
    
  

PARECER   TÉCNICO   DA   COMISSÃO   DE   DIRETRIZES   PARA   PARCELAMENTO   DO   SOLO   

1. Em  2013  foi  aberto  processo  único  para  regularização  do  parcelamento  do  solo  de  um                
conjunto  de  glebas  de  propriedade  do  governo  do  estado  -  processo  administra�vo  nº               
01-165.515-13-76.   

2. As  diretrizes  para  parcelamento  do  solo  consideraram  o  disposto  no  Art.4º  da  Lei  9074/05:  "Na                 
regularização  de  parcelamento  poderão  ser  aceitos  parâmetros  diferenciados  dos  previstos  na             
legislação  urbanís�ca,  mediante  avaliação  do  Execu�vo  em  relação  à  acessibilidade,            
disponibilidade  de  equipamento  público  e  infra-estrutura  da  região  e  apreciação  do  Conselho              
Municipal  de  Polí�ca  Urbana  -  Compur".  Em  25  de  agosto  de  2016,  o  Compur  manifestou-se  da                  
seguinte   forma 1 :   

a. Pelo  indeferimento  da  dispensa  de  implantação  de  praça  de  retorno  para  a  finalização              
do   logradouro   “Avenida   C”;   

b. Favorável  à  isenção  de  parte  da  transferência  do  percentual  da  gleba,  exigido  pela               
legislação,  para  o  município,  excetuando  a  área  des�nada  à  implantação  de  uma              
UMEI;   

c. Favorável  à  doação  da  área  do  lote  CP  003A,  do  quarteirão  061,  zona  fiscal  799,  planta                 
CP  237003G,  necessária  para  implantação  do  projeto  viário  prioritário  referente  à  via              
710  em  contrapar�da  à  isenção  da  transferência  dos  15%.  Caso  a  área  restante  do                
lote  não  possa  se  cons�tuir  em  um  novo  lote,  segundo  a  lei  de  parcelamento,  uso  e                  
ocupação  do  solo,  este  deverá  ser  transferido  em  sua  totalidade  ao  Município.  Sendo               
viável  a  modificação  do  parcelamento,  esta  deverá  ser  realizada  de  forma  a  viabilizar  a                
transferência   da   parte   pretendida;   

d. Favorável  à  flexibilização  da  necessidade  de  vinculação  dos  lotes  a  serem  criados  no               
parcelamento   do   solo;   

e. Favorável  à  flexibilização  da  largura  mínima  da  Rua  Sete 2 ,  uma  vez  que  a  BHTRANS                
emi�u  parecer  GEDIV  n°  124/2014  à  folha  115  deste  processo,  favorável  à              
permanência  da  rua  na  largura  existente  e  as  úl�mas  Diretrizes  de  Parcelamento              
emi�das   que   corroboram   esta   solicitação.   

3. Em   05/07/2017   foram   emi�das   diretrizes   para   parcelamento   do   solo   para   toda   a   área.   

4. Algumas  porções  do  terreno  já  �veram  seu  parcelamento  efe�vado  –  foram  abertos  processos               
de   parcelamento   que   geraram   os   CP145030M   e   CP145031M.   

5. Com  a  entrada  em  vigor  da  lei  11.181/19,  as  diretrizes  para  parcelamento  do  solo  perderam                 
sua   validade.     

6. Houve  manifestação  do  requerente  para  efe�var  o  parcelamento  do  solo  de  mais  uma  porção                
do  terreno,  conforme  indicado  no  Anexo  I  deste  parecer.  A  Comissão  de  Diretrizes  para                
Parcelamento  do  Solo  entende  que  o  Compur  deve  se  pronunciar  novamente,  à  luz  do  novo                 
Plano   Diretor   Municipal,   sobre   as   flexibilizações   solicitadas.   

1   h�p://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheAr�go&pk=1168582   
2   Atualmente   denominada   Rua   Michel   Echenique   (cód.   302.508)   

1 / 3   
  



    
  

7. A  Comissão  de  Diretrizes  para  Parcelamento  do  Solo  recomenda  que  o  Compur  considere               
neste  momento  a  renovação  da  flexibilização  de  parâmetros  para  parcelamento  do  solo              
apenas  para  a  área  para  a  qual  foi  solicitada  con�nuidade  do  processo  de  parcelamento  do                 
solo,   conforme   Anexo   I   deste   parecer.   

8. Tendo  em  vista  as  caracterís�cas  da  área  para  a  qual  foi  solicitada  con�nuidade  do  processo  de                  
parcelamento  do  solo,  a  Comissão  de  Diretrizes  para  Parcelamento  do  Solo  recomenda  ao               
Compur:   

a. A  manutenção  da  isenção  de  parte  da  transferência  do  percentual  da  gleba,  exigido               
pela   legislação,   para   o   município,   de   forma   coerente   com   a   decisão   anterior;   

b. A  não  flexibilização  da  exigência  de  vinculação,  considerando  que  a  Lei  11.181/19              
instaurou   procedimento   simplificado   para   vinculação   do   parcelamento   do   solo.   

c. A  manutenção  da  flexibilização  da  largura  final  da  Rua  Michel  Echenique,  cód.              
302.508,  exceto  na  proximidade  da  Rua  Gustavo  da  Silveira,  em  trecho  a  ser  indicado                
pela   BHTrans,   devendo,   em   todo   caso,   ser   respeitada   a   área   de   APP   de   curso   d   'água.   

9. Este   é   o   nosso   parecer.   

  
Belo   Horizonte,   15   de   fevereiro   de   2021.   

  
  

A   COMISSÃO   
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Maria   Fernandes   Caldas   /   Fá�ma   Cris�na   
Gomes   Diniz   Cândido   de   Araújo   SMPU   __________________________________   

Tiago   Esteves   Gonçalves   da   Costa   /   
Renata   Rodrigues   Junqueira   SUPLAN   __________________________________   

Pedro   de   Freitas   Maciel   Pinto   /   Angela   
Ba�sta   Vieira   

SUREG   __________________________________   

Giovani   de   Morais   Serravitel   /   Mayka   
Palhares   Napoli   SUDECAP   __________________________________   

Úrsula   Kelli   Caputo   /   Ana   Paula   
Fernandes   

SMOBI   __________________________________   

Rúthelis   Pinha�   Júnior   /   Júlio   César   de   
Marco   SMMA   __________________________________   

Sayonara   Lopes   de   Souza   /   Luciana   
Carneiro   de   Morais   Stubbs   BHTRANS   __________________________________   

Karla   Maria   Vilas   Marques   /   Maria   Luisa   
Carneiro   Chaves   URBEL   __________________________________   



    
  
  
  

ANEXO   I   -   LOCALIZAÇÃO   DA   ÁREA   
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