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A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Subsecretaria de 
Planejamento Urbano, apresenta o Plano de Qualificação Urbanística 
Centro-Lagoinha ou, resumidamente, Plano Centro-Lagoinha. Os 
documentos aqui apresentados, compostos por seis volumes, incluindo 
esta apresentação, constituem o plano urbanístico e seus estudos 
complementares, com o objetivo de promover a qualificação e a melhoria 
urbanística e ambiental de partes da região central de Belo Horizonte 
e de porções de bairros localizados ao norte da região central, também 
conhecida como Região da Lagoinha. O trabalho foi integralmente 
desenvolvido pela equipe própria da Subsecretaria de Planejamento 
Urbano - Suplan, com contribuições da Companhia Urbanizadora de Belo 
Horizonte – Urbel, da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da 
Fundação Municipal de Cultura - DPCA/FMC e da Empresa de Transporte 
e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrans.

O conjunto de documentos é composto por:
1. Apresentação
2. Diagnóstico
3. Relatório das Atividades Participativas
4. Plano Urbanístico (que apresenta, entre seus anexos, o 
Programa de Atendimento Econômico e Social à População 
Diretamente Afetada – PAES)
5. Análise de Impactos (Matriz de Impactos e Prognóstico)
6. Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira

A Apresentação contém este texto introdutório, a relação da equipe 
responsável pelo trabalho, a caracterização geral do Plano com 
um resumo das propostas, o siglário e as referências bibliográficas 
utilizadas; o Diagnóstico traz o levantamento de aspectos específicos 
da área em estudo, como meio ambiente, economia,  uso e ocupação 
do solo, patrimônio cultural, equipamentos e serviços e mobilidade 
e acessibilidade para subsidiar as propostas do Plano; o Relatório 
das atividades participativas expõe os resultados dessas atividades 
realizadas ao longo da elaboração do Plano; o Plano Centro-Lagoinha 
apresenta o plano urbanístico, que define as  diretrizes de intervenção em 
espaços e equipamentos públicos, mobilidade e acessibilidade urbana, 
cultura e patrimônio, uso e ocupação do solo, habitação de interesse 
social e diversidade de usos, bem como o Programa Básico de Ocupação 
e as propostas de investimentos, de instrumentos de política urbana e 
de gestão; a Matriz de Impactos sistematiza e descreve os potenciais 
impactos decorrentes  da proposta de qualificação urbanística e aponta 
medidas compensatórias e mitigadoras para os impactos negativos, ou 
potencializadoras, para os positivos; o Prognóstico faz comparações entre 
o cenário com os prováveis desenvolvimentos com a implementação 
do Plano Centro-Lagoinha e sem a efetivação do mesmo. Por último, o 
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira apresenta o levantamento 
dos aspectos financeiros e econômicos do Plano, incluindo estimativa de 
arrecadação e dos custos das propostas de investimento.
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O Plano Centro-Lagoinha foi desenvolvido após a aprovação do novo 
Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 11.181/2019, que atualizou 
as normas urbanísticas e se baseia no princípio da Função Social da 
Propriedade e da Cidade, nos termos do Art. 182 da Constituição Federal 
de 1988 e do Art. 2º da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, bem 
como nas disposições da Nova Agenda Urbana (NAU) e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Plano Centro-Lagoinha pode ser 
considerado como um elemento de implementação do Plano Diretor, pelo 
alinhamento de seus princípios e diretrizes. 

Durante o desenvolvimento do Plano Cento-Lagoinha, avaliou-
se que a melhor estratégia para sua efetivação é por meio do 
instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada (OUC). Assim, 
o desenvolvimento do conjunto de documentos supracitados, além 
de subsidiar a elaboração do Plano, visa também o cumprimento das 
determinações da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade no 
que tange à regulamentação da OUC Centro-Lagoinha. Após a análise 
do Estudo de Impacto de Vizinhança pelo Conselho de Política Urbana 
(Compur), caberá à Prefeitura de Belo Horizonte o encaminhamento da 
minuta do Projeto de Lei da OUC Centro-Lagoinha à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte.

A região do Plano Centro-Lagoinha sofreu uma série de intervenções 
viárias executadas sob a égide de um projeto desenvolvimentista 
rodoviarista típico do século XX, que reforçou a barreira urbana 
delimitada pelo ribeirão Arrudas e pela linha férrea. Esse processo 
dificultou a integração das porções Norte e Sul da área abrangida pelo 
Plano, prejudicou a acessibilidade de pedestres e ciclistas, e contribuiu 
para o acirramento dos problemas urbanos e sociais. Os estudos aqui 
apresentados buscam reverter aquela lógica que predominou durante 
décadas e, assim, tem-se um Plano orientado pelos princípios de gestão 
compartilhada e participativa, visando o desenvolvimento orientado para o 
transporte coletivo, e que pretende valorizar aspectos anteriormente não 
priorizados.

O Plano Centro-Lagoinha foi construído coletivamente, com a realização 
de momentos de discussão e escuta da comunidade, nos quais 
representantes de diversos setores foram ouvidos e puderam expor ideias 
e recomendações, várias delas incorporadas efetivamente ao documento 
final. As premissas e as propostas preliminares foram baseadas no Plano 
Diretor e em projetos anteriores, que também foram elaborados de forma 
participativa.

As ideias e intenções iniciais foram apresentadas à população em 
uma primeira audiência pública, realizada no dia 12 de dezembro de 
2019. No contexto deste trabalho, estava prevista a realização de uma 
audiência pública em março de 2020, quando seriam discutidas propostas 
relacionadas ao Plano Centro-Lagoinha. No entanto, ocorreu naquele mês 
o primeiro registro de contaminação pelo Covid-19 em Belo Horizonte e o 
evento foi cancelado.

A discussão sobre o Plano Centro-Lagoinha foi retomada em 2021. Entre 
fevereiro e abril de 2021 foi realizada uma Pesquisa de Percepção – em 
etapas quantitativa e qualitativa –, que contemplou a área abrangida 
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pelo Plano, bem como seus principais objetivos e propostas. No dia 13 
de abril de 2021 foi realizada uma Audiência Pública para apresentação 
e discussão da versão preliminar do Plano Centro-Lagoinha. Várias 
contribuições foram recebidas. Todo esse processo contou com a 
participação de diversos setores da sociedade e de representantes com 
atuação local (moradores, usuários, empresários, setor técnico, poder 
público, etc.).

O Plano Centro-Lagoinha beneficiou-se do processo descrito nos 
últimos parágrafos desta apresentação. A versão final do Plano em tela 
contempla, além das contribuições do processo de discussão pública, as 
medidas de mitigação dos impactos estabelecidas no Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV, bem como as diretrizes que integram o Programa de 
Atendimento Econômico e Social - PAES. 

Plano Centro-Lagoinha como instrumento de recuperação sócio-
territorial e econômica pós-pandemia

A implementação do Plano Centro-Lagoinha por meio da instituição de 
uma Operação Urbana Consorciada (OUC) exerce papel fundamental no 
projeto de retomada econômica e de qualificação urbanística e ambiental 
das regiões Central e da Lagoinha, onde os impactos econômicos, 
sociais e territoriais da pandemia somam-se àqueles historicamente 
consolidados em decorrência, principalmente, das sucessivas obras 
viárias ali realizadas.

Devido à pandemia do Covid-19, com primeiro surto constatado na 
região de Wuhan na China divulgada em dezembro de 2019, foi instituída 
em vários países a suspensão temporária das atividades comerciais, 
industriais, de serviços, de educação, de lazer e outras. Foram mantidas 
apenas aquelas consideradas essenciais. Em consequência disso, houve 
uma alteração no comportamento das populações, inclusive no que diz 
respeito à limitação do consumo, à redução da circulação de pessoas e à 
redução do nível de emprego e renda.   

A prefeitura de Belo Horizonte decretou estado de emergência em saúde 
pública no dia 17 de março de 2020 [1]. O governo do Estado de Minas 
Gerais havia decretado emergência no dia 13 do mesmo mês. No caso da 
capital, todos os serviços considerados não essenciais foram suspensos 
e o funcionalismo público passou a trabalhar no regime de teletrabalho. 
Parte significativa das atividades econômicas, principalmente o comércio, 
permaneceram suspensas até junho de 2020, quando foi iniciado um 
processo de abertura da cidade que acabou sendo interrompido 15 dias 
depois devido ao aumento dos casos e do índice de contágio. Somente em 
agosto de 2020 os estabelecimentos comerciais, de diversos serviços e de 
lazer passaram a abrir progressivamente na capital. Novamente, em razão 
do aumento do índice de transmissão e também de ocupação dos leitos 
hospitalares, um novo fechamento foi decretado em meados de janeiro 
e outro no início de março de 2021 – após um curto período de abertura 
em fevereiro de 2021. Outro processo de abertura da cidade teve início em 
meados de abril de 2021.

A crise econômica e social provocada pela pandemia do Covid-19 está 
presente nos mais diversos países. Estudos sugerem que regiões que 

[1] Belo Horizonte, Diário Oficial 
do Município. 2ª Ed. 17 mar. 2020. 
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não adotaram medidas para conter o vírus terão danos econômicos 
mais duradouros e terão mais dificuldades para recuperação. Ao 
longo do último ano, diversos foram os debates técnicos, estudos e 
publicações sobre os efeitos da pandemia no cotidiano e na economia 
das cidades. Ainda em março de 2020, Martin S. Eichenbaum e Sérgio 
Rebelo, da Universidade Northwestern nos EUA, e Mathias Trabandt, 
da Free University de Berlim na Alemanha, publicaram o artigo The 
Macroeconomics of Epidemics, no qual analisam epidemias em relação 
aos contextos econômicos tendo como um dos objetivos tentar mensurar 
as perdas financeiras e impactos sociais, em médio prazo, da pandemia 
do Novo Coronavírus. Um dos pontos mais relevantes do artigo é a 
conclusão de que, em epidemias, incluindo a atual, as pessoas reduzem 
naturalmente o consumo e trabalho devido aos impactos da doença em 
suas vidas e no cotidiano das cidades. 

No Brasil, assim como em várias outras partes do mundo, houve aumento 
considerável do desemprego. Entre março de 2020, quando o vírus chegou 
oficialmente, a setembro de 2020, o país perdeu 897 mil empregos. [2] De 
longe, o setor mais atingido foi o de serviços e o comércio com a perda 
de 181 mil vagas de vendedores em lojas e mercados, cerca de duas vezes 
o número de vagas fechadas na indústria. Ainda não há pesquisas que 
indiquem o aumento de moradores em situação de rua, apesar de haver a 
aparência de crescimento. Isso ocorre porque essa parcela da população 
se aglomera em locais com acesso mais amplo à assistência. Em Belo 
Horizonte é possível verificar que isso ocorre no interior da região Central 
e também da Lagoinha.

No caso da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha, regiões antes 
degradadas foram muito impactadas pela pandemia do novo coronavírus. 
Seja pelo aumento do comércio e consumo de drogas em algumas 
regiões, como pelo fechamento de comércios tradicionais, principalmente 
restaurantes, o que contribuiu para a deterioração de alguns imóveis, 
inclusive aqueles de interesse cultural. Assim, pode-se dizer que algumas 
porções da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha tiveram seus 
problemas acentuados.

Além de contemplar um conjunto de diretrizes e propostas que visam 
ao enfrentamento de problemas urbanos históricos identificados nas 
regiões Central e da Lagoinha, o Plano pode ser considerado como 
importante medida de recuperação econômica e socioterritorial. No 
contexto do Plano são definidos investimentos em obras estruturantes 
e de qualificação urbana e ambiental, bem como em políticas públicas 
habitacionais, de mobilidade urbana, de patrimônio cultural, de 
assistência social e de segurança pública, de educação e de saúde. 

A pandemia reforçou a necessidade de que a cidade ofereça 
equipamentos públicos adequados do ponto de vista sanitário, assim 
como espaços de convivência ao ar livre, especialmente em bairros em 
que as densidades habitacionais são altas e onde há pouca oferta de 
espaços de lazer. Tudo isso contribui para o incentivo ao crescimento da 
economia colocado como prioridade da gestão 2021-2024 da PBH. 

Em períodos de crise, teorias de recuperação econômica com a 
participação ativa do poder público são, geralmente, defendidas 

[2] Disponível em: <https://piaui.
folha.uol.com.br/pandemia-do-
desemprego/>. Acesso em: 09 
nov. 2020.
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por economistas, empreendedores e administradores públicos. Isso 
aconteceu com a superação da crise de 1929, nos Estados Unidos, que se 
utilizou do referencial teórico proposto por John Maynard Keynes (1883-
1946) [3], assim como na crise de 2008. Em ambos os casos, houve ação 
direta do poder público com diversas medidas para estimular a economia 
e gerar emprego. A crise econômica e social provocada pela pandemia 
do novo coronavírus se faz sentir nas taxas altas de desemprego e na 
diminuição da capacidade de produção econômica em decorrência do 
fechamento de comércios que afetam, principalmente, as camadas 
menos favorecidas da população. 

No contexto do Plano Centro-Lagoinha, as contribuições para o desenho 
de um cenário de recuperação econômica e social se apresentam a 
partir do investimento por parte do poder público em infraestrutura 
e qualificação urbana, transporte público coletivo e mobilidade ativa, 
estímulo para o setor imobiliário, políticas sociais, dentre outros. 

Para que objetivos de recuperação econômica e social sejam efetivos 
e alcancem todas as camadas da população, é preciso pulverizar 
investimentos públicos, investir em infraestrutura, buscar novas formas 
de financiamento, bem como entender a pluralidade e o dinamismo 
dos cenários urbanos, contemplando os setores culturais, os pequenos 
comerciantes e ações de economia criativa, dentre outros. Além disso, 
é preciso também pensar no déficit habitacional e em investimentos 
em áreas degradadas das cidades, dinamizando os comércios e a vida 
pública. 

Diante do exposto, o Plano Centro-Lagoinha pode ser considerado como 
um importante instrumento da política de recuperação socioeconômica 
em Belo Horizonte, tendo seus objetivos, diretrizes e propostas 
fundamentados na Lei Municipal nº 11.181/2019, que institui o Plano Diretor 
de Belo Horizonte. 

[3] Os keynesianos defendem 
que a demanda a ser gerada pela 
renda de trabalhadores, emprego 
e bons salários seria o maior 
estímulo para as economias 
em recessão. Para isso era 
necessário a intervenção do 
Estado em políticas públicas, 
grandes obras, incentivo para 
comércios e indústrias, entre 
outras medidas.
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Fotografia 02: Conjunto Casa da 
Loba. Fonte: Casas da Lagoinha.

Equipe
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Fotografia 03: Quintal do Sô 
Antônio. Fonte: DSA Vina.

Caracterização
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1. Características do Plano
Documentos de referência: Plano Centro-Lagoinha e Prognóstico

Resumo

O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha tem como 
objetivo a promoção do melhor aproveitamento da infraestrutura 
existente na área, especialmente o sistema de transporte coletivo, 
associado à reestruturação e qualificação urbanística da região. Ele será 
implementado por meio de uma Operação Urbana Consorciada (OUC).

As propostas do Plano estruturam-se em torno de quatro eixos principais:
• Espaços públicos e equipamentos públicos de uso coletivo;
• Mobilidade e acessibilidade urbana;
• Cultura e patrimônio;
• Uso e ocupação do solo, habitação de interesse social e 
diversidade de usos.

Localização e perímetro

Figura 01: Inserção da área 
de estudo. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2021.

Região Metropolitana de BH Belo Horizonte Área de estudo

Área total: 4,16 km²

Inclui partes dos bairros Barro Preto, Bonfim, Carlos Prates, Centro, 
Colégio Batista, Floresta, Lagoinha, Prado, Santo André e São Cristóvão, 
além das vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes.

Projeção da população

2020 - 34.707 habitantes
2040 - 42.086 habitantes (crescimento previsto de 21,26%)
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Figura 02: Delimitação da Área 
de Estudo. Fonte: SUPLAN/SMPU, 
2021.
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Áreas de influência

Bairro Área (km²) População (2010)

Aparecida 0,914 9.830

Barro Preto 1,094 6.154

Bom Jesus 0,275 3.615

Bonfim 0,879 4.448

Cachoeirinha 1,296 9.209

Caiçaras 2,246 13.150

Canadá 0,092 492

Carlos Prates 1,896 15.285

Centro 1,952 16.244

Colégio Batista 0,777 10.167

Concórdia 0,915 10.693

Floresta 1,096 11.841

Lagoinha 0,557 3.873

Lourdes 1,258 18.905

Nova Esperança 0,443 4.426

Pedreira Prado Lopes 0,155 4.453

Prado 1,584 13.800

Santo Agostinho 0,83 9.881

Santo André 0,608 7.411

São Cristóvão 0,311 2.981

São Francisco das Chagas 0,029 1.346

Senhor dos Passos 0,125 2.849

Tiradentes 0,045 1.661

Total 19,377 182.714

Quadro 01: Bairros da área 
de influência direta. Fonte: 
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados: 
Dados: SUPLAN/SMPU e Censo 
Demográfico/IBGE, 2010.
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Figura 03: Bairros da área de 
influência direta. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020.
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2. Programa básico de ocupação
Documento de referência: Plano Centro Lagoinha – Capítulo 4 e Anexo I

O Programa Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha contempla o 
zoneamento e os parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos,  
tendo o Plano Diretor de Belo Horizonte como principal referência. As 
porções da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha inseridas nos 
zoneamentos Ageuc, Zeis-1, Aeis-1, PA-1 e PA-2 seguem os mesmos 
parâmetros urbanísticos e regras do Plano Diretor. Para as demais áreas 
(CR, OM-2, OM-3 e OP-3), são propostos zoneamento e parâmetros 
urbanísticos e arquitetônicos específicos.
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Quadro 02: Zoneamento Plano 
Centro-Lagoinha x Zoneamento 
Plano Diretor.

Zoneamento Plano Centro-Lagoinha

Áreas de transformação (AT)

Áreas de adensamento preferencial (AP)

Áreas de adensamento moderado (AM)

Zoneamento Plano Diretor

Vários

OP-3 e CR

OM-2 e OM-3

Zoneamento específico

0 250 500m
N

Perímetro

ZEIS-1

AEIS-1

AP

AGEUC

AM

PA-1

AT

PA-2

Ribeirão Arrudas

Ferrovia

Estação MetrôPerímetro

Mapa 01: Zoneamento proposto 
para a área abrangida pelo Plano 
Centro-Lagoinha. Elaboração: 
SUPLAN/SMPU, 2021.
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Parâmetros urbanísticos específicos

Quadro 03: Parâmetros 
urbanísticos gerais.
* Desde que as edificações do 
terreno não contenham elemento 
superior à altura na divisa. Para 
a área central, poderão ser 
seguidas as regras do Plano 
Diretor. 

Parâmetro
Áreas de 

transformação
(AT)

Áreas de 
adensamento 

preferencial (AP)

Áreas de 
adensamento 

moderado (AM)

Coeficiente de 
Aproveitamento 
básico (CAbas)

Coeficiente de 
Aproveitamento 
máximo (CAmax)

Coeficiente de 
Aproveitamento 
mínimo (CAmin)

Taxa de Ocupação 
(TO)

Taxa de 
Permeabilidade 
Vegetada (TP)

Quota de terreno por 
unidade habitacional 

(m²/um)

Altura máxima 
na divisa

Mínimo de vagas de 
estacionamento

1

Variável

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Conforme 
plano diretor

Conforme 
plano diretor

Conforme 
plano diretor

Conforme 
plano diretor

Conforme 
plano diretor

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

1

6

0,6

13,5* 13,5*

0,7

1

2,5

0,5

3. Contrapartidas, arrecadação e potencial construtivo
Documentos de referência: Plano Centro-Lagoinha (Capítulos 4 e 5) e Estudo de 
viabilidade econômica e financeira (EVEF)

Contrapartidas previstas

Será cobrada outorga onerosa do direito de construir (ODC) como 
contrapartida para a superação do potencial construtivo básico.

A forma de cálculo da ODC será a mesma utilizada no restante da cidade, 
conforme Plano Diretor e sua regulamentação.

Arrecadação

A ODC será a principal fonte de arrecadação da OUC, podendo haver 
outras como, por exemplo, concessão onerosa de áreas em equipamentos 
ou espaços públicos e contribuição de melhoria. Os recursos arrecadados 
serão depositados no Fundo específico da OUC.

Arrecadação prevista (cenário moderado): R$ 680 milhões
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Estoque de potencial construtivo adicional

O estoque de potencial construtivo adicional (EPCA) será calculado 
e seguirá as mesmas regras definidas pelo Plano Diretor e sua 
regulamentação geral. Nas áreas de transformação (AT) e nas áreas 
de adensamento preferencial (AP) delimitadas no Programa Básico 
de Ocupação não se aplicam as limitações do EPCA da mesma forma 
estabelecida pelo Plano Diretor para as Centralidades Regionais e para os 
OP-3.

4. Investimentos
Documento de referência: Plano Centro-Lagoinha (Capítulo 5 e Anexos II e III)

Distribuição (no cenário moderado de arrecadação)

Quadro 04: Distribuição de 
investimentos no cenário 
moderado de arrecadação.

Obras estruturantes

Habitação de interesse social e investimentos nas vilas

Políticas públicas Patrimônio cultural

Assistência social

Mobilidade

Meio ambiente

Outros

65%

15%

7%

4%

3%

3%

3%

Obras estruturantes

• Integração dos espaços públicos do Complexo Viário da Lagoinha;
• Equipamento de apoio à integração ônibus-metrô junto à 
Estação Lagoinha;
• Equipamento de apoio à integração ônibus-metrô junto à Estação Carlos 
Prates;
• Qualificação e ampliação de espaços públicos e equipamentos 
de uso público;
• Implantação e melhoria de transposições para pedestres;
• Implantação de atravessamentos de quadra;
• Implantação de espaços de lazer e convivência.

5. Programa de atendimento econômico e social à população 
afetada
Documento de Referência: Plano Centro-Lagoinha (Anexo VI)

O plano compreende propostas e mecanismos para minimizar prováveis 
impactos negativos sobre os grupos sociais mais vulneráveis, sendo as 
principais:

i) Política habitacional
• Manutenção dos zoneamentos Zeis e Aeis;
• Destinação de parte dos recursos arrecadados para a implementação 
de projetos e ações que visam a ampliação da oferta de habitação de 
interesse social por meio da locação social, da aquisição ou produção de 
unidades, dentre outros;  
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Mapa 02: Investimentos: obras 
estruturantes. Elaboração: 
SUPLAN/SMPU, 2020.
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• Destinação de parte dos recursos arrecadados para a execução de 
intervenções nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes e na 
Ocupação Pátria Livre;
• Destinação de parte dos recursos arrecadados para regularização 
fundiária;
• Reassentamento de famílias de acordo com os critérios da Política 
Municipal de Habitação, em caso de remoções; 
• Adoção de parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que incentivam 
tipologias habitacionais diversificadas.

ii) Programa de investimentos
• Definição prévia de de porcentagem dos investimentos para habitação 
de interesse social e políticas sociais municipais existentes;
• Equilíbrio na destinação de recursos entre obras estruturantes 
e investimentos de caráter local, para as demandas cotidianas da 
população;
• Destinação de recursos para a ampliação, a reforma ou a construção de 
equipamentos urbanos e comunitários;
• Destinação de recursos para a implantação de equipamentos básicos de 
educação e saúde, em função do adensamento proposto.
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iii) Inclusão social e produtiva
• Incentivo a usos mistos, inclusive em Empreendimentos Habitacionais 
de Interesse Social (EHIS);
• Definição de parâmetros e incentivos para a permanência  de 
estabelecimentos de comércio e serviços tradicionais locais e/ou de 
pequeno porte;
• Investimentos em ações e projetos de inclusão social e produtiva, de 
qualificação profissional e de geração de trabalho  e renda;
• Incentivos e ações para minimizar os impactos das obras para os 
comerciantes afetados;
• Incentivo à agricultura urbana e à economia criativa;
• Possibilidade de uso de instrumentos como permissão de uso ou 
concessão de direito real de uso.

iv) Estrutura de gestão compartilhada
• Grupo Gestor com participação popular;
• Articulação do Grupo Gestor com outras instâncias de discussão 
pública, como o Compur, o CMH, o CDPCM-BH e o COMURB;
• Estratégias de capacitação e mobilização da população;
• Publicidade e informações em linguagem acessível;
• Possibilidade de criação de grupos de trabalho temáticos, no âmbito do 
Grupo Gestor.

6. Mecanismos de gestão
Documento de Referência: Plano Centro-Lagoinha (Capítulo 7)

A gestão do Plano Centro-Lagoinha deverá ser compartilhada e 
participativa. Os principais atores e mecanismos serão:

Grupo gestor

Deliberativo e com participação de setores da sociedade. Terá por função:
• Acompanhamento da implementação do Plano;
• Deliberação sobre execução de investimentos e destinação de recursos;
• Acompanhamento do balanço da arrecadação e dos investimentos;
• Acompanhamento da implementação do PAES e proposição de 
alterações;
• Acompanhamento das ações dos diferentes agentes envolvidos na OUC;
• Estabelecimento de comissões temáticas temporárias;
• Acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundo da OUC Centro-
Lagoinha;
• Acompanhamento e apoio às ações de divulgação da OUC Centro-
Lagoinha.
 
Órgão municipal responsável pela política urbana

Responsável executivo principal pela gestão e implementação do Plano. 
Terá por função:
• Convocação, organização e coordenação das reuniões do Grupo Gestor e 
das interfaces com outros órgãos ou entidades;
• Monitoramento e acompanhamento da arrecadação e destinação dos 
recursos;
• Apresentação ao Grupo Gestor de relatórios sobre arrecadação, 
investimentos e implementação do PAES;
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• Monitoramento do EPCA;
• Suporte técnico e administrativo.
 
Fundo específico

Para depósito dos recursos arrecadados pela OUC. Terá como principais 
fontes de receita:
• Recursos provenientes da aplicação da ODC na área de abrangência do 
Plano;
• Recursos provenientes da alienação de imóveis localizados na área de 
abrangência do Plano;
• Transferências realizadas em processos de parcelamento do solo;
• Recursos provenientes da concessão onerosa de áreas em espaços 
públicos ou equipamento públicos de uso coletivo na área de abrangência 
do Plano;
• Contribuição de melhoria;
• Transferências intergovernamentais;
• Rendas provenientes da aplicação de seus próprios recursos;
• Outros recursos de natureza financeira que lhe sejam destinados.
 

7. Prazo de vigência

20 anos.
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Fotografia 04: Região da 
Rodoviária. Fonte: Publica Art.

Siglário
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ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ADE - Área de Diretrizes Especiais 
AEIS - Área Especial de Interesse Social
APP - Área de Proteção Permanente
BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A
CMC - Cadastro Municipal de Contribuintes 
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas  
CDPCM-BH  - Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Belo 
Horizonte
COMURB - Conselho de Mobilidade Urbana 
CMH - Conselho Municipal de Habitação
COMPUR - Conselho Municipal de Política Urbana 
DER - Departamento de Estradas e Rodagens  
EHIS - Empreendimento Habitacional de Interesse Social
EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança 
EVEF - Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira 
FMC - Fundação Municipal de Cultura 
HIS - Habitação de Interesse Social 
IVS - Índice de Vulnerabilidade Social 
ODC - Outorga Onerosa do Direito de Construir
OUC - Operação Urbana Consorciada
PBH - Prefeitura de Belo Horizonte 
PAES - Programa de Atendimento Econômico e Social 
PGE - Plano Global Específico
PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social 
PMH - Política Municipal de Habitação
PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte S/A 
RMBH - Região metropolitana de Belo Horizonte 
SLU - Superintendência de Limpeza Urbana
SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania 
SMC - Secretaria Municipal de Cultura 
SMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SMPU - Secretaria Municipal de Política Urbana
SMSA - Secretaria Municipal de Saúde
SUPLAN - Subsecretaria de Planejamento Urbano 
SUREG - Subsecretaria de Regulação Urbana 
TDC - Transferência do Direito de Construir
UVQ - Unidade de Vizinhança Qualificada
ZEIS - Zonas de Especial Interesse Social
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Fotografia 05: Vista da região da 
Rodoviária a partir da torre da 
Igreja. Fonte: SUPLAN/SMPU.
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