promovendo a qualiﬁcação da
paisagem urbana e estimulando a apropriação
coletiva dessas áreas, de forma a torná-las mais
aprazíveis, seguras e inclusivas.

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida

Unidade autônoma
compreende qualquer
unidade habitacional
(apartamento, flat, chalé
etc.) ou profissional (sala,
loja, escritório, conjunto
etc.).

Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:

Fator gerador:
Área líquida construída nas
unidades autônomas da
ediﬁcação

0,7 m² de área ediﬁcada para
cada 1,0 m² de área líquida
construída nas unidades
autônomas da ediﬁcação,
condicionada a ser utilizada
nas áreas de uso comum ou
nas áreas destinadas a
estacionamento de veículos
leves e área de manobra.

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida
Fator gerador:
área de estacionamento
adicional exigida
em processo de
licenciamento
urbanístico
ou ambiental.

Para ﬁns de aplicação dos acréscimos, as
áreas de estacionamento não computadas,
não compõem unidades autônomas da
ediﬁcação.
As áreas classiﬁcadas como acréscimo não
correspondem à área líquida construída,
portanto não geram novos acréscimos à
ediﬁcação.

A área de estacionamento superior àquela
considerada como acréscimo é
contabilizada como área líquida construída.

Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
Totalidade da área adicional,
condicionada à exigência em processo
de licenciamento urbanístico ou
ambiental

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida
Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
Área exigida exclusivamente
para atendimento à
exigência legal,

Fator gerador:
exigência de atendimento
às regras de acessibilidade
e prevenção e combate a
incêndio

Somente para casos de
desconformidade em
ediﬁcações existentes, desde
que a norma que estabeleça a
desconformidade tenha sido
instituída posteriormente à
conclusão da ediﬁcação e
para os casos em que a
ediﬁcação tenha tido
aprovação inicial como uso
residencial e esteja em
modiﬁcação para uso não
residencial.

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida
Benefício/Acréscimo
Fator gerador:
inserção em área de risco
de inundação

Até a publicação de
regulamentação
especíﬁca, será facultado
ao responsável legal pelo
empreendimento utilizar
este benefício nas áreas
identiﬁcadas na Ibed
como passíveis de risco
de inundação.

Área não computada no
potencial construtivo:
Área construída no nível térreo da
ediﬁcação, exceto áreas de estacionamento
de veículos, condicionado à:
1) O nível térreo não poderá ter unidades
autônomas e áreas de permanência
prolongada nos termos do Código de
Ediﬁcações do Município, exceto espaços
abertos de lazer e recreação;
2) No caso de empreendimento constituído
por mais de um bloco, o benefício será
aplicado aos blocos que atenderem às
condições;

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida

Fator gerador:
adequação da ediﬁcação
residencial a medidas de
resiliência e
sustentabilidade – solução
projetual de gentileza
urbana

Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
Um nível térreo da ediﬁcação,
deﬁnido em projeto,
destinado a áreas de uso
comum, exceto áreas de
estacionamento de veículos,

Para concessão do benefício urbanístico referente à adequação da ediﬁcação residencial às
medidas de resiliência e sustentabilidade, deverão ser adotadas soluções
técnico-construtivas no empreendimento em licenciamento, de forma a totalizar:
I – 150 pontos, para empreendimentos sem elevador;

Da adequação
da ediﬁcação
residencial a
medidas de
resiliência e
sustentabilidade

II – 180 pontos, para empreendimentos com elevador.

áreas verdes e
permeáveis

economia
energética

No momento do protocolo
do projeto para
licenciamento, o
responsável técnico e o
responsável legal deverão
ﬁrmar declaração
indicando a adoção dos
itens.

A veriﬁcação da adoção
dos itens constantes da
declaração no
empreendimento
constituirá condição para
emissão da certidão de
baixa de construção.

economia de
água e gás

mobilidade

resíduos

Áreas verdes e permeáveis
SOLUÇÃO

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

Área em terreno
natural dotada de
vegetação e
arborização em área
de uso comum

Cobertura vegetal em
área de uso comum

PARÂMETRO

PONTUAÇÃO

acréscimo de 10% a
30% em relação à taxa
de permeabilidade
exigida

10

acréscimo de mais de
30% e de até 50% em
relação à TP exigida

30

acréscimo de mais de
50% em relação à TP
exigida

50

razão da área
permeável sobre
terreno natural pelo nº
de árvores de porte
médio ou grande
inferior a 100m² e de
até 50m²
razão da área
permeável sobre
terreno natural pelo nº
de árvores de porte
médio ou grande
inferior a 50m²

10

20

Áreas verdes e permeáveis
SOLUÇÃO

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

Cobertura vegetal em
área de uso comum

PARÂMETRO
área vegetada sobre
laje com substrato
maior ou igual a
50cm, em área
superior a 10% da
área do terreno
jardim drenante em
pelo menos 25%
(vinte e cinco por
cento) da área
vegetada do
empreendimento

PONTUAÇÃO

10

10

Economia energética
SOLUÇÃO

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

Mecanismos
economizadores

Economia de energia

PARÂMETRO

PONTUAÇÃO

elevadores com
acúmulo de energia na
descida

50

sensor de presença e
lâmpadas de LED nas
áreas de uso comum

10

uso de energia solar
para produção de,
pelo menos, 50% da
projeção de uso de
energia das áreas de
uso comum

50

uso de energia solar
para aquecimento de,
pelo menos, 50% da
água quente
consumida – NBR
7198

30

medição
individualizada de gás
por unidade

5

Economia de água e gás
SOLUÇÃO

PARÂMETRO
bacia sanitária com
caixa acoplada de
duplo acionamento

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

Mecanismos
economizadores

PONTUAÇÃO
10

arejadores ou
pulverizadores nas
torneiras das
instalações sanitárias

5

sistema de
reaproveitamento de
água de chuva com
medidor

20

medição
individualizada de
água por unidade

10

Mobilidade
SOLUÇÃO

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

Incentivo à
mobilidade ativa

Incentivo à diminuição
do uso de
combustíveis fósseis

PARÂMETRO

PONTUAÇÃO

implantação de
bicicletário com, pelo
menos, uma vaga para
bicicleta a cada duas
unidades habitacionais

20

implantação de
paraciclos ou
bicicletário em área de
fruição pública ou no
afastamento frontal,
desde que abertos ao
uso público, em
proporção mínima de
uma vaga para
bicicleta para cada
100m² (cem metros
quadrados) de terreno

10

ponto de carga de
veículo elétrico em
pelo menos 5% das
vagas do
empreendimento

15

Resíduos

Soluções
técnicoconstrutivas
para ﬁns de
concessão do
benefício
urbanístico

SOLUÇÃO

PARÂMETRO

PONTUAÇÃO

Incentivo à reciclagem

contenedores
destinados à
separação de material
reciclável

10

Tratamento de efluentes

estação de tratamento
de efluentes para o
edifício

50

Áreas acrescidas não computadas
para cálculo de área líquida
Fator gerador:
adoção de fachada ativa no
nível térreo em ediﬁcação de
uso misto ou não residencial
– solução projetual de
gentileza urbana

A fachada ativa é aquela
situada no nível térreo,
correspondente à unidade
de uso não residencial ao
longo da qual esteja
garantida a permeabilidade
visual no nível do pedestre,
bem como o acesso direto
de pedestres à atividade
econômica a partir do
logradouro público.

Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
Um nível térreo da ediﬁcação, deﬁnido
em projeto, destinado ao uso não
residencial e às áreas de uso comum,
exceto área de estacionamento de
veículos, condicionado à:
1) Destinação de, no mínimo, 50% da
área do nível térreo ao uso não
residencial, associada à implantação
de fachada ativa na ediﬁcação no
referido nível.
2) Pelo menos 50% da extensão total
das fachadas frontais da ediﬁcação
do nível térreo deve ser fachada ativa.
3) No caso de empreendimento
constituído por mais de um bloco, o
benefício será aplicado aos blocos
que atenderem às condições.

Áreas acrescidas não computadas para
cálculo de área líquida
Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo

Fator gerador:
adoção de pé-direito superior a 4,5 m por razões
técnicas relativas a:
a. acústica ou visibilidade em auditórios, salas de
espetáculos ou templos religiosos;
b. atividades classiﬁcadas nas tipologias instituições
cientíﬁcas, culturais, tecnológicas e ﬁlosóﬁcas e
serviços de diversão e esporte;
c. necessidade de utilização do espaço aéreo
inerente à atividade exercida no local.

As atividades classiﬁcadas nas tipologias são aquelas do Anexo XIII
da Lei 11.181/2019.
O enquadramento da ediﬁcação nessas condições deve ser
informado pelo responsável técnico na ocasião do licenciamento
do projeto arquitetônico ou da regularização da ediﬁcação.

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana

Fator gerador:
Área permeável no
afastamento frontal, em
terreno natural, vegetada e
arborizada.

Em lotes com testada menor ou
igual a 15m, no mínimo, 50% da
exigência legal relativa à taxa de
permeabilidade deve estar no
afastamento frontal.

Em lotes com testada maior que
15m, no mínimo, 80% da
exigência legal relativa à taxa de
permeabilidade deve estar no
afastamento frontal.

Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
1,0 m² de área líquida ediﬁcada
outorgada gratuitamente para
cada 1,0 m² de área permeável
no afastamento frontal, em
terreno natural, vegetada e
arborizada.

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana

O reconhecimento da
área de vegetação
relevante pelo órgão
responsável pela política
ambiental é condição
para se utilizar deste
benefício.

Benefício/Acréscimo
Fator gerador:
Área permeável em porção do
terreno coincidente com área
de vegetação relevante,
independente da localização no
terreno.

Área não computada no
potencial construtivo:
1,0 m² de área líquida ediﬁcada
outorgada gratuitamente para cada 1,0
m² de área permeável em porção do
terreno coincidente com área de
vegetação relevante, independente da
localização no terreno.

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana
Benefício/Acréscimo
Área não computada no
potencial construtivo:
1,0 m² de área líquida ediﬁcada
outorgada gratuitamente para
cada 1,0 m² de área de fruição
pública implantada contígua ao
logradouro público.

Em áreas de centralidades,
destinar, no mínimo, 15% da área
do terreno para área de fruição
pública, limitado a 50%.
Nas demais situações, destinar,
no mínimo, 150,0 m² da área do
terreno para área de fruição
pública.

Fator gerador:
Área de fruição pública

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana
Área de fruição pública
A área de fruição pública é o espaço contíguo ao logradouro público, destinado à ampliação
de áreas verdes e à formação de faixas, largos e praças para convívio coletivo.

a área de fruição pública deve se integrar as áreas
de fruição pública preexistentes implantadas em
terrenos lindeiros àquele a ser ocupado.

Em AEIS-1 e AEIS Ambiental, 20% da
área deverão ser de fruição pública
nos lotes de destinação livre

deve ser de livre acesso, vedada sua
ocupação ou obstrução com ediﬁcações,
instalações ou equipamentos.

são de responsabilidade do proprietário
a implantação e a manutenção da área
de fruição pública em seu imóvel.

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana
Área de fruição pública
A área de fruição pública deverá dispor de, no mínimo:
banco ou elemento de mobiliário urbano similar
destinado a proporcionar a permanência de
pessoas no espaço;
arborização com espécies de porte médio ou
grande para ﬁns de sombreamento;
iluminação de segundo nível;
placa informativa relativa ao caráter público da
área de fruição, com dizeres e dimensões
deﬁnidos pelo órgão municipal responsável pela
política de planejamento urbano.
O responsável técnico e o responsável legal pelo empreendimento deverão
se comprometer, por meio de termo de conduta urbanística, a dotar a área
de fruição pública dos elementos mínimos, de forma suﬁciente a permitir sua
utilização como área de convívio.

Na área de fruição pública, respeitado o Código de
Posturas do Município, admitem-se, desde que
devidamente licenciados:
I – mesas, cadeiras e mobiliário urbano de utilização
temporária;
II – toldos e coberturas de utilização temporária;
III – realização de exposições e eventos.

Regulamento expedido pelo órgão municipal responsável
pela política de planejamento urbano poderá deﬁnir as
diretrizes e os projetos de desenho urbano e de
mobiliário urbano para as áreas de fruição pública
localizadas em áreas de centralidades especíﬁcas,
devendo ser observado na ocasião do licenciamento de
projeto de ediﬁcação.

O regulamento poderá estabelecer procedimentos para
anuência quanto à conformidade do projeto e da instalação
de elementos na área de fruição pública.

Outorga gratuita para soluções
projetuais de gentileza urbana
Área de fruição pública

Para a concessão de certidão de
baixa de construção, serão
observadas as dimensões, a área
permeável e os acessos da área
de fruição pública, a placa
informativa e as condições de
fechamento, se houver.

Nas centralidades, o prolongamento do passeio
poderá, a critério do responsável técnico, ser
tratado como área de fruição pública, respeitadas
as condições mínimas, e ser considerado para
cálculo do benefício atribuído à adoção dessa
solução projetual de gentileza urbana, exceto nas
vias indicadas no art. 68 do Decreto 17273/2020.

O fechamento frontal ou lateral da
área de fruição pública ou do
afastamento frontal será limitado ao
período compreendido entre vinte e
duas horas de um dia e sete horas
do dia seguinte, devendo ocorrer por
meio de solução técnica que:
I – atenda ao critério de
permeabilidade visual;

O cumprimento da TP poderá
ocorrer na área de fruição
pública, ressalvada a hipótese
de confronto com as diretrizes
ou com os projetos previstos
de desenho urbano.

O descumprimento das
condições mínimas
estabelecidas ou no TCU
ensejará a aplicação da
penalidade.

Para ﬁns de dispensa da exigência
da área de fruição pública
considera-se ediﬁcação consolidada
aquela sem afastamento frontal
mínimo até a data de aprovação da
Lei 11181/2019.

II – seja removível ou permita a
abertura para acesso irrestrito no
período no qual não é admitido o
fechamento.

Obrigada
smpu@pbh.gov.br

