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Fotografia 01: Vista do Bairro
da Lagoinha a partir da torre da
Igreja. Fonte: SUPLAN/SMPU.

01.

Este documento apresenta o Plano de Qualificação Urbanística para
partes da região central de Belo Horizonte e de porções de bairros
localizados ao norte da região central da cidade, também conhecida
como Região da Lagoinha – aqui chamado de Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha ou, simplesmente, Plano Centro-Lagoinha –,
sendo composto por sete capítulos que incluem esta introdução e os seis
Anexos abaixo relacionados:
• Anexo I: Quadros de parâmetros específicos de parcelamento,ocupação
e uso do solo;
• Anexo II: Quadros de investimentos em obras estruturantes;
• Anexo III: Diretrizes específicas para qualificação de espaços públicos;
• Anexo IV: Diretrizes específicas para elaboração do Plano de Circulação;
• Anexo V: Diretrizes específicas para investimentos em patrimônio
cultural;
• Anexo VI: Programa de Atendimento Econômico e Social (PAES).
A proposta do Plano Centro-Lagoinha se justifica tanto pela sua
localização quanto pelo potencial de transformação da área. Trata-se
de uma região que historicamente se consolidou como centralidade
municipal e metropolitana, caracterizada por sucessivos investimentos
em infraestrutura, principalmente viária e de transporte.
Os eixos viários que atravessam a área se configuram como potenciais
indutores de transformação urbana e ambiental do seu entorno, uma
vez que correspondem aos principais corredores de transporte coletivo
municipal e metropolitano. O eixo Leste-Oeste abriga um trecho da
linha de metrô, enquanto no eixo das avenidas Antônio Carlos/Pedro I foi
implantada infraestrutura para o sistema de ônibus de alto desempenho
– Bus Rapid Transit (BRT) ou Transporte Rápido por Ônibus – denominado
Move. A ocupação das áreas lindeiras aos eixos viários principais, no
entanto, não é proporcional à infraestrutura existente, apresentando
densidades demográficas menores que as do restante da cidade.
A sobreposição de intervenções viárias executadas na área do Plano
Centro-Lagoinha desde a primeira metade do século XX reforçou a
barreira urbana conformada no eixo Leste-Oeste pelo ribeirão Arrudas,
pela linha férrea e pela linha do metrô. Isso dificultou a integração das
porções Norte e Sul da área. Essas intervenções também pioraram as
condições de circulação e de acessibilidade para pedestres.
Na mesma medida, esses eixos viários contribuem para a segmentação
do tecido urbano e, consequentemente, para a configuração de áreas
urbanas degradadas e áreas residuais. Estes espaços são caracterizados
pela presença significativa de imóveis subutilizados e pela precariedade
do estado de conservação do patrimônio arquitetônico local e dos
espaços públicos.
5

Figura 01: Vista do Bairro da
Lagoinha, com a área central ao
fundo, a partir da torre da Igreja.
Fonte: Arquivo SUPLAN/SMPU.

A proposta deste Plano de Qualificação Urbanística contempla o potencial
do transporte coletivo, a integração das porções Norte e Sul da área, a
qualificação urbana e ambiental dos espaços públicos, a valorização
do patrimônio cultural local, bem como o adensamento construtivo e
populacional e a ampliação da diversificação de usos.
Este Plano reconhece, por um lado, a capacidade de suporte ao maior
adensamento existente na área em função das infraestruturas instaladas
e, por outro, a baixa qualidade ambiental e de acessibilidade para
pedestres em algumas das porções desse território. Nesse sentido,
propõe-se a melhoria ambiental e de acessibilidade por meio de
intervenções físicas de qualificação espacial, possibilitando assim o
adensamento e, consequentemente, o aproveitamento das infraestruturas
num ambiente urbano qualificado.
Dentre as ferramentas disponíveis na legislação urbanística, identificouse o instrumento operação urbana consorciada (OUC) como a forma mais
adequada para a efetivação do Plano aqui apresentado. Desta forma, a
implementação deste Plano ocorrerá por meio da instituição da OUC
Centro-Lagoinha.
Segundo o Estatuto da Cidade,
considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções
e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes
e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a
valorização ambiental. (§1º do Art. 32 da Lei Federal nº 10.257/2001)
Ainda nos termos do Estatuto da Cidade, uma operação urbana
consorciada deve ser regulamentada por meio de lei municipal específica,
baseada na Lei do Plano Diretor, na qual poderão estar previstos, dentre
outros:
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• A modificação de índices e características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias,
considerado o impacto ambiental delas decorrente;
• A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em
desacordo com a legislação vigente;
• A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam
tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem
a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias
que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos
naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem
contempladas.
A Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte dispõe sobre as Operações
Urbanas Consorciadas na Seção II do Capítulo V. Em seus artigos 69 a
72 são definidos os objetivos gerais das OUCs no município, o conteúdo
mínimo a ser observado na regulamentação de cada operação, bem
como os requisitos e estudos que devem preceder a elaboração e a
aprovação do respectivo projeto de lei específica, além das diretrizes para
a aplicação dos recursos financeiros decorrentes das OUCs.
De acordo com as determinações da Lei Municipal nº 11.181/2019, precede
o encaminhamento do projeto de lei específica da OUC à Câmara
Municipal, a elaboração, a análise e a aprovação do seu respectivo
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pelo Conselho Municipal de
Política Urbana (COMPUR), bem como a elaboração da avaliação de
viabilidade econômica e financeira – ou Estudo de Viabilidade Econômica
e Financeira (EVEF).
No caso da OUC Centro-Lagoinha, serão encaminhados ao COMPUR
o presente documento e seu respectivo EIV – composto pela Matriz
de Impactos e pelo Prognóstico –, bem como o diagnóstico urbano da
área abrangida pelo Plano Centro Lagoinha e o relatório das atividades
participativas realizadas ao longo da elaboração do Plano. O EVEF
será publicado após a análise do COMPUR e deverá contemplar as
deliberações do Conselho quanto ao EIV.
No Art. 364 da Lei do Plano Diretor foram delimitadas as áreas destinadas
a operações urbanas consorciadas em Belo Horizonte:
• OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste;
• OUC da Via 710;
• OUC do Vetor Norte.
Os estudos referentes às avenidas Antônio Carlos e Pedro I e ao Eixo
Leste Oeste foram desenvolvidos entre 2014 e 2016. O trabalho contou
com amplo processo participativo e o resultado do trabalho subsidiou a
elaboração do presente documento.
Observa-se que, em função da dimensão territorial e de aspectos
institucionais, urbanísticos e econômicos, a implementação da OUC
Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste Oeste deve ser feita
em etapas. Desta forma, conforme estabelecido no respectivo estudo
urbanístico, a área inserida no perímetro da Operação foi subdividida em
7

setores – sendo o setor 1 identificado como “marco zero” e os demais
numerados de acordo com a sua localização.
O perímetro do Plano Centro-Lagoinha corresponde a porções dos setores
1 e 9 da OUC do Corredor Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste.
A área abrangida pelo plano está situada no entorno do Complexo Viário
da Lagoinha, inclui parte do hipercentro do município e encontra-se não
apenas no centro geográfico da RMBH, mas também no ponto nodal de
seu sistema viário principal, onde as principais vias radiais articulamse – avenidas Afonso Pena, dos Andradas, Cristiano Machado, Presidente
Antônio Carlos, Dom Pedro II, Nossa Senhora de Fátima, Tereza Cristina e
do Contorno. Insere-se parcialmente em quatro regiões administrativas
de Belo Horizonte: Centro-Sul, Leste, Noroeste e Nordeste.
O perímetro proposto para este plano foi redefinido com relação
àquele inicialmente previsto para os setores 1 e 9 da OUC do Corredor
Antônio Carlos/Pedro I e do Eixo Leste-Oeste, tendo como referência: (1)
diagnóstico urbano de uma área de estudo, que contemplou parte dos
bairros Centro, Barro Preto, Prado, Bonfim, Carlos Prates, Colégio Batista,
Floresta, Lagoinha, Santo André e São Cristóvão, além das vilas Senhor
dos Passos e Pedreira Prado Lopes; (2) discussão técnica da equipe da
Suplan; (3) pesquisa de percepção quantitativa e qualitativa, realizada
entre fevereiro e abril de 2021 e (4) audiências públicas realizadas nos dias
12/12/2020 e 13/04/2021, que contemplaram a participação de moradores,
trabalhadores e demais usuários da região, além de representantes do
poder público municipal, da iniciativa privada e sociedade civil organizada.
Foi realizada entre fevereiro e abril de 2021 a Pesquisa de Percepção
Social sobre o Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha [1].
Esse levantamento contou com a participação de 255 participantes
que responderam ao questionário disponibilizado no portal da PBH.
Entre vários dados relevantes para o desenvolvimento do Plano, como
a escolaridade dos participantes, o vínculo dos mesmos com a área em
estudo, bem como a percepção dos problemas da região, entre outros,
foram realizadas perguntas sobre a percepção a respeito das propostas
e intervenções do Plano Centro-Lagoinha e a avaliação geral do mesmo.
As respostas dos participantes da pesquisa foram positivas em relação
ao Plano. Por exemplo: em relação aos espaços públicos 88% dos
questionários apontaram como “muito importante” as propostas do Plano,
90% consideraram também como “muito importante” a acessibilidade
de pedestres e ciclistas e 82% também deram relevância máxima às
propostas de relacionadas ao patrimônio cultural. Em relação à avaliação
geral do Plano, 82% dos participantes consideraram como “muito
importante” e 13% como “importante”, demonstrando mais uma vez a
aprovação dos pesquisados em relação à qualificação urbanística aqui
proposta.
Observa-se no Mapa 01 a delimitação da área abrangida pelo Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha.
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[1] Sobre a Pesquisa de Percepção
Social, ver o documento Relatório
de Atividades Participativas.

Mapa 01: Delimitação da área do
Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha. Elaboração:
SUPLAN/SMPU, 2021.
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e objetivos
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Fotografia 02: Vista aérea do
Complexo da Lagoinha. Fonte:
SUPLAN/SMPU.

02.

Os princípios e objetivos do Plano de Qualificação Urbanística CentroLagoinha estão alinhados ao cumprimento da Função Social da
Propriedade e da Cidade, definido no Art. 2º da Lei Federal nº 10.257/2001
– Estatuto da Cidade, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Nova Agenda Urbana (NAU) que pautam a Lei do Plano Diretor
de Belo Horizonte. Neste contexto, os instrumentos de política urbana,
dentre eles a Operação Urbana Consorciada, devem se constituir como
ferramentas para a construção de cidades inclusivas, seguras, resilientes
e sustentáveis, nos termos do ODS 11 [2].
Sendo assim, o Plano Centro-Lagoinha contempla mecanismos de
arrecadação e propostas de investimentos pautados na justa distribuição
dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização, contribuindo para
o bem-estar da população.
No Art. 69 da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte estão definidos os
objetivos que devem orientar a regulamentação das operações urbanas
consorciadas no município, quais sejam:
• Utilização intensiva de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas
de grande porte;
• Cumprimento da função social por imóveis considerados subutilizados
ou não utilizados;
• Implantação de projetos de qualificação urbanística estruturantes;
• Criação e qualificação de espaços públicos e áreas verdes;
• Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento
urbano;
• Dinamização de áreas visando à geração de empregos;
• Implantação de empreendimento de interesse social e urbanização e
regularização de assentamentos precários;
• Ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte coletivo;
• Melhoria e ampliação da infraestrutura e do sistema de circulação;
• Preservação, valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico,
arquitetônico, cultural e paisagístico;
• Sustentabilidade ambiental e combate às mudanças climáticas, por
meio da racionalização dos usos de água e energia, redução e reciclagem
dos resíduos sólidos, entre outras medidas;
• Fomento à conformação ou ao desenvolvimento de centralidades.
No que tange ao Plano Centro-Lagoinha, inserido na área destinada
à OUC Antônio Carlos/Pedro I e Eixo Leste-Oeste, destacam-se os
seguintes objetivos dentre aqueles definidos nos Art. 365 e 366 da Lei do
Plano Diretor, com vistas ao Desenvolvimento Orientado pelo Transporte
Sustentável (DOTS):
• Permitir, de forma ordenada e em conjunto com a reestruturação da
área objeto deste plano, o adensamento construtivo e populacional,
verificada maior capacidade de suporte do sistema de transporte;
11

[2] O ODS 11 dispõe sobre “tornar
as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis”.

• Otimizar a ocupação e a utilização das áreas envolvidas em
intervenções urbanísticas, inclusive por meio da recuperação de áreas e
edificações consideradas subutilizadas;
• Possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o
desenvolvimento do sistema de transporte;
• Possibilitar a implantação de equipamentos estratégicos para o
desenvolvimento urbano, sobretudo voltados para a valorização da área
central como centralidade principal do Município;
• Implantar novos espaços públicos e áreas verdes com vistas à melhoria
da ambiência nas áreas objeto deste plano;
• Criar e adequar as condições de acesso por modos não motorizados de
transporte às estações de transporte coletivo;
• Ampliar e melhorar a rede de circulação complementar aos corredores;
• Viabilizar a implantação de programas de produção habitacional,
especialmente de interesse social;
• Preservar e qualificar o patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico,
cultural e paisagístico local;
• Fomentar programas de dinamização econômica da área central,
visando à geração de empregos.
Todos esses objetivos foram considerados quando da definição e
detalhamento das diretrizes, dos programas, dos projetos e das ações
apresentados neste Plano, bem como os diferentes aspectos envolvidos,
à luz dos princípios da inclusão, da segurança, da resiliência e da
sustentabilidade.
O desenvolvimento de cidades sustentáveis deve contemplar seus
aspectos ambientais, sociais e econômicos. No contexto do Plano
Centro-Lagoinha, estes aspectos se traduzem na definição dos quatro
eixos sobre os quais se estruturam as diretrizes de desenvolvimento
urbano, bem como as propostas de ocupação e de investimentos que
serão apresentados nos capítulos seguintes, quais sejam: (1) qualificação
do espaço público e dos equipamentos públicos de uso coletivo; (2)
mobilidade e acessibilidade urbana, com vistas ao melhor aproveitamento
da infraestrutura de transporte coletivo instalada, bem como à priorização
da circulação de pedestres e ciclistas em detrimento do transporte
individual motorizado; (3) cultura e patrimônio [3]; (4) adensamento
construtivo e populacional e ampliação da diversidade de usos, por
meio da definição de parâmetros específicos de uso e ocupação do solo,
dos investimentos em habitação de interesse social e dos incentivos à
diversidade econômica.
Além disso, três conceitos, descritos nos parágrafos seguintes, pautam
as propostas que integram o Plano Centro-Lagoinha: cidades compactas;
unidade de vizinhança qualificada (UVQ) e redução de impactos negativos.
A reversão do processo de crescimento espraiado de cidades tem se
baseado em alternativas como o modelo de cidades compactas. O
conceito não é novo e pode ser apreendido da organização de núcleos
urbanos como Paris e Londres, por exemplo. A transposição do modelo
para cidades de países em desenvolvimento, como Bogotá e São Paulo,
tem sido elaborada por meio do estudo do aumento da capacidade de
adensamento construtivo e populacional de áreas urbanas bem servidas
por infraestrutura. Essas áreas devem passar a contar com equipamentos
12

[3] Patrimônio Cultural é
comumente entendido como
o conjunto das manifestações
produzidas pela sociedade ao
longo do tempo. Pode ser no
campo artístico, nos modos de
viver, nos ofícios, nas festas, nos
lugares ou na paisagem com
seus atributos naturais, tangíveis,
intangíveis e edificados. Assim,
as referências simbólicas de
uma sociedade são consideradas
como patrimônio cultural.
No caso urbano, podemos
destacar as edificações, o
traçado da cidade, os passeios,
os logradouros, o paisagismo,
as manifestações culturais, os
costumes, os saberes, as árvores,
as montanhas, as visadas,
entre outros. A concepção de
Patrimônio Cultural é utilizada
nas políticas públicas em
Belo Horizonte desde 1994. Os
estudos levam em consideração
a articulação entre os bens
culturais em determinados
lugares, conformando conjuntos,
cuja ambiência proporciona
espaço com maior identificação
com os grupos sociais que os
produzem, habitam ou fruem.
É importante ressaltar que a
ambiência inclui bens culturais
dos mais variados usos, como
residências, casas comerciais,
instituições públicas, praças,
parques, áreas verdes e de lazer,
além de formas de expressão e
práticas culturais.

urbanos e comunitários, espaços públicos, áreas de geração de emprego
e renda e moradias para atender a um maior número de pessoas. Desta
forma, a condição urbana destes locais é aumentada e compartilhada
por mais munícipes que conseguem morar, trabalhar e acessar bens e
serviços com menores deslocamentos.
A formação destes espaços adensados de moradia, de comércio e de
serviço pode ser considerada uma concepção sustentável de cidade. O
adensamento urbano e a diminuição de deslocamentos podem significar
economia, melhor interação social, a melhoria da qualidade de vida
das pessoas, a melhor utilização do solo urbanizado e a possibilidade
de combater o desequilíbrio de questões ambientais no meio urbano.
É possível priorizar nestes espaços os deslocamentos por meios não
motorizados, a acessibilidade universal, o desenho urbano qualificado, as
áreas verdes para uso público, a infraestrutura moderna e completa e o
aumento da segurança da comunidade.
Assim, um dos principais objetivos do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha é promover o melhor aproveitamento da infraestrutura
instalada no local, especialmente do sistema de transporte coletivo,
associado à reestruturação urbana no entorno imediato dos eixos
viários. Para isso, o Plano tem como referência a Unidade de Vizinhança
Qualificada (UVQ) de que trata o Art. 37 da Lei do Plano Diretor de Belo
Horizonte.
As UVQs são porções territoriais nas quais devem ser formadas redes de
deslocamento a pé e cicloviárias que propiciem o acesso de residentes
e usuários ao comércio, aos serviços, aos equipamentos comunitários e
de lazer e às áreas verdes, bem como ao sistema de transporte coletivo,
garantindo a expansão da urbanidade na escala local a todos. Desta
forma, a qualificação das unidades de vizinhança constitui estratégia de
implementação da legislação urbanística no município, a ser realizada a
partir de ações do poder público e da iniciativa privada com os seguintes
objetivos:
• Diminuição do deslocamento por veículo motorizado individual;
• Melhoria dos padrões de acessibilidade das áreas públicas e das áreas
de uso público;
• Fortalecimento da rede de comércio e serviços locais;
• Melhoria de áreas públicas e de áreas de uso público;
• Incentivo à apropriação do espaço público e do espaço de uso público
em compatibilidade com as características da vizinhança;
• Dotação das localidades de atendimento por serviços públicos
convergentes com a composição socioeconômica da população de cada
local;
• Implementação de alternativas que propiciem o aumento de áreas
verdes e da arborização das localidades.
Outro princípio que norteia o plano é a redução de impactos negativos.
Sua concepção é de que as externalidades negativas decorrentes
da produção e utilização imobiliária sejam mitigadas na medida das
possibilidades tecnológicas e econômicas. O objetivo é prevenir, mitigar e
compensar os impactos negativos, bem como potencializar os impactos
13

positivos, a fim de evitar que danos socioambientais e custos financeiros
sejam imputados tanto à área de abrangência do Plano, quanto a outras
do município.
O princípio da redução de impactos negativos deve ser entendido não
como a neutralização absoluta destes nas propostas, mas como uma
orientação para as políticas, os programas, os planos, os projetos e
as ações perseguirem continuamente a absorção das externalidades
negativas, de modo a consolidar uma tendência de prevenção e
minoração de impactos.
Nesse sentido, as cidades compactas contribuem para a redução de
impactos negativos na medida em que promovem: o aproveitamento das
infraestruturas urbanas já implantadas, o que reduz a necessidade de
implantação de novas infraestruturas e de expansão territorial do tecido
urbano; a descentralização dos serviços públicos e privados. Além disso,
contribuem com a diversificação dos usos do solo, de modo a reduzir a
necessidade de deslocamentos por veículos automotores e incentivar
a mobilidade ativa; e o desenvolvimento orientado para o transporte a
fim estimular o uso do transporte público em detrimento dos veículos
privados.
A Unidade de Vizinhança Qualificada, por sua vez, incorpora a redução
de impactos negativos, visto que promove: o fortalecimento da rede
comércio e serviços locais; a melhoria das áreas públicas e das áreas
de uso público; o atendimento por serviços públicos convergentes com
a composição socioeconômica das populações locais; e o aumento
de áreas verdes e da arborização das localidades. Em conjunto, tais
medidas podem diminuir a necessidade de deslocamentos por veículos
motorizados, estimular a mobilidade ativa e aumentar a biodiversidade e
seus serviços ecossistêmicos.
Pretende-se tratar as externalidades negativas geradas com a
implementação do plano, evitando que custos sociais, urbanos,
ambientais e financeiros sejam imputados tanto à sua área de
abrangência quanto a outras áreas do município. Medidas de mitigação e
compensação dos impactos negativos devem ser contempladas, assim
como formas de potencializar impactos positivos.
Nesse sentido, cidades compactas são aquelas que tendem a perseguir
a redução de impactos negativos ao utilizar a estratégia de qualificar
suas unidades de vizinhança. Assim, promovem-se oportunidades de
trabalho, de consumo, de transporte e de serviços públicos acessíveis
aos moradores e usuários locais, de modo a minimizar deslocamentos e a
gerar comunidades mais resilientes e inclusivas.
Por meio dos princípios da cidade compacta, de redução de impactos
negativos e de unidade de vizinhança qualificada, pretende-se direcionar
as alterações na área da proposta para um processo de desenvolvimento
urbano equilibrado, sustentável e respeitoso com o cidadão.
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03.
Diretrizes
do Plano de
Qualificação
Urbanística
CentroLagoinha
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Fotografia 03: Bairro Lagoinha em
1971. Fonte: Estado de Minas.

03.

As diretrizes de desenvolvimento urbano do Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha foram definidas segundo os princípios e
objetivos apresentados no capítulo anterior e estão alinhadas às diretrizes
definidas na Lei Municipal nº 11.181/2019 para as Áreas de Diretrizes
Especiais (ADEs) Avenida do Contorno, Distrito da Moda, Vale do Arrudas e
Região da Lagoinha, sendo divididas em quatro eixos:
1. Espaços públicos e equipamentos públicos de uso coletivo;
2. Mobilidade e acessibilidade urbana;
3. Cultura e Patrimônio;
4. Uso e ocupação do solo, habitação de interesse social e
diversidade de uso.
O conjunto de diretrizes que serão apresentadas a seguir orientou o
“Programa Básico de Ocupação” e as “Propostas de Investimentos”
do Plano Centro-Lagoinha – que integram os Capítulos 4 e 5 deste
documento, respectivamente – e contemplam as diretrizes gerais para
cada um dos eixos supracitados. A estas diretrizes somam-se aquelas
estabelecidas no Programa de Atendimento Econômico e Social (PAES),
Anexo VI deste documento.

3.1. Das diretrizes para os espaços públicos e equipamentos
públicos de uso coletivo
As diretrizes para os espaços públicos e os equipamentos públicos de
uso coletivo da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha estão
alinhadas com o que determinam os Art. 29 a 34 da Lei do Plano Diretor de
Belo Horizonte, observando os preceitos de sustentabilidade, resiliência e
inclusão urbana, bem como os princípios de acessibilidade universal.
As diretrizes levam em consideração que grande parte dos espaços
públicos de livre acesso existentes é composta por vias, sendo as
calçadas a porção com maior potencial de apropriação pública. Nesse
sentido, as calçadas deverão ser tratadas não apenas como espaço
de circulação de pessoas, mas também como espaço de encontro e
de eventual permanência, de lazer e de fruição. De forma análoga, as
intervenções nos espaços públicos deverão considerar a circulação de
pedestres e ciclistas bem como questões relacionadas à acessibilidade
e à mobilidade, inclusive aos pontos e estações do sistema de transporte
coletivo.
São diretrizes para os espaços e os equipamentos públicos:
1. Implantar novos espaços públicos e qualificar os existentes,
conformando espaços seguros, inclusivos, acessíveis, verdes e de
qualidade. O conjunto dos espaços públicos deve ser dotado de
equipamentos, de mobiliário urbano, de arborização e de ajardinamento
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que possibilitem variadas formas de apropriação, por diferentes grupos,
com finalidade de lazer, de prática de esportes, de socialização, de
permanência e de fruição de forma equilibrada e bem distribuída no
território. Áreas públicas subaproveitadas, tais como áreas residuais de
obras viárias, e atributos ambientais locais, como pedreiras, cursos d’água
e áreas de preservação permanente (APPs), deverão ser tratadas, sempre
que possível, permitindo uso e acesso públicos.
2. Promover tratamento coerente para os diferentes espaços públicos
– calçadas, praças, mirantes, áreas residuais e outros – respeitando e
valorizando a vocação de cada espaço e buscando diferentes formas
de uso e apropriação por parte da população, de modo democrático e
diversificado. Os projetos devem considerar as especificidades de cada
local, buscando a valorização do patrimônio cultural nas intervenções dos
espaços públicos.
3. Melhorar as condições ambientais dos espaços públicos, por meio
da ampliação das áreas verdes de uso coletivo, priorizando a utilização
de materiais sustentáveis, de soluções baseadas na natureza e de
infraestruturas verdes, a exemplo de pavimentos de natureza permeável,
jardins de chuva e outros que contribuam para a drenagem urbana.
Deverá ser conformada uma rede de áreas verdes por meio da arborização
e tratamento paisagístico de calçadas, priorizando aquelas das vias
classificadas como conexões verdes na Lei do Plano Diretor.
4. Promover a integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha
e do seu entorno de modo a melhorar as condições de circulação na
área, priorizando os modos não motorizados de transporte e a conexão
da Região da Lagoinha com as áreas vizinhas, especialmente com a área
central.
Figura 02: Exemplo de
qualificação de via com foco no
pedestre (Rua dos Carijós, Belo
Horizonte). Fonte: Arquivo PBH.
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5. Conformar espaços públicos considerando a escala humana,
proporcionando a melhor integração com os espaços privados e
contribuindo para a consolidação do uso comercial possível do nível
térreo das edificações como forma de promoção de desenvolvimento
econômico e social e do dinamismo comercial, especialmente na
área central e nas áreas demarcadas na Lei do Plano Diretor como
centralidades.
6. Promover a criação do circuito de mirantes, por meio da qualificação
urbanística e valorização de espaços públicos situados nos pontos
mais altos da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha, de onde se
têm preservadas as visadas para a cidade, bem como sua conexão pela
qualificação das calçadas das vias que os interligam.

7. Incentivar a instalação de empreendimento multiuso no mirante da Rua
Diamantina, contemplando atividades de lazer e comércio, a conformação
de espaço para a realização de eventos e de áreas verdes.
8. Promover a qualificação dos espaços vazios e/ou residuais situados
entre o Mercado Popular da Lagoinha, o DHPP, o Conjunto IAPI e o Viaduto
Angola, de modo a possibilitar a realização de intervenções artísticas
e a realização de eventos e atividades de lazer, esportivas e culturais,
contemplando a instalação de banheiros públicos e de mobiliário urbano
adequado.
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Figura 03: SESC Pompeia,
referência para equipamento
público para atendimento da
comunidade (São Paulo/SP).
Fonte: CNC.

9. Promover a qualificação nos espaços livres do Conjunto IAPI,
priorizando intervenções que visem a realização de atividades ao ar livre,
especialmente aqueles voltadas para o público da terceira idade.
10. Promover a qualificação da praça localizada entre a Rua 15 de Abril e
o Beco Sargento João Beraldo, por meio de intervenções que promovam
a instalação de mobiliário urbano adequado, a melhoria das condições
de acessibilidade e apropriação do anfiteatro existente, bem como a
realização de intervenções de arte urbana.
11. Incentivar a valorização e a apropriação da Rua Paquequer por meio
de intervenções de arte urbana e da realização de atividades de lazer e
culturais.

12. Ampliar a oferta de equipamentos públicos de uso coletivo, de
acordo com as demandas projetadas pelos estudos relacionados ao
Plano Centro-Lagoinha, tendo como referência a Unidade de Vizinhança
Qualificada (UVQ). Deverão ser consideradas soluções que conjuguem
a oferta de equipamentos comunitários com empreendimentos de
habitação de interesse social.
13. Estabelecer mecanismos de monitoramento do adensamento
populacional local durante a implementação do Plano Centro-Lagoinha
com vistas a avaliar a capacidade de atendimentos dos espaços públicos
e dos equipamentos de uso públicos coletivos existentes.
14. Implantar equipamentos públicos para atendimento da comunidade,
cujos projetos serão definidos e detalhados quando da viabilidade
financeira à sua execução. Trata-se de proposta articulada às demais
diretrizes para espaços públicos definidas neste Plano, que tem por
objetivo a transformação urbana da porção Norte da área abrangida
pelo Plano com vistas à qualificação da paisagem e à inclusão social,
cuja localização deverá contribuir para a valorização do patrimônio
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Figura 04: Intervenção do
programa Favela Bairro (Rio de
Janeiro / RJ). Fonte: CAU RJ.

cultural local e a potencialização da infraestrutura de transporte coletivo
instalada, preferencialmente nas proximidades da av. Antônio Carlos e dos
equipamentos de transporte coletivo.
15. Promover, na área central e nos bairros Lagoinha e Bonfim, a
qualificação do espaço público de modo a preservar o traçado urbano
histórico e a recuperação de áreas degradadas.
16. Promover, com o apoio do órgão responsável pela Política Municipal
de Habitação, a qualificação urbanística dos espaços públicos das vilas
Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, bem como dos Conjuntos
Habitacionais, considerando as diretrizes estabelecidas nos seus
respectivos Planos Globais Específicos (PGEs) e também a necessidade
de revisão das mesmas, a partir de processos participativos de discussão
pública com as comunidades envolvidas, de forma a delimitar e qualificar
espaços de encontro, de convivência e de lazer.
17. Apoiar os projetos, programas e ações desenvolvidas pela
Subsecretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal
de Segurança e Prevenção, voltados para a população mais vulnerável,
especialmente aqueles destinados à proteção das mulheres em situação
de risco e ao acolhimento da população em situação de rua.
18. Garantir a participação da população no planejamento e na gestão dos
espaços públicos, inclusive no que diz respeito ao impacto das obras de
intervenção e ao cronograma de sua execução, visando o atendimento das
medidas indicadas no Art. 31 da Lei do Plano Diretor.
Integra as diretrizes para espaços públicos e equipamentos públicos de
uso coletivo o Anexo III deste documento – Diretrizes específicas para
qualificação de espaços públicos.

3.2. Das diretrizes para a mobilidade e a acessibilidade urbana
No que diz respeito a acessibilidade e mobilidade, as diretrizes definidas
neste Plano são compatíveis com a Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei Federal nº 12.587/12) e com a Política Municipal de
Mobilidade Urbana (Título XI da Lei Municipal nº 11.181/19), tendo como
foco principal os modos ativos de transporte – a pé e de bicicleta – e o
transporte coletivo, a priorização dos modos de transporte ativo sobre os
motorizados e dos modos coletivos sobre os individuais motorizados.
As diretrizes ora apresentadas levam em consideração as especificidades
da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha, que tem características
únicas, pois configura ponto nodal do sistema viário e de transporte de
Belo Horizonte. É também local com grande concentração de pedestres
e grande pólo atrator de viagens com concentração de estabelecimentos
comerciais e de serviços.
São diretrizes para a mobilidade e acessibilidade urbana:
1. Realizar intervenções de melhoria e alargamento de calçadas,
passarelas, travessias e transposições para pedestres, estabelecendo
rede de caminhamento a pé, constituída por calçadas e travessias,
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considerando-se as centralidades, os grandes empreendimentos e
equipamentos, além dos pontos de embarque e desembarque do sistema
de transporte coletivo.
2. Melhorar e ampliar as transposições e passarelas sobre a linha de
metrô e sobre a Av. Antônio Carlos para pedestres, considerando-se
dimensões generosas para atendimento aos pedestres e também aos
ciclistas, tratando os espaços não apenas como lugares de circulação,
mas também de convivência. Pode-se considerar nos projetos: cobertura
ao menos parcial de sua seção; áreas de estar, mirantes e tratamento
paisagístico; ciclovias demarcadas e, em suas extremidades, elevadores e
tratamento de seus acessos, com medidas moderadoras de tráfego.
3. Implantar ligação direta para pedestres entre o Terminal Rodoviário e a
Estação de Metrô Lagoinha.
4. Implantar as rotas cicloviárias previstas na Lei do Plano Diretor (Anexo
IX) quando da realização de intervenções nas respectivas vias, prevendo
alguma solução para circulação de bicicletas no trecho – ciclovia,
ciclofaixa ou outra. Ao final da implementação do Plano Centro-Lagoinha,
a totalidade das rotas cicloviárias indicadas na Lei do Plano Diretor
no interior de seu perímetro deverá estar implantada, ou deverão ser
implantadas rotas alternativas às propostas pela Lei do Plano Diretor.
5. Implantar faixas cicláveis nas intervenções de transposições para
pedestres sobre a linha de metrô, principalmente: a) entre a Rodoviária, a
Estação Lagoinha e a Praça do Peixe e b) próximo ao Restaurante Popular,
interligando as ruas Caetés e Padre Paraíso. Importante observar que
atualmente não existem faixas cicláveis sobre a linha de metrô, de modo
que o acesso à área central por bicicletas a partir de bairros localizados
ao norte é difícil. A implantação dessas travessias poderá incentivar o uso
de bicicletas em áreas além do perímetro do Plano Centro-Lagoinha.
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Figura 05: Intervenção urbana
“Zona 30 Temporária” (Bairro
Confisco, Belo Horizonte). Fonte:
WRI.

6. Implantar paraciclos e bicicletários, principalmente junto às estações
de metrô e do Move e dos principais pólos atratores de pessoas. Devem
ser avaliados locais destinados ao estacionamento de bicicletas com
características de longa duração, grande número de vagas e controle de
acesso, podendo ser público ou privado, dotados de zeladoria presencial
ou eletrônica. A possibilidade de incluir infraestrutura de sanitários e
banho deve ser analisada.
7. Implantar intervenções que viabilizem ruas e zonas calmas, com
velocidade máxima limitada a 30 km/h – também conhecidas como
Zonas 30. Dentre as soluções a serem adotadas, deve-se considerar
a pavimentação do tipo paralelepípedo que, além de contribuir para a
diminuição das velocidades operacionais e acalmamento de tráfego,
também promove a melhoria da drenagem na região. O uso de
paralelepípedos, pavimento original utilizado nas vias da cidade, pode
contribuir para a valorização da paisagem e do patrimônio cultural.
8. Realizar intervenções que visam à melhoria do acesso às estações
de transporte coletivo e aos pontos de embarque e desembarque de
passageiros. As intervenções em espaços públicos deverão prever
melhorias nos acessos às estações de metrô, às estações do Move e
aos demais pontos de embarque e desembarque, com acessos amplos e
seguros. Tais intervenções devem ser realizadas levando em consideração
os estudos e as ações prioritárias definidas para a adequação da
acessibilidade e da segurança viária dos corredores atendidos pelo
sistema Move.
Figura 06: Rua Completa:
Qualificação focada no transporte
ativo (Rua Miguel Calmon,
Salvador/BA). Fonte: WRI.

9. Realizar intervenções para melhoria da integração ônibus-metrô
junto às duas estações de metrô inseridas no perímetro abrangido pelo
Plano: Carlos Prates e Lagoinha. Na estação Lagoinha, deve ser prevista
integração entre o metrô e o sistema Move.
10. Realizar intervenções que visem a reestruturação viária das
vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, observadas as
conexões verdes e as centralidades definidas na Lei do Plano Diretor e
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considerando as diretrizes dos respectivos Planos Globais Específicos
(PGEs), bem como as demandas das comunidades por meio de
processos participativos de discussão pública, de modo a garantir
melhores condições de acessibilidade, de mobilidade e de circulação,
especialmente para os pedestres e usuários do transporte público
coletivo.
11. Desenvolver o Plano de Circulação que deve contemplar: modos ativos
(pedestres, ciclistas, patinetes), transporte público e coletivo por ônibus,
transporte por metrô, circulação de veículos de carga e serviços. Deve ser
incluindo mapeamento e proposta de tratamento de rotas para serviços
de reciclagem, e regulamentação do sistema de transporte realizado por
veículos de tração humana voltado para serviços de reciclagem. O plano
deve ainda estabelecer: política de estacionamento para a área, plano de
sinalização integrado e as condições de acessibilidade e articulação às
principais vias de penetração das vilas existentes na área objeto do Plano.
O Plano de Circulação poderá prever alterações na composição atual de
binários, interseções e outros.

Ressalta-se que as diretrizes de uso e ocupação do solo - com previsão
de maior adensamento habitacional e diversidade de usos próximo às
estações e aos corredores de transporte - também se configuram como
diretrizes de mobilidade urbana. Tanto a Política Nacional e Municipal
de Mobilidade Urbana, preconizam a necessidade de integração entre
mobilidade urbana e uso e ocupação do solo, explicitando que se deve
“estimular o adensamento nas regiões de entorno das áreas servidas
por sistemas de transporte de alta capacidade, especialmente dos
corredores de transporte e viários, das estações do transporte público
e das áreas de centralidades”. (Inciso I do Art. 296 da Lei do Plano
Diretor)
Integra as diretrizes para a mobilidade e a acessibilidade urbana o Anexo
IV deste documento – Diretrizes específicas para elaboração do Plano de
Circulação.
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Figura 07: Qualificação urbana
aliada a melhorias nos sistemas
de transporte coletivo (BRT MOVE,
Belo Horizonte). Fonte: WRI.

3.3. Das diretrizes para cultura e patrimônio
As diretrizes para a cultura e o patrimônio na área abrangida pelo Plano
Centro-Lagoinha estão alinhadas ao Plano Municipal de Cultura e à
Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. O Plano considera
a vocação cultural da região, as diretrizes específicas e as deliberações
do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
(CDPCM-BH) para os conjuntos urbanos protegidos –Av. Barbacena e
Grandes Equipamentos; Praça Raul Soares e Av. Olegário Maciel; Av.
Afonso Pena e Adjacências; Rua dos Caetés e Adjacências; Rua da Bahia
e Adjacências; Praça Rui Barbosa e Adjacências; Bairro Floresta; Bairros
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates – bem como as diretrizes que visam à
preservação e valorização do patrimônio arquitetônico e urbanísticos nas
ADEs Avenida do Contorno e Região da Lagoinha.
Para cumprir os objetivos do Plano e ao mesmo tempo manter um
diálogo profícuo com a atual Política Municipal de Proteção ao
Patrimônio Cultural, a proposta apresentada neste documento considera
os conceitos e as estratégias de proteção definidos pela Diretoria de
Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura
(DPCA-FMC), órgão responsável por gerir essa política.
Figura 08: Fachadas ativas e uso
misto para melhoria da qualidade
urbana (São Paulo/SP. Fonte:
Vitruvius.

Assim, a preservação, a promoção e a valorização do Patrimônio Cultural
é prioridade deste projeto para que o adensamento de áreas no interior do
perímetro abrangido pelo Plano, entre outras intervenções propostas, não
impacte de maneira negativa a ambiência e os elementos culturais das
regiões com proteção cultural, as manifestações e os imóveis protegidos.
De acordo com o Programa Básico de Ocupação do Plano CentroLagoinha que será apresentada no Capítulo 4 deste documento,
pretende-se adensar o pedaço Centro do conjunto Urbano Praça Raul
Soares e Avenida Olegário Maciel, bem como as áreas de transformação
situadas nas proximidades das avenidas do Contorno, dos Andradas e
Dom Pedro II. O adensamento proposto foi precedido de estudos sobre
as áreas protegidas e será ordenado por critérios específicos presentes
neste documento. Assim, não haverá prejuízo para a proteção cultural
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no interior da área abrangida pelo Plano, pelo contrário, a fruição das
áreas protegidas, do patrimônio material e imaterial será beneficiada
pelas ações aqui propostas. Observa-se que, além dos conjuntos urbanos,
no perímetro do Plano Centro-Lagoinha estão inseridas edificações
protegidas por tombamento e, majoritariamente, cerca de 400 imóveis
com processos de tombamento aberto e aproximadamente 130 registros
documentais solicitados em março de 2020.

Diante do exposto, as diretrizes para o patrimônio cultural no contexto do
Plano Centro-Lagoinha devem atender às seguintes premissas:
• As normas que regulamentam as proteções aos bens tombados,
indicados para tombamento, ou inseridos em ADEs, Conjuntos Protegidos
e Áreas de Interesse Cultural se sobrepõem às diretrizes e parâmetros
estabelecidos no Plano Centro Lagoinha;
• O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de
Belo Horizonte (CDPCM-BH) é o fórum decisório máximo em relação à
aprovação de intervenções em edificações e conjuntos protegidos;
• As futuras normativas de proteção cultural que incidirem nas áreas de
interesse cultural inseridas no Plano Centro-Lagoinha irão se sobrepor às
regras estabelecidas neste documento.
São diretrizes para a cultura e o patrimônio:
1. Destinar recursos obtidos por meio da Outorga Onerosa do Direito
de Construir no perímetro do Plano Centro-Lagoinha para projetos,
programas e ações que visam a valorização e preservação do patrimônio
cultural material e imaterial local, além de projetos de educação
patrimonial.
2. Incentivar a recuperação e restauração de imóveis protegidos.
3. Incentivar a realização dos estudos necessários para conclusão
dos processos de tombamento abertos, principalmente nas áreas de
adensamento do Plano.
4. Incentivar a realização de estudos, inventários e registros do patrimônio
cultural material e imaterial.
5. Incentivar o desenvolvimento de estudos que visam à proteção do
patrimônio imaterial presente na Região da Lagoinha, notadamente
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Figuras 09 e 10: Qualificação
de espaço público em conjunto
urbano protegido (Rua Grande,
São Luiz/MA). Fonte: WRI.

aquele relacionado às manifestações religiosas, à cultura
afrodescendente, à música e aos saberes tradicionais, conforme
Cartografia Cultural realizada pela Fundação Municipal de Cultura.
6. Incentivar a valorização e a proteção do traçado urbanístico e dos
exemplares arquitetônicos remanescentes da ocupação inicial dos bairros
Lagoinha e Bonfim.
7. Incentivar o potencial cultural do Polo da Moda.
8. Incentivar a realização de projetos, programas e ações que visem à
valorização e a apropriação de equipamentos de usos coletivo e interesse
cultural.
9. Promover, por meio de intervenções arquitetônicas e urbanísticas, a
valorização do Mercado da Lagoinha, bem como a potencialização do
espaço para a realização de eventos, de atividades culturais e de lazer,
de programas sociais e de projetos relacionados à economia solidária e
criativa, dentre outros.
10. Promover a realização de estudos e investimentos que visem à
valorização e preservação das manifestações culturais na Pedreira Prado
Lopes, na Vila Senhor dos Passos e na Ocupação Pátria Livre.
11. Estabelecer medidas e promover ações que visem à valorização das
características tradicionais de apropriação e de uso dos espaços públicos
e privados nas áreas protegidas.
12. Promover a qualificação do espaço público com vistas à valorização do
patrimônio cultural adjacente, à harmonia da paisagem urbana protegida
e ao incremento do fluxo de pedestres nas áreas com proteção.

13. Promover a valorização das visadas cênicas dos percursos e
deslocamentos a pé, notadamente nos vales do Arrudas e da Av. Antônio
Carlos, por meio da definição de parâmetros urbanísticos específicos e da
realização de intervenções de qualificação dos espaços públicos.
14. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos para as
“Áreas de Transformação” que integram o Programa Básico de Ocupação
do Plano Centro-Lagoinha, com vistas a promover tanto a qualidade
arquitetônica das novas edificações, quanto a valorização da paisagem
cultural urbana na qual estão inseridas.
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Figuras 11 e 12: Intervenções de
Arte Urbana e apropriação do
espaço público (CURA Lagoinha
2019, Belo Horizonte). Fonte: O
Tempo / Cura.

15. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que favoreçam a
implantação de uso misto, com usos não residenciais no pavimento térreo
das edificações nas áreas protegidas.
16. Incentivar a utilização de fachadas ativas como estratégia para
estimular a vivacidade dos espaços públicos e do patrimônio cultural
edificado.
17. Estabelecer regra para aplicação da Transferência do Direito de
Construir (TDC) nos imóveis com proteção cultural inseridos na área de
abrangência do Plano Centro-Lagoinha, de modo que não haja prejuízo
à arrecadação por meio da Outorga Onerosa do Direito de Construir e
contribuindo para a valorização do patrimônio cultural.
18. Incentivar a consolidação da área do Plano Centro-Lagoinha como
território de inclusão, onde manifestações artísticas e culturais diversas,
sejam elas de matriz africana, de povos originários ou de comunidades
religiosas e/ou tradicionais, tenham garantias de permanência, além de
espaço para aflorar e se desenvolver, apoiadas por diversos meios, mídias,
equipamentos, eventos e espaços públicos.
19. Promover ações e intervenções que contribuam para a efetivação do
Corredor Cultural na Lagoinha e no Bonfim, envolvendo as ruas Bonfim,
Itapecerica, Além Paraíba, Fortaleza, do Serro, Sebastião de Melo e Guapé,
bem como a Praça 15 de Julho.
O órgão responsável pelo Planejamento Urbano Municipal coordenará,
juntamente com a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público
(DPCA-FMC), as ações e propostas para inserir na agenda do CDPCM-BH
as análises relacionadas ao Plano Centro Lagoinha, sendo que o conselho
deverá ser consultado pelo Grupo Gestor do Plano Centro-Lagoinha para
os casos omissos a este documento, no que tange aos conjuntos urbanos
e imóveis protegidos.
Integra as diretrizes para a cultura e o patrimônio o Anexo V deste
documento – Diretrizes específicas para investimentos em patrimônio
cultural.

3.4. Das diretrizes para o uso e a ocupação do solo, a habitação
de interesse social e a diversidade de uso
As diretrizes para o uso e a ocupação do solo na área abrangida
pelo Plano Centro-Lagoinha estão alinhadas ao conceito de cidades
compactas e às determinações da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte.
Neste contexto, priorizam tanto os investimentos voltados para a
habitação de interesse social e a diversidade de uso, quanto a mitigação
e compensação dos possíveis impactos negativos gerados em função do
Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4) e dos investimentos (Capítulo
5) previstos neste Plano, especialmente sobre moradores, trabalhadores e
demais usuários de menor poder aquisitivo, na perspectiva da redução de
impactos negativos.
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Figura 13: Conjunto Jardim
Edite, referência de projeto de
Habitação de Interesse Social
(São Paulo/SP). Fonte: Vitruvius.

No que tange especificamente à habitação, as diretrizes contidas neste
documento estão fundamentadas no paradigma do direito à moradia
digna e, consequentemente, nas diretrizes da Política Municipal de
Habitação (Resolução CMH nº 52/2018). Desta forma, pressupõem o
acesso à adequada infraestrutura urbana e ambiental e aos serviços
urbanos, bem como ao comércio e aos espaços de lazer e cultura.
O incentivo à diversidade de uso é parte da estratégia para a conformação
de cidades compactas com unidades de vizinhança qualificadas. A
combinação equilibrada entre atividades econômicas diversas e o
uso residencial é desejável, pois contribui para a manutenção de ruas
movimentadas e seguras, o aumento da mobilidade ativa e a redução
nos deslocamentos motorizados, propiciando, ao final, um incremento
da qualidade de vida. A diversidade de preços de moradia também se
encaixa nesse contexto, minimizando a periferização da população mais
vulnerável e possibilitando a convivência entre diferentes classes sociais,
conformando uma cidade socialmente mais inclusiva.
Um dos principais pontos de atenção é a possibilidade de ocorrer um
processo de gentrificação, ou seja, a substituição de famílias de renda
mais baixa por aquelas de renda superior. Esse processo tem como uma
de suas causas a provável valorização imobiliária que, por sua vez, é
decorrente de mudanças nos parâmetros de parcelamento, ocupação e
uso do solo, obras de infraestrutura e urbanização e da implantação de
novos equipamentos de uso público. O risco para as famílias de baixa
renda é que haja aumentos expressivos no valor do aluguel dos imóveis e
do custo de vida no geral (bens e serviços ofertados na região). Portanto,
são necessárias medidas mitigadoras e compensatórias para fazer frente
a esse impacto negativo.
São diretrizes para o uso e a ocupação do solo, a habitação e a
diversidade de uso:
1. Promover a gestão social da valorização da terra decorrente dos
investimentos previstos no Plano Centro-Lagoinha, por meio do
reconhecimento do direito à permanência de moradores e comerciantes
de baixo poder aquisitivo, proprietários ou inquilinos.
28

2. Manter a delimitação das áreas definidas como ZEIS e AEIS na Lei
Municipal nº 11.181/2019;
3. Incentivar e promover a produção de Habitação de Interesse Social
no perímetro abrangido pelo Plano Centro-Lagoinha, considerando
a associação do uso residencial às atividades comerciais nos
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (EHIS).
4. Estimular a produção privada de tipologias habitacionais diversificadas,
contemplando diferentes configurações familiares e faixas de renda
diversas.
5. Incentivar e promover a produção pública de habitação de interesse
social com recursos da Outorga Onerosa do Direito de Construir
para promoção de política de aluguel social e de outros programas
habitacionais, sob gestão da URBEL.
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Figura 14: SEHAB Heliópolis,
referência de projeto de
Habitação de Interesse Social
(São Paulo/SP). Fonte: Archdaily.

6. Incentivar a produção habitacional, por meio de Convênio Urbanístico,
em terrenos públicos ou privados, de imóveis a serem destinados aos
programas da Política Municipal de Habitação, sob gestão da URBEL,
priorizando a área delimitada como AEIS 1 na Lei nº 11.181/2019.
7. Incentivar a realização de projetos e ações que visem à regularização
fundiária e urbanística das vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos
Passos, considerando as diretrizes estabelecidas nos seus respectivos
Planos Globais Específicos (PGEs) e também a necessidade de revisão
das mesmas, a partir de processos participativos de discussão pública
com as comunidades envolvidas, sob coordenação e gestão do órgão
responsável pela Política Municipal de Habitação.
8. Incentivar a realização de projetos e ações que visem à regularização
fundiária e urbanística da Ocupação Pátria Livre, a partir de processos
participativos de discussão pública com a comunidade, sob coordenação
e gestão do órgão responsável pela Política Municipal de Habitação.
9. Priorizar alternativas de execução de obras que minimizem a
necessidade de remoção e reassentamento de moradores e/ou
comerciantes na área do Plano Centro-Lagoinha, especialmente aqueles
de baixo poder aquisitivo.
10. Promover o reassentamento de moradores e/ou comerciantes
prioritariamente no perímetro da área do Plano Centro-Lagoinha, quando
a remoção for inevitável, observadas as diretrizes da Política Municipal
de Habitação para remoção e reassentamento, bem como os critérios
da UVQ, sob coordenação e gestão do órgão responsável pela Política
Municipal de Habitação, ouvidos o Conselho Municipal de Habitação
(CMH) e a população diretamente atingida.
11. Incentivar a requalificação de imóveis vazios ou subutilizados para fins
de provisão de Habitação de Interesse Social.
12. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos que favoreçam a
implantação de tipologias construtivas com número reduzido de vagas
de estacionamento, estimulando a aquisição das unidades residenciais e
comerciais pelo público usuário do transporte coletivo e reduzindo o uso
do transporte motorizado individual.
13. Incentivar e promover a adaptação de edificações existentes
subutilizadas a novos usos por meio do desenvolvimento de programas
que visem a conversão de edificações e da flexibilização de parâmetros
urbanísticos e arquitetônicos específicos.
14. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos que
favoreçam o melhor aproveitamento do potencial construtivo definido
de acordo com a “Programa Básico de Ocupação” – Capítulo 4 deste
documento –, de maneira a viabilizar a realização do Plano CentroLagoinha, observados os princípios e objetivos contidos neste plano, bem
como a garantia da qualidade urbana e ambiental da região;
15. Definir parâmetros urbanísticos e arquitetônicos específicos que
favoreçam a integração entre espaços públicos e privados, observadas
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a valorização e a proteção do patrimônio cultural, bem como o acesso
amplo e irrestrito ao espaço público, áreas verdes e áreas de lazer.
16. Definir parâmetros urbanísticos específicos que visem favorecer a
permanência das atividades tradicionais, comércios e serviços locais e/ou
de pequeno porte existentes na área abrangida pelo Plano.
17. Na porção da área abrangida pelo Plano situada na ADE Região da
Lagoinha, incentivar o exercício de atividades vinculadas à economia
solidária e criativa, aos serviços de alojamento e à gastronomia em
empreendimentos de pequeno porte, por meio da definição de parâmetros
urbanísticos específicos;
18. Estabelecer número mínimo de unidades residenciais em edificações
de uso misto e sem limite de quota de terreno por unidades habitacional
próximo a estações de transporte coletivo.
19. Regulamentar critérios para a aplicação de instrumentos de política
urbana que visem o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana e
ambiental, bem como dos serviços urbanos, na área do Plano CentroLagoinha, notadamente no que se refere à ocupação e utilização de
imóveis vazios ou subutilizados.
20. Favorecer a realização de ações que visem mitigar os conflitos de usos
do solo e os conflitos de uso do espaço público relacionados à atividade
de reciclagem.
Integram as diretrizes para o uso e a ocupação do solo, a habitação
e a diversidade de uso o Capítulo 4 e o Anexo I deste documento,
Programa Básico de Ocupação e Quadros de parâmetros específicos de
parcelamento, ocupação e uso do solo, respectivamente.
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04.
Do Programa
Básico
de Ocupação
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Fotografia 04: Vista aérea da
região da rodoviária. Fonte:
SUPLAN/SMPU.

04.

O Programa Básico de Ocupação do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha é um dos principais instrumentos para consecução
de seus objetivos. Ele foi definido a partir dos princípios, objetivos e
diretrizes da Lei do Plano Diretor, tendo como referência a Estrutura
Urbana-Zoneamento e os parâmetros urbanísticos correspondentes, além
da delimitação de Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) e de Conexões
Verdes.
Todos os elementos da proposta de ocupação que alteram regras
previstas na Lei do Plano Diretor visam atingir objetivos específicos
do Plano Centro-Lagoinha, considerando-se principalmente os quatro
eixos estruturadores da proposta – espaços e equipamentos de uso
público; mobilidade e acessibilidade; patrimônio histórico e cultural e
parâmetros de uso e ocupação do solo, habitação de interesse social e
diversidade de usos –, bem como a promoção do melhor aproveitamento
da infraestrutura existente, com destaque para o sistema de transporte
coletivo, assim como a reestruturação urbana da região, que tem como
referência a Unidade de Vizinhança Qualificada (UVQ).

4.1. Do Plano Diretor de Belo Horizonte no Programa Básico de
Ocupação do Plano Centro-Lagoinha
O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 11.181/2019) é o
principal norteador do Plano Centro-Lagoinha, tanto com relação a seus
princípios, objetivos e diretrizes, quanto no que diz respeito às propostas
de ordenamento territorial e de parcelamento, ocupação e uso do solo.
O perímetro de abrangência do Plano Centro-Lagoinha inclui porções do
território municipal inseridas nas seguintes zonas urbanas, de acordo com
o Mapa de Estrutura Urbana – Zoneamento (Anexo I) da Lei Municipal nº
11.181/2019:
• Zona de Ocupação Preferencial – OP1 e OP3;
• Zona Ocupação Moderada – OM2 e OM3;
• Zonas Especiais de Interesse Social 1 – Zeis 1;
• Áreas Especiais de Interesse Social 1 – Aeis 1;
• Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – Ageuc;
• Zonas de Preservação Ambiental – PA1 e PA2;
• Centralidade Local;
• Centralidade Regional.
Propõe-se para a área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha
um zoneamento específico, que será apresentado no Item 4.2 deste
Capítulo. O zoneamento proposto no Plano Centro-Lagoinha se baseia
no zoneamento estabelecido na Lei do Plano Diretor, considerando os
objetivos e princípios e diretrizes definidos nos Capítulos 2 e 3 deste
documento – dentre os quais se destaca o melhor aproveitamento da
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infraestrutura urbana e ambiental instalada, notadamente a infraestrutura
do transporte público coletivo, através do adensamento construtivo e
populacional.
Além disso, observados os objetivos e diretrizes que tratam da habitação
de interesse social e da qualificação ambiental da área abrangida
pelo Plano Centro-Lagoinha, resta mantida a delimitação das áreas
classificadas como Zeis 1, Aeis 1 e PA 1 e 2, tal como definido no Anexo I da
Lei Municipal nº 11.181/2019.
No perímetro do Plano Centro-Lagoinha estão inseridas parcialmente
as ADEs Distrito da Moda (Setor Barro Preto), Vale do Arrudas e Avenida
do Contorno (Setor Hipercentro e Setor Rua Bahia Viva), e integralmente
a ADE Região da Lagoinha [4]. Além das Áreas de Diretrizes Especiais
acima relacionadas, o perímetro do Plano Centro-Lagoinha abrange ainda
uma ADE de Interesse Ambiental – delimitada pelas ruas Além Paraíba,
Sete Lagoas, Mariana, Bonfim e Serro – e algumas Conexões Verdes.
Os princípios e diretrizes previstos na Lei do Plano Diretor para as ADEs e
para as conexões verdes estão contemplados no Plano Centro-Lagoinha.
Cabe ressaltar que o zoneamento e os parâmetros específicos que
integram o Programa Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha vão
ao encontro das diretrizes de uso e ocupação do solo definidas na Lei do
Plano Diretor para as áreas de diretrizes especiais e para as conexões
verdes.

4.2. Do zoneamento do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha
O Programa Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha abrange a
delimitação das seguintes zonas e áreas:
• Áreas de transformação – AT
• Áreas de adensamento preferencial – AP
• Áreas de adensamento moderado – AM
• Zonas de preservação ambiental 1 – PA-1
• Zonas de preservação ambiental 2 – PA-2
• Zonas especiais de interesse social 1 – Zeis-1
• Áreas especiais de interesse social 1 – Aeis-1
• Áreas de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – Ageuc
As três primeiras ocupam a maior parte da área e representam
zoneamentos específicos com relação àqueles estabelecidos na Lei do
Plano Diretor. As demais zonas e áreas são as mesmas previstas na Lei
Municipal nº 11.181/2019.
O Mapa 02 a seguir indica o zoneamento proposto para a área abrangida
pelo Plano Centro-Lagoinha.
No Programa Básico de Ocupação, destacam-se as Áreas de
Transformação (AT), que representam, como seu nome indica, as porções
do território com maior potencial de transformação, valorização urbana e
ambiental e apropriação pela população a partir das alterações propostas.
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[4] As Áreas de Diretrizes
Especiais encontram-se
delimitadas no Anexo III da Lei
Municipal nº 11.181/2019 – Plano
Diretor.
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Trata-se de áreas majoritariamente subutilizadas ou utilizadas de forma
aquém da capacidade de suporte proporcionada pela infraestrutura
existente na região. Elas também se caracterizam pela má qualidade das
condições ambientais, pouca arborização, impermeabilidade do solo e
precariedade nas calçadas e nas condições de circulação de pedestres.
Estão concentradas principalmente junto aos principais eixos viários da
área e à linha do metrô.
As ATs são as áreas preferenciais para qualificação dos espaços públicos
e renovação urbana. Nelas devem ser adotados parâmetros urbanísticos
e arquitetônicos específicos que possibilitem o maior adensamento
construtivo e populacional na área de abrangência do Plano CentroLagoinha. Além disso, com o objetivo de viabilizar a renovação urbana
destas porções do território, devem ser aplicados prioritariamente nas ATs
os seguintes instrumentos de política urbana:
• Parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC);
• Reajuste de terreno;
• Direito de preempção;
• Desapropriação direta.
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Mapa 02: Zoneamento proposto
para a área abrangida pelo Plano
Centro-Lagoinha. Elaboração:
SUPLAN/SMPU, 2021.

As áreas definidas como Áreas de Adensamento Preferencial (AP) no
zoneamento do Plano Centro-Lagoinha agrupam as áreas indicadas na
Lei do Plano Diretor como Ocupação Preferencial 3 (OP-3) e Centralidade
Regional. São áreas com melhores condições de infraestrutura e de
acessibilidade, bem como onde existe maior diversidade de usos ou onde
se pretende implementar tal diversidade.
As porções classificadas no zoneamento do Plano Centro-Lagoinha como
Áreas de Adensamento Moderado (AM) são áreas classificadas na Lei do
Plano Diretor como Ocupação Moderada 2 (OM-2) e Ocupação Moderada 3
(OM-3), constituindo áreas com potencial de ocupação menos intensa que
as APs.
Para as áreas classificadas como AT, AP e AM no zoneamento do Plano
Centro-Lagoinha, propõem-se a definição de parâmetros urbanísticos
e arquitetônicos específicos que possibilitem adensamento superior ao
que seria admitido pelas regras gerais da Lei do Plano Diretor, conforme
descrito no Item 4.3 deste Capítulo. Esta flexibilização se justifica
pelo fato de que o Plano Centro-Lagoinha prevê políticas, incentivos e
investimentos que promoverão a ampliação da capacidade de suporte
ao adensamento de toda a área, com destaque para maior diversidade
de usos, melhoria e ampliação de espaços públicos, melhoria da
acessibilidade ao sistema de transporte coletivo, bem como ampliação
de equipamentos urbanos e comunitários. Acrescenta-se que também
estão previstos parâmetros específicos para que o maior adensamento
possa ocorrer de forma mais compacta, com menores altimetrias. Por
fim, ressalta-se que as proteções altimétricas previstas para os conjuntos
urbanos protegidos serão seguidas conforme as deliberações do CDPCMBH.
As demais porções do território abrangido por este Plano e classificadas
na Lei do Plano Diretor como Zonas de Preservação Ambiental 1
(PA-1), Zonas de Preservação Ambiental 2 (PA-2), Áreas de Grandes
Equipamentos de Uso Coletivo (Ageuc), Zonas Especiais de Interesse
Social 1 (Zeis-1) e Áreas Especiais de Interesse Social 1 (Aeis-1), terão o
zoneamento e os respectivos parâmetros urbanísticos mantidos como na
Lei Municipal nº 11.181/2019.

4.3. Dos parâmetros urbanísticos específicos e do estoque de
potencial construtivo adicional
Tendo como referência os parâmetros urbanísticos definidos na Lei
do Plano Diretor e as diretrizes estabelecidas no Capítulo 3 deste
documento, são propostos parâmetros urbanísticos específicos para
a área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha. Os parâmetros
urbanísticos específicos se dividem em 03 grupos.
O Grupo 1 abrange parâmetros específicos que visam promover
maior adensamento construtivo e populacional: 1) Coeficiente de
Aproveitamento Máximo (CAmax); 2) Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo (CAmin); 3) Quota de Terreno por Unidade Habitacional; 4)
exigência de vagas de estacionamento. Os parâmetros definidos para
o Grupo 1 serão aplicados apenas às áreas classificadas como AT, AP e
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AM no zoneamento urbano do Plano Centro-Lagoinha, conforme Anexo I
deste documento, observadas as diretrizes abaixo:
• Para as áreas de adensamento preferencial e áreas de adensamento
moderado propõem-se coeficientes de aproveitamento máximos
ligeiramente superiores àqueles previstos na Lei do Plano Diretor, sendo o
CA máx corresponde a 6 nas APs (o Plano Diretor prevê CA máx = 5 nestas
regiões) e a 2,5 nas AMs (o Plano Diretor prevê CA máx entre 1,3 e 2 nestas
regiões);
• Nas áreas de transformação os coeficientes de aproveitamento
máximos, são variáveis possibilitando maior adensamento construtivo,
sendo o limite do CA máx correspondente a 8;
• Não haverá limitação de quota de terreno por unidade habitacional nas
áreas de adensamento preferencial e de adensamento moderado, bem
como em empreendimentos residenciais nas áreas de transformação,
visando possibilitar maior adensamento de habitações nessas porções
do território – importante ressaltar que a Lei do Plano Diretor já prevê
isso nas zonas de Ocupação Preferencial 3 e Centralidade Regional,
que compõem as APs. Além disso, será exigida quantidade mínima de
unidades habitacionais para o uso residencial nas APs;
• O coeficiente de aproveitamento mínimo (CAmin), além do uso para
aplicação do instrumento de edificação compulsória, já previsto na Lei do
Plano Diretor, será exigido também para a aprovação e execução de novos
empreendimentos nas áreas classificadas como AP e AT;
• Em empreendimentos residenciais ou mistos, será permitida a
conversão de áreas previstas como não computadas no potencial
construtivo em áreas de unidades residenciais, da mesma forma que o art.
89 do Decreto Municipal nº 17.273/2020 prevê para o uso não residencial.
Além de possibilitar maior adensamento residencial, esta medida também
induzirá redução de áreas de estacionamento;
• Nas zonas de adensamento preferencial e nas áreas de transformação
serão admitidos empreendimentos residenciais, ou para a parte
residencial de um empreendimento misto, sem exigência de vagas de
estacionamento.
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Figura 15: Empreendimento de
uso misto, com atravessamento
de quadra e espaços de fruição
(São Paulo, SP). Fonte: ArchDaily.

O Grupo 2 abrange parâmetros específicos que visam à compacidade do
adensamento: 1) Taxa de Ocupação (TO); 2) Taxa de Permeabilidade (TP);
3) altura máxima na divisa; 4) parâmetros arquitetônicos referentes a
instalações sanitárias, áreas de serviços, iluminação e ventilação.
Os parâmetros definidos para o Grupo 2 serão aplicados apenas às áreas
classificadas como AT, AP e AM no zoneamento urbano do Plano CentroLagoinha, conforme Anexo I deste documento, observadas as diretrizes
abaixo:
• Os parâmetros de adensamento devem ser compatíveis com o
objetivo de valorização do patrimônio cultural local. Assim, definiram-se
parâmetros que possibilitam ocupação densa, mas com possibilidades e
modelos de ocupação do solo mais compactos, com incentivos a menores
altimetrias;
• Não haverá exigência de taxa de ocupação, sendo mantidas, contudo, as
exigências de taxa de permeabilidade vegetada mínima previstas na Lei
do Plano Diretor;
• Serão admitidas edificações com altura máxima na divisa superior à
admitida na Lei do Plano Diretor, com a condição de que a edificação
como um todo tenha altimetria total limitada, observadas as condições de
iluminação e ventilação;
• Serão admitidas instalações sanitárias e áreas de serviço com
iluminação artificial e ventilação mecânica;
• Serão admitidas unidades habitacionais sem área de serviço, não se
aplicando esta regra às habitações de interesse social;
• Os parâmetros do Código de Edificações relacionados à área mínima
dos vãos de iluminação e ventilação e profundidade do cômodo iluminado
poderão ser flexibilizados se demonstrado previamente o atendimento à
norma de desempenho de edificações habitacionais por meio de relatório
gerado eletronicamente por programa de Modelagem da Informação da
Construção (BIM).
Figura 16: Empreendimento com
área de fruição pública (São
Paulo, SP). Fonte: Arq. Futuro.

O Grupo 3 abrange diretrizes e parâmetros específicos que visam à
qualificação urbana e ambiental dos espaços públicos e da relação entre
estes e os espaços privados dos lotes, a partir da definição de regras
específicas à aplicação do Afastamento Frontal (AF), conforme Anexo I
deste documento, observadas as seguintes diretrizes:
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• Nas ATs, APs e AMs não será permitido o fechamento frontal ou lateral
da faixa de afastamento frontal mínimo dos lotes, devendo estes estarem
integrados às calçadas;
• Nas vias da área central com previsão de tratamento do afastamento
frontal mínimo como prolongamento do passeio, o prolongamento poderá
ser flexibilizado, desde que seja garantida uma faixa livre de pedestres
igual ou superior a 4 metros e que a porção restante do afastamento
frontal mínimo seja vegetada e arborizada ou destinada a área de fruição
pública;
• Na totalidade da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha, não
será permitido o uso das faixas de afastamento frontal mínimo como
estacionamento em nenhuma situação;
• Na totalidade da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha,
a exigência de afastamento frontal mínima pode ser flexibilizada
considerando-se a manutenção da ambiência de trechos de vias onde já
existam edificações no alinhamento dos lotes.
• Nos conjuntos urbanos protegidos, coibir a marcação de muros e
fachadas com cores chamativas, sobretudo em imóveis utilizados como
estacionamento, onde se observam tais padrões.
Figura 17: Espaço público de
propriedade privada (Curitiba,
PR). Fonte: Meiners et al., PUCCampinas.

A aplicação dos parâmetros dos Grupos 1, 2 e 3, em conjunto com os
investimentos de qualificação urbana previstos, contribuirá para a
melhoria da ambiência da área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha.
Com relação ao Estoque de Potencial Construtivo Adicional (EPCA), na
área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha deverão ser seguidas as
regras vigentes para o município, exceto nas áreas classificadas como AT
e AP no Programa Básico de Ocupação. Nas ATs e nas APs não se aplicam
as limitações do EPCA da mesma forma estabelecida pela Lei do Plano
Diretor para as Centralidades Regionais e para os OP-3 (§8º do Art. 59 da
Lei nº 11.181/2019).
Com relação ao uso do solo, deverão ser observadas as restrições
definidas na Lei Municipal nº 11.181/2019 para as Áreas de Diretrizes
Especiais inseridas no perímetro do Plano Centro Lagoinha, em
complemento às diretrizes definidas no Capítulo 3 deste documento. Na
porção do território correspondente aos bairros Lagoinha e Bonfim deverá
ser priorizada a instalação de empreendimentos de uso residencial, misto
e/ou de comércio e serviços locais e/ou de pequeno porte, compatíveis
com as atividades tradicionais já instaladas na região.
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05.
Das
propostas de
investimentos
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Fotografia 05: Intervenção Cura
Lagoinha. Fonte: CURA.

05.

5.1. Do financiamento e da classificação dos investimentos
De maneira geral, a área de abrangência do Plano de Qualificação
Urbanística Centro-Lagoinha apresenta bom potencial de renovação dos
lotes combinado a uma dinâmica imobiliária também positiva – dados
já analisados em estudos e levantamentos preliminares. Ou seja, por
um lado, há a conjugação de oferta e demanda no mercado imobiliário,
propiciando potencial de arrecadação por meio da Outorga Onerosa do
Direito de Construir (ODC). A ODC deverá ser o principal instrumento de
financiamento do Plano Centro-Lagoinha, tendo em vista a previsão de
sua implementação por meio de uma Operação Urbana Consorciada OUC. Também poderão ser previstas outras fontes, tais como concessão
onerosa de áreas em equipamentos ou espaços públicos e contribuição
de melhoria. Por outro lado, percebe-se que a área apresenta carências
e demandas por investimentos, dada a necessidade de integração entre
porções do território, de acessibilidade para pedestres, de qualificação
urbana e ambiental do espaço público, dentre outras especificidades.
Sob este aspecto, a coincidência entre o potencial de arrecadação e o
potencial de investimento – verificados em levantamentos e estudos
preliminares – apresenta-se como um importante fator positivo para a
implementação do Plano.
A execução dos investimentos propostos será realizada de acordo com a
distribuição e hierarquização determinada no Item 5.3 a seguir e no Anexo
II, considerando-se o potencial de arrecadação da proposta. Ressalta-se
que os investimentos específicos previstos pelo Plano serão financiados
pelos recursos gerados pela OUC, tendo como fonte principal a Outorga
Onerosa do Direito de Construir a ser paga por empreendimentos
imobiliários no perímetro da OUC durante sua vigência. Os estudos de
viabilidade econômica e financeira desenvolvidos, com previsão de
arrecadação da OUC a partir dos parâmetros definidos e da realidade do
mercado imobiliário de Belo Horizonte, indicam certo grau de variação
na arrecadação. Assim foram propostas diferentes possibilidades de
distribuição para os investimentos, considerando três cenários de
arrecadação (Quadro 2), bem como o equilíbrio tanto territorial quanto das
diferentes demandas da área.
Os investimentos propostos para o Plano Centro-Lagoinha foram
definidos a partir das diretrizes estabelecidas no Capítulo 3 deste
documento e estão divididos em três categorias:
01. Obras estruturantes;
02. Investimentos em habitação de interesse social (HIS) e nas áreas
classificadas como ZEIS e AEIS 1 e na Ocupação Pátria Livre;
03. Investimentos em políticas públicas municipais de patrimônio cultural,
mobilidade e acessibilidade urbana, assistência social, segurança
pública, desenvolvimento econômico, meio ambiente e saneamento e na
implantação de equipamentos básicos de saúde e educação.
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A execução de investimentos em Habitação de Interesse Social e em
políticas públicas municipais devem observar as seguintes diretrizes,
além daquelas estabelecidas no Capítulo 3 deste documento:
• A execução dos investimentos em HIS e nas áreas classificadas como
Zeis, AEIS e na Ocupação Pátria Livre deve ser coordenada pelo órgão
responsável pela Política Municipal de Habitação, em conformidade com
as diretrizes da Política Municipal de Habitação, contemplando, inclusive,
as intervenções de melhoria dos espaços públicos e da infraestrutura
urbana a serem realizados nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado
Lopes.
• A execução de investimentos nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira
Prado Lopes deve observar as diretrizes dos respectivos Planos Globais
Específicos (PGEs), considerando a necessidade de revisão das mesmas,
e serem precedidas de discussão pública junto às comunidades, sob do
órgão responsável pela política municipal de habitação.
• Deverá ser elaborado um Plano Específico de Circulação, com o
objetivo de se orientar as ações e intervenções destinadas a melhorar
as condições de acessibilidade e mobilidade da área, de acordo com as
diretrizes gerais deste plano bem como as decisões de seu processo de
gestão. No Anexo IV deste documento estão definidas as diretrizes para
elaboração do Plano de Circulação para a área, que deve contemplar:
modos ativos (pedestres, ciclistas, patinetes), transporte público
e coletivo por ônibus, transporte por metrô, circulação de veículos
de carga e serviços. Deve ser incluindo mapeamento e proposta de
tratamento de rotas para serviços de reciclagem, e regulamentação do
sistema de transporte realizado por veículos de tração humana voltado
para serviços de reciclagem. O plano deve ainda estabelecer: política
de estacionamento para a área, plano de sinalização integrado e as
condições de acessibilidade e articulação às principais vias de penetração
das vilas existentes na área objeto do Plano. O Plano de Circulação poderá
prever alterações na composição atual de binários, interseções e outros.
• Os recursos destinados às políticas municipais de assistência social
e segurança pública devem ser aplicados prioritariamente na execução
de projetos, programas e ações atrelados ao acolhimento e assistência
à população em situação de rua e às mulheres em condição de
vulnerabilidade social e econômica.
• Os recursos destinados à execução de projetos, de programas e
de ações vinculados às políticas municipais de patrimônio cultural,
de mobilidade e de acessibilidade urbana, de assistência social, de
segurança pública, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente
e de saneamento podem ser utilizados para a ampliação, reforma e/ou
construção de equipamentos urbanos e comunitários, desde que sob
demanda e gestão dos órgãos responsáveis pelas respectivas políticas
setoriais.
• A implantação de equipamentos básicos de saúde e educação deve
atender ao aumento populacional promovido pela implementação
da Proposta de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha, sendo que os
equipamentos devem ser proporcionais ao aumento populacional
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adicional provocado em comparação com o previsto no cenário
tendencial. Esses investimentos serão realizados quando o aumento
populacional adicional atingir os índices de atendimento para cada um
deles. Para tanto, deve-se considerar uma escola de ensino infantil
para cada 4.500 unidades habitacionais (UHs), uma escola de ensino
fundamental para cada 3.500 UHs, uma escola de ensino médio para cada
3.500 UHs e um centro de saúde para cada 5.000 UH.
• Poderão ser destinados recursos para a elaboração do Plano Local da
ADE da Região da Lagoinha, nos termos do art. 241 da Lei Municipal nº
11.181/2019.

5.2. Obras estruturantes
As obras estruturantes correspondem à maior parte dos investimentos
previstos e abrangem a totalidade da área do Plano Centro-Lagoinha,
inclusive as vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes. Os
investimentos previstos para obras estruturantes compreendem:
• Integração dos espaços públicos do Complexo Viário da Lagoinha;
• Implantação de equipamento de apoio à integração ônibus-metrô junto
às estações Lagoinha e 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 convivência e lazer.
As obras estruturantes estão descritas de maneira sucinta no Quadro 1 e
identificadas no Mapa 3 a seguir.

Quadro 01: Obras estruturantes.
Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021.
Em processo de revisão DPLU.

Intervenção

Descrição

Integração dos espaços
públicos do Complexo Viário da
Lagoinha

O projeto será desenvolvido e detalhado, devendo prever a melhoria das condições de
circulação de pedestres e ciclistas, a implantação de equipamentos relacionados à
prática de esportes, lazer e contemplação; mobiliário urbano, iluminação, arborização,
ajardinamento e paisagismo.
O projeto deverá ser integrado e compatibilizado com outros projetos previstos neste
Plano:

Equipamento de apoio à
integração ônibus-metrô junto
à Estação Lagoinha

Implantação da Estação Lagoinha de Transferência do Move.

Equipamento de apoio à
integração ônibus-metrô junto
à Estação Carlos Prates

Implantação de equipamento de apoio à integração de usuários do transporte coletivo
em edificação na esquina da avenida Barbacena com rua dos Goitacazes ou em espaço
público (Av. Barbacena e/ou Av. do Contorno).

Qualificação e ampliação
de espaços públicos e
equipamentos de uso público

Intervenções de melhoria no espaço público - vias, praças e mirantes - com foco no
caminhamento e na acessibilidade para pedestres, melhorias ambientais (arborização e
ajardinamento), iluminação e mobiliário urbano.
Criação de rotas de acesso às principais estações de transporte coletivo, centralidades,
praças e mirantes.
As intervenções deverão incluir a implantação das rotas cicláveis previstas na Lei do
Plano Diretor.
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Intervenção

Descrição

Implantação e melhoria de
transposições para pedestres

Melhoria nas transposições para pedestres sobre a linha férrea e a Av. Antônio Carlos e
implantação de novas transposições.

Implantação de
atravessamentos de quadra

Implantação de eixos de atravessamentos de quadras, com foco principal em pedestres e
ciclistas. Estas intervenções têm como objetivo aumentar a capilaridade do tecido urbano,
principalmente na porção norte da área abrangida pelo Plano, onde se encontram quadras
extensas, com mais de 200m de extensão. Eles poderão ser realizados por meio de vias,
espaços livres de uso público ou áreas de fruição pública.
Sua viabilização poderá se dar em empreendimentos públicos ou particulares (com
reparcelamento ou implantação de área de fruição pública que interligue duas vias),
utilizando os instrumentos de reajuste de terrenos ou desapropriação com recursos da OUC.

Implantação de espaços de
lazer e convivência

Implantação e/ou ampliação de equipamentos de uso público a serem definidos, e,
cujos projetos serão detalhados quando da execução do Plano Centro-Lagoinha e
deverão contribuir para a ampliação da oferta de espaços de lazer e de convivência para
a comunidade, especialmente na porção Norte da área abrangida pelo Plano, podendo
articular outros usos, como atividades culturais e econômicas, por exemplo.

Atravessamento de quadras

Qualificação de áreas residuais junto ao
Complexo Viário da Lagoinha
Requalificação de espaço público

Travessia de pedestres

Equipamento Integração Transporte Coletivo

Perímetro

Ribeirão Arrudas
Ferrovia

0

Estação Metrô

250

500m
N

Mapa 03: Investimentos: obras
estruturantes. Elaboração:
SUPLAN/SMPU, 2020.
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5.3. Hierarquização e distribuição dos investimentos
No contexto da OUC, a distribuição dos investimentos propostos para
o Plano é variável para diferentes cenários de arrecadação. Para os
cenários com menor arrecadação, a proporção de investimentos em obras
estruturantes é maior. Esta proporção diminui em caso de ampliação da
arrecadação.
Em todos os cenários o total arrecadado com a OUC deverá ser revertido
em investimentos previstos neste plano urbanístico. A destinação geral
prevista para os investimentos em três cenários de arrecadação está
indicada no Quadro 2:
Referência de
arrecadação:

Referência de
arrecadação:

Referência de
arrecadação:

R$ 225 milhões

R$ 680 milhões

R$ 1,13 bilhão

%

R$
milhões

%

R$
milhões

%

R$
milhões

Obras
estruturantes

75%

168,75

65%

442,00

55%

621,50

HIS e ZEIS

10%

22,50

15%

102,00

20%

226,00

Patrimônio
cultural

6%

13,50

7%

47,60

8%

90,40

Assistência
social

3%

6,75

4%

27,20

5%

56,50

Mobilidade

2%

4,50

3%

20,40

3%

33,90

Meio ambiente

2%

4,50

3%

20,40

4%

45,20

Outros

2%

4,50

3%

20,40

5%

56,50

Total

100%

225,00

100%

680,00

100% 1130,00

Grupo de
investimento

As obras estruturantes foram hierarquizadas em três grupos de
prioridade. Os investimentos dos grupos 1 e 2 foram classificados como
prioritários e aqueles do grupo 3 como complementares. No cenário
moderado de renovação imobiliária e arrecadação, a totalidade dos
investimentos prioritários deverá ser realizada ao final da vigência do
Plano. Os investimentos complementares só serão possíveis no caso de
superação da arrecadação prevista no cenário moderado. No Mapa 04
estão identificadas as obras estruturantes, segundo a sua hierarquização.
Os investimentos do grupo 1 são obrigatórios e deverão ser realizados
nos primeiros anos de implantação do Plano. A definição da priorização
dos investimentos do grupo 2 caberá à gestão do Plano. Será admitida a
realização de investimentos pertencentes ao grupo 3 antes da realização
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Quadro 02: Distribuição dos
investimentos em três cenários
de arrecadação. Elaboração:
SUPLAN/SMPU, 2020.

completa dos investimentos do grupo 2, com a condição de haver parecer
técnico justificando essa alteração, bem como realização de consulta
pública para tal alteração de priorização dos investimentos.
No Mapa 05, a seguir, constitui uma síntese das propostas de ocupação e
investimentos em obras estruturantes do Plano Centro-Lagoinha.

Perímetro

Ribeirão Arrudas
Ferrovia

Hierarquia:
1

2

3

Estação Metrô

0

250

500m
N

Mapa 04: Hierarquização
dos investimentos em obras
estruturantes. Elaboração:
SUPLAN/SMPU, 2021.
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Zoneamento:
Perímetro
AT
AP

Intervenções:
Qualificação de áreas residuais junto ao
Complexo Viário da Lagoinha
Requalificação de espaço público

Ribeirão Arrudas
Ferrovia

Equipamento Integração Transporte Coletivo

Estação Metrô

0

250

500m
N

Mapa 05: Mapa síntese do
Plano Centro Lagoinha:
obras estruturantes, áreas
de transformação e áreas de
adensamento preferencial.
Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021.
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06.
Dos
instrumentos
de política
urbana
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Fotografia 06: Vista do Bairro
da Lagoinha a partir da torre da
Igreja. Fonte: SUPLAN/SMPU.

06.

A aplicação dos instrumentos de política urbana durante a
implementação do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha
deve observar as determinações do Estatuto da Cidade, da Lei Municipal
nº 11.181/2019 – Plano Diretor e da Lei Municipal nº 11.216/2020, bem como
os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos neste documento.
O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, institui em seu Capítulo
II um rol de instrumentos de política urbana que poderão ser utilizados
pelos municípios – desde que assim esteja previsto em seus planos
diretores –, com o intuito de ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana.
No Plano Diretor de Belo Horizonte, os instrumentos de política urbana e
suas respectivas diretrizes estão definidos nos Capítulos II a IX do Título
II. Em consonância com o §2º do Art. 38 da Lei Municipal nº 11.181/2019,
esses instrumentos devem ser aplicados com o objetivo de alcançar o
cumprimento da função social da propriedade, assim definido no caput:
A propriedade urbana deverá cumprir sua função social, elemento
constitutivo do direito de propriedade, sendo utilizada em prol do bem
coletivo, da segurança, do bem-estar dos indivíduos e do equilíbrio
ambiental, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento
das atividades econômicas e à garantia do direito à terra urbana, à
moradia, ao trabalho, ao lazer e à circulação, para as presentes e
futuras gerações. (Art. 38 da Lei Municipal nº 11.181/2019)
Todos os instrumentos de política urbana previstos no Título II da Lei
do Plano Diretor poderão ser utilizados no contexto do Plano CentroLagoinha, desde que atendidas as diretrizes da Lei Municipal nº 11.216/2020
e aquelas contidas nos Itens 6.1 a 6.8 deste documento.
A Lei Municipal nº 11.216/2020 dispõe especificamente sobre a aplicação
dos instrumentos previstos nos Capítulos II, III e IV do Título II da
Lei Municipal nº 11.181/2019, quais sejam: Parcelamento, edificação
e utilização compulsórios (PEUC), IPTU progressivo no tempo e
Desapropriação com pagamento em Títulos da dívida pública; Consórcio
Imobiliário; Direito de Preempção; Outorga Onerosa do Direito de Construir
(OODC) e Transferência do Direito de Construir (TDC). Também poderão
ser utilizados instrumentos urbanísticos previstos na Lei do Plano Diretor,
mas não regulamentados através da Lei Municipal nº 11.216/2020, tais
como Reajuste de Terrenos e Convênio Urbanístico de Interesse Social.
Na integralidade da área abrangida pelo Plano Centro-Lagoinha a
aplicação dos instrumentos de política urbana deverá priorizar o
aproveitamento de áreas e imóveis vazios ou subutilizados, bem como a
qualificação de áreas degradadas.
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Em complemento às determinações da Lei do Plano Diretor e da lei
municipal supracitada, restam definidas nos Itens 6.1 a 6.8 a seguir as
diretrizes específicas para aplicação dos instrumentos de política urbana
no contexto do Plano Centro-Lagoinha. Observa-se que a regulamentação
destas especificidades ocorrerá quando da aprovação da Lei que instituir
a Operação Urbana Consorciada Centro-Lagoinha. Os prazos referentes
à implementação dos instrumentos compulsórios deverão ser contados
somente após a suspensão da situação de emergência declarada por
meio do Decreto nº 17.298/2020.
As especificidades relacionadas aos instrumentos de política urbana
que não foram contemplados nos Itens 6.1 a 6.8 deverão ser avaliadas
pelo COMPUR, observados os princípios e diretrizes da política urbana
municipal definidos na Lei do Plano Diretor, bem como aqueles que
fundamentam este Plano.

6.1. Operação Urbana Consorciada
Como indicado na introdução deste documento, o Plano Centro Lagoinha
será implementado por meio de uma Operação Urbana Consorciada
(OUC). O Estatuto da Cidade define a OUC como
o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público
municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em
uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e
a valorização ambiental. (§1º do Art. 32 da Lei Federal nº 10.257/2001)
Na Lei do Plano Diretor, as operações urbanas são indicadas como
instrumentos voltados
para viabilizar projetos urbanos de interesse público, articulados com a
qualificação dos modelos de ocupação e uso de imóveis no Município,
que prevê intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo, com
a participação de agentes públicos e da sociedade. (art. 62 da Lei
Municipal nº 11.181/2019)
Nos termos dos Art. 32 e 33 do Estatuto da Cidade e do Art. 70 da Lei do
Plano Diretor, as OUCs devem ser regulamentadas obrigatoriamente
por meio de lei municipal, que deve ser precedida por um conjunto de
estudos e avaliações: elaboração do Plano Urbanístico, definição de
Estoque de Potencial Construtivo Adicional, elaboração e aprovação de
Estudo de Impacto de Vizinhança e elaboração de avaliação de viabilidade
econômica e financeira.
O Plano Centro-Lagoinha corresponde ao plano urbanístico da OUC
Centro-Lagoinha e abrange o Programa Básico de Ocupação (Capítulo 4)
e o Programa de Atendimento Econômico e Social (Anexo VI), bem como
as demais determinações do §5º do Art. 69 da Lei Municipal nº 11.181/2019.
A partir dos princípios, objetivos e diretrizes definidos nos Capítulos 2 a
6 e nos Anexos do presente documento, foram elaborados o Estudo de
Impacto de Vizinhança e o Estudo de Viabilidade Financeira que deverão
integrar a lei municipal que regulamentar a OUC Centro-Lagoinha.
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Ainda de acordo com o que determinam o Estatuto da Cidade e o
Plano Diretor de Belo Horizonte (Inciso X, §5º do Art. 69), nas áreas
abrangidas pelas OUCs podem ser aplicados de maneira sucessiva e/ou
concomitante outros instrumentos urbanísticos. Para a implementação
do Plano Centro-Lagoinha, está prevista a utilização dos instrumentos
indicados nos itens a seguir.

6.2. Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC)
Este instrumento está definido e regulamentado, respectivamente, na
Seção II do Capítulo IV do Título II da Lei do Plano Diretor e no Capítulo
V da Lei Municipal nº 11.216/2020. Nos termos do Art. 48 da Lei Municipal
nº 11.181/2019, a Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC) é o
instrumento de política urbana que permite o exercício do direito de
construir acima do CA Básico, mediante contrapartida do responsável
legal pelo projeto licenciado ao Executivo em função do ônus decorrente
da carga adicional na estrutura urbana.
A ODC e a OUC são instrumentos de política urbana complementares.
Enquanto a ODC recupera a valorização de uma área onde há capacidade
de suporte de infraestrutura, revertendo fundos para investimento na
cidade, a OUC possibilita a melhoria do espaço urbano, a implantação
de projetos de habitação de interesse social bem como a ampliação da
capacidade da infraestrutura no seu recorte territorial para suportar
a densidade adicional prevista a partir da recuperação da valorização
imobiliária decorrente das transformações promovidas pela própria
operação (Ministério das Cidades, 2017, p. 85-86).
Desta forma, são diretrizes específicas para a aplicação da ODC no
contexto do Plano Centro-Lagoinha:
1. A arrecadação na área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha se
dará majoritariamente por meio da ODC, que será aplicada para superação
do CA Básico correspondente a 1, de acordo com o disposto no Capítulo
4 deste Plano e com o CA Máximo definido no Anexo I – “Quadros de
parâmetros específicos de parcelamento, ocupação e uso do solo”.
2. Os recursos obtidos por meio da ODC na área de abrangência do Plano
Centro-Lagoinha deverão integrar o Fundo da OUC Centro-Lagoinha
e serão aplicados exclusivamente no seu perímetro, de acordo com o
disposto nos Capítulos 2, 3 e 5 deste documento, bem como nos Anexos
II, III e V – “Quadros de investimentos em obras estruturantes”, “Diretrizes
específicas para praças e mirantes” e “Diretrizes específicas para
investimentos em cultura e patrimônio”, respectivamente.

6.3. Transferência do direito de construir (TDC)
Este instrumento está definido e regulamentado, respectivamente, na
Seção III do Capítulo IV do Título II da Lei do Plano Diretor e no Capítulo
VI da Lei Municipal 11.216/2020. Nos termos do Art. 51 da Lei Municipal nº
11.181/2019, a Transferência do Direito de Construir (TDC) é o instrumento
pelo qual o Executivo autoriza o proprietário de imóvel urbano a alienar ou
a exercer em outro local o direito de construir relativo ao respectivo CA
Básico.
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Nas OUCs, o uso da TDC em empreendimentos imobiliários receptores
de potencial construtivo pode gerar uma competição indesejável e a
perda de controle pelo município sobre o potencial construtivo adicional
alocado no território e a dinâmica de transformação da área (Ministério
das Cidades, 2017, p. 86). O mesmo não se aplica à geração de potencial
construtivo por TDC a partir de imóveis localizados no perímetro da OUC,
desde que este potencial seja transferido para imóveis fora da OUC.
Desta forma, são diretrizes para a aplicação da TDC no contexto do Plano
Centro-Lagoinha:
1. A Transferência do Direito de Construir (TDC) deverá ser aplicada no
perímetro abrangido pelo Plano Centro-Lagoinha, com vistas a incentivar
a proteção e valorização do patrimônio cultural, bem como a qualificação
ambiental da área.
2. São passíveis de geração de TDC no perímetro do Plano CentroLagoinha os imóveis considerados necessários ao atendimento do
interesse cultural e do interesse ambiental, em detrimento dos Incisos III
a IV do Art. 52 da Lei Municipal nº 11.181/2019.
3. Os imóveis situados na área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha
não são passíveis de recepção de TDC em nenhuma hipótese.
4. Imóveis subutilizados e/ou utilizados exclusivamente ou
majoritariamente como estacionamento situados na área de abrangência
do Plano Centro-Lagoinha não poderão ser geradores de TDC.

6.4. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios
(PEUC) e IPTU progressivo no tempo
Estes instrumentos estão definidos e regulamentados, respectivamente,
no Capítulo II do Título II da Lei do Plano Diretor e no Capítulo II da Lei
Municipal nº 11.216/2020. Nos termos do Art. 40 da Lei Municipal nº
11.181/2019, o Executivo poderá determinar a aplicação do parcelamento,
da edificação e da utilização compulsórios (PEUC) em glebas não
parceladas ou imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados,
observadas a capacidade de suporte e as diretrizes da política urbana das
diferentes porções do território municipal, visando ao cumprimento da
função social da propriedade urbana. De acordo com o Art. 43 da mesma
Lei, o descumprimento desta determinação poderá acarretar aplicação do
IPTU Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo
de 5 anos consecutivos.
No caso de áreas de OUC, a utilização do PEUC e do IPTU Progressivo no
Tempo pode contribuir para dinamizar a sua transformação, induzindo
os proprietários a colocarem seus imóveis no mercado e coibindo a
retenção de terrenos e/ou edificações vazios ou subutilizados para fins
especulativos (Ministério das Cidades, 2017, p. 88).
Desta forma, são diretrizes específicas para a aplicação do PEUC e do
IPTU Progressivo no Tempo no contexto do Plano Centro-Lagoinha:
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1. Na área de abrangência do Plano Centro-Lagoinha são considerados
imóveis subutilizados, além do estabelecidos no Art. 41 da Lei Municipal nº
11.181/2019:
• Aqueles inseridos nas áreas classificadas como AT, AP e AM, de
acordo com o “Programa Básico de Ocupação”, cujo CA seja inferior
ao CA mínimo indicado no “Quadro de parâmetros específicos de
parcelamento, ocupação e uso do solo” que integra o Anexo I deste
Plano, ressalvados imóveis com proteção cultural específica.
• Aqueles inseridos nas áreas classificadas como AT, AP e AM, de acordo
com o “Programa Básico de Ocupação”, utilizados exclusivamente como
estacionamento, cujo uso principal seja estacionamento ou que tenha
50% ou mais de sua área útil destinada ao uso como estacionamento.
2. O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios e o IPTU
progressivo no tempo serão aplicados preferencialmente nas áreas de
transformação e nas áreas classificadas como AP e AM, de acordo com o
“Programa Básico de Ocupação” do Plano Centro-Lagoinha.

6.5. Direito de preempção
Este instrumento está definido e regulamentado, respectivamente,
no Capítulo III do Título II da Lei do Plano Diretor e no Capítulo IV da
Lei Municipal nº 11.216/2020. Nos termos do Art. 44 da Lei Municipal nº
11.181/2019, o Direito de Preempção confere ao Município preferência
para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares com a finalidade de cumprir os objetivos da política urbana
municipal.
A aplicação deste instrumento na área de abrangência do Plano CentroLagoinha deve observar o disposto no §1º do Art. 44 supracitado, nos
termos do Inciso III do Art. 9º da Lei Municipal 11.216/2020. Sob este
aspecto, o Direito de Preempção poderá ser exercido para os seguintes
fins:
• Regularização fundiária;
• Constituição de reserva fundiária;
• Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
• Implantação de EUC;
• Criação de espaços públicos de lazer ou áreas verdes;
• Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
• Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
São diretrizes específicas para a aplicação do Direito de Preempção no
contexto do Plano Centro-Lagoinha:
1. O Direito de Preempção poderá ser aplicado, com vistas à aquisição
de imóveis pelo município para o cumprimento dos princípios, objetivos,
diretrizes e propostas de investimentos definidos neste Plano.
2. O Direito de Preempção será aplicado prioritariamente nas Áreas de
Transformação e nas áreas com previsão de atravessamento de quadra,
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de acordo com o “Programa Básico de Ocupação” do Plano CentroLagoinha, observada a priorização de investimentos definida no Capítulo 5
deste documento ou definida pela gestão do Plano Centro-Lagoinha.

6.6. Reajuste de Terreno
Este instrumento está definido no Capítulo VI do Título II da Lei do Plano
Diretor e não foi regulamentado por meio da Lei Municipal nº 11.216/2020
– cabendo, portanto, à Lei que instituir a OUC Centro-Lagoinha a
regulamentação da sua aplicação no perímetro de abrangência do Plano
Centro-Lagoinha. Nos termos do Art. 73 da Lei Municipal nº 11.181/2019,
o Reajuste de Terrenos constitui instrumento de redesenho de porções
do território municipal com vistas à sua qualificação urbanística, a ser
efetivada a partir da unificação de registros imobiliários para posterior
parcelamento. De acordo com o §3º do referido artigo, as operações
urbanas consorciadas poderão prever a definição de áreas para reajuste
de terrenos.
São diretrizes específicas para a aplicação do Reajuste de Terrenos no
contexto do Plano Centro-Lagoinha:
1. O Reajuste de Terrenos deverá ser aplicado no perímetro do Plano
Centro-Lagoinha, com vistas ao cumprimento das diretrizes de
desenvolvimento urbano definidas neste documento, do “Programa
Básico de Ocupação” (Capítulo 4) e das propostas de investimento
(Capítulo 5).
2. O Reajuste de Terrenos será aplicado prioritariamente nas áreas de
transformação e nas áreas com previsão de atravessamento de quadra,
de acordo com a Proposta de Ocupação.

6.7. Convênio Urbanístico de Interesse Social
Este instrumento está definido e regulamentado no Capítulo VIII do Título
II da Lei do Plano Diretor. Nos termos do Art. 76, O convênio urbanístico
de interesse social é uma forma de acordo de cooperação firmado entre
o Executivo e a iniciativa privada para execução de empreendimentos de
interesse social.
São diretrizes específicas para a aplicação do Convênio Urbanístico de
Interesse Social no contexto do Plano Centro-Lagoinha:
1. O Convênio Urbanístico de Interesse Social poderá ser implementado
em todo o território demarcado pelo perímetro da OUC Centro-Lagoinha,
devendo ser considerada prioritária a área delimitada como AEIS na Lei nº
11.181/2019.
2. Na hipótese indicada no inciso I do §1º do artigo 76 da Lei nº 11.181/19, o
Convênio Urbanístico de Interesse Social será aplicado prioritariamente
em terrenos situados nas AP e AM.
3. Na hipótese indicada no inciso II do §1º do artigo 76 da Lei nº 11.181/19, o
Convênio Urbanístico de Interesse Social será aplicado prioritariamente
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em terrenos situados nas AT, no caso de terrenos adquiridos através do
Direito de Preempção.
4. Os respectivos editais definirão o percentual de área construída a ser
destinado a HIS de cada Convênio Urbanístico a ser estabelecido no
perímetro da OUC.

6.8. Desapropriação
Além dos instrumentos de política urbana definidos no Título II da Lei do
Plano Diretor, no perímetro de abrangência do Plano Centro-Lagoinha
poderá ser utilizada também a desapropriação para ao atingimento de
seus objetivos.
As desapropriações não serão instrumentos preferenciais, devendo
ser dada preferência para os demais instrumentos urbanísticos, como
indicado acima. Caso seja imprescindível a realização de desapropriações,
estas deverão estar de acordo e serem realizadas no contexto de
intervenções específicas para o cumprimento do Programa Básico de
Ocupação e para execução dos investimentos estabelecidos neste Plano,
considerando as diretrizes do PAES.
Eventuais desapropriações serão realizadas prioritariamente nas ATs e
nas áreas com previsão de atravessamento de quadra, de acordo com o
Programa Básico de Ocupação.
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07.
Gestão
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Fotografia 07: Vista da Rua
Sapucaí. Fonte: CURA.

07.

A gestão do Plano Centro-Lagoinha deve ser orientada pelos princípios de
gestão compartilhada e participativa, nos termos do Estatuto da Cidade
e da Lei do Plano Diretor de Belo Horizonte. Sendo assim, de acordo com
o que determinam o Art. 33 do da Lei Federal nº 10.257/2001 e o §5º do Art.
69 da Lei Municipal nº 11.181/2019, a lei municipal específica que instituir
a OUC Centro-Lagoinha deverá prever, além do disposto no Capítulos 2
a 7 e nos anexos deste Plano, a criação, a composição e as atribuições
do seu Grupo Gestor, a criação e as diretrizes para gestão do seu fundo
específico, bem como os mecanismos de participação popular. Além
disso, devem ser definidos também os canais e os instrumentos de
divulgação da Operação – notadamente no que se refere à arrecadação,
aos investimentos e às deliberações do Grupo Gestor.
As decisões do Grupo Gestor deverão ser orientadas e fundamentadas
pelos princípio, objetivos e diretrizes definidos neste documento e sua
composição deverá priorizar a diversidade de representação do poder
público e da sociedade civil, considerando os setores atuantes em todo o
perímetro de abrangência do Plano Centro-Lagoinha, o fortalecimento do
planejamento participativo e a inclusão de associações de base local.
Tal como disposto neste documento, as diretrizes, os projetos e as ações
que integram o Plano Centro-Lagoinha contemplam dimensões diversas
do cotidiano urbano e abrangem, portanto, políticas setoriais de cultura e
de proteção do patrimônio cultural, de habitação, de mobilidade urbana,
de meio ambiente, de assistência social e de segurança pública, dentre
outras. Desta forma, para a execução de benefícios ou investimentos
vinculados à OUC Centro-Lagoinha poderão ser consultados os
Conselhos Municipais que tratam das políticas setoriais – tais como,
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCMBH), Conselho Municipal de Habitação (CMH), Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana (COMURB), dentre outros.
Na gestão da OUC Centro-Lagoinha, caberá ao órgão responsável pela
gestão da política urbana municipal:
• Convocar, organizar e coordenar a realização das reuniões do Grupo
Gestor;
• Convocar, organizar e coordenar a realização de reuniões entre o
Grupo Gestor e outros órgãos da administração municipal ou entidades
representantes da sociedade civil, quando for o caso;
• Apresentar periodicamente ao Grupo Gestor o balanço da arrecadação e
dos investimentos da OUC Centro-Lagoinha;
• Elaborar relatório sobre a arrecadação propiciada pelos Instrumentos de
Política Urbana utilizados na Operação, com indicações detalhadas sobre
o montante advindo de cada um deles, assim como a destinação dos
recursos auferidos;
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• Elaborar relatórios sobre a implementação das obras estruturantes, a
serem apresentados ao Grupo Gestor;
• Elaborar relatórios sobre a implementação do PAES, com apoio dos
órgãos responsáveis pelo desenvolvimento econômico e pela assistência
social, a serem apresentados ao Grupo Gestor;
• Elaborar relatórios sobre a implementação de programas, projetos
e ações que visam à valorização e preservação do patrimônio cultural
material e imaterial local, com apoio do órgão responsável pela política
municipal de patrimônio cultural, a serem apresentados ao Grupo Gestor;
• Encaminhar para análise e deliberação do Grupo Gestor as propostas de
execução de investimentos dos Grupos 2 e 3;
• Encaminhar aos órgãos da administração municipal competentes as
propostas de investimentos dos Grupos 2 e 3 para análise de viabilidade
técnica e financeira;
• Monitorar o EPCA definido para a área e dar publicidade às alterações
decorrentes da utilização dos Instrumentos de Política Urbana;
• Fornecer suporte técnico e administrativo necessário às ações e
tomadas de decisão do Grupo Gestor da OUC Centro Lagoinha;
• Dar publicidade às informações referentes à OUC Centro-Lagoinha.
Ao Grupo Gestor da OUC Centro Lagoinha caberá:
• Acompanhar o desenvolvimento das ações relacionadas à
implementação da Operação Urbana Centro-Lagoinha, segundo os
objetivos e diretrizes contidos no Plano Centro-Lagoinha;
• Acompanhar o balanço da arrecadação e dos investimentos da OUC
Centro Lagoinha;
• Deliberar sobre as propostas de execução de investimentos dos
Grupos 2 e 3 encaminhadas pelo órgão responsável pela política urbana
municipal;
• Deliberar sobre a destinação de recursos da OUC Centro-Lagoinha
para a ampliação, reforma ou construção de equipamentos urbanos
e comunitários, a partir de demanda encaminhada pelos órgãos
responsáveis pelas políticas públicas de patrimônio cultural, de
mobilidade e de acessibilidade urbana, de assistência social, de
segurança pública, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente e
de saneamento;
• Desenvolver proposta de hierarquização dos investimentos dos
Grupos 2 e 3;
• Acompanhar a programação de intervenções urbanísticas previstas;
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• Acompanhar a implementação de programas, projetos e ações que
visam à valorização e preservação do patrimônio cultural material e
imaterial local;
• Acompanhar a implementação do PAES e propor alterações;
• Acompanhar e zelar pelo cumprimento das obrigações delegadas aos
diferentes agentes envolvidos na OUC, de seus prazos e também da
aplicação das penalidades previstas no caso de descumprimento;
• Estabelecer comissões temáticas temporárias;
• Acompanhar a implementação das obras estruturantes, intervenções
urbanísticas, implementação do PAES e de programas, projetos e ações
que visam à valorização e preservação do patrimônio cultural material e
imaterial local;
• Acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo da OUC CentroLagoinha;
• Acompanhar e apoiar a divulgação das informações referentes à OUC
Centro-Lagoinha;
• Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
O Fundo da OUC Centro-Lagoinha será destinado à implementação
dos programas, projetos e ações definidos neste Plano e poderá ser
composto pelas seguintes fontes de receita:
• Recursos provenientes da aplicação da ODC na área de abrangência do
Plano Centro-Lagoinha, inclusive na regularização de edificações;
• Recursos provenientes da concessão onerosa de áreas em espaços
públicos ou equipamento públicos de uso coletivo na área de abrangência
do Plano Centro-Lagoinha;
• Contribuição de melhoria;
• Transferências intergovernamentais;
• Recursos provenientes da alienação de imóveis localizados na área de
abrangência do Plano Centro-Lagoinha;
• Rendas provenientes da aplicação de seus próprios recursos;
• Valor correspondente aos 15% de área a ser transferida ao município
quando da aprovação de projetos de parcelamento do solo, de acordo com
as determinações e os casos previstos na legislação pertinente;
• Quaisquer outros recursos de natureza financeira que lhe sejam
destinados.
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No que tange à divulgação de programas, projetos, ações e processos
atinentes à implementação da OUC Centro Lagoinha deverá ser dada
publicidade às informações através de meios impressos e digitais da
Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, com vistas a garantir e ampliar a
participação da população durante o processo de implementação da OUC
Centro-Lagoinha, poderão ser realizadas audiências públicas, bem como
reuniões e consultas específicas.
Por fim, as alterações deste Plano, bem como da lei que instituir a
OUC Centro-Lagoinha deverão ficar condicionadas à sua discussão
e aprovação na Conferência Municipal de Política Urbana e posterior
apreciação pela Câmara Municipal, sendo imprescindível o alinhamento
de quaisquer propostas de alteração às determinações do Plano Diretor
vigente à época.
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Anexo I
Quadros de parâmetros
específicos de parcelamento,
ocupação e uso do solo
Parâmetro

Áreas de
transformação
(AT)

Áreas de
adensamento
preferencial (AP)

Áreas de
adensamento
moderado (AM)

Coeficiente de
Aproveitamento
básico (CAbas)

1

1

1

Coeficiente de
Aproveitamento
máximo (CAmax)

Variável

6

2,5

Coeficiente de
Aproveitamento
mínimo (CAmin)

0,7

0,6

0,5

Taxa de Ocupação
(TO)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Taxa de
Permeabilidade
Vegetada (TP)

Conforme
plano diretor

Conforme
plano diretor

Conforme
plano diretor

Quota de terreno por
unidade habitacional
(m²/um)

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Altura máxima
na divisa

Não se aplica

13,5*

13,5*

Mínimo de vagas de
estacionamento

Não se aplica

Conforme
plano diretor

Conforme
plano diretor

Classificação da via

Afastamento frontal mínimo (m)

Via de ligação regional ou arterial

4

Via coletora ou local

3

Observações: (1) As edificações na área do Plano Centro Lagoinha ficam dispensadas
de ter o afastamento frontal mínimo como prolongamento do passeio, devendo: a)
ter faixa livre de pedestres igual ou maior à 4,0 m; e b) ser vegetado e arborizado ou
destinado à área de fruição pública. (2) Nas áreas de transformação, bem como nas
áreas de adensamento preferencial e adensamento moderado, não será permitido o
fechamento frontal ou lateral da faixa de afastamento frontal mínimo dos lotes, devendo
estes estar integrados aos passeios. (3) Não será admitido estacionamento nas faixas de
afastamento frontal mínimo em nenhuma situação. (4) Não será admitida a marcação de
muros e fachadas com cores chamativas nos conjuntos urbanos protegidos.
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Quadro 01: 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.

Quadro 02: Afastamento frontal.

64

Anexo II
Quadros de investimentos em
obras estruturantes (mapa 4)
Tipo de intervenção

Identificação

Quadro 01: Grupo prioridade 1.

Integração dos espaços públicos do
Complexo Viário da Lagoinha

Melhoria das condições de circulação
de pedestres e ciclistas, implantação
de equipamentos relacionados à prática
de esportes, lazer e contemplação;
mobiliário urbano, iluminação,
arborização, ajardinamento e paisagismo.

Travessia para pedestres sobre a linha
do metrô

Melhoria ou substituição de travessia
- Rua Vinte e Um de Abril-Estação
Lagoinha-Praça Vaz de Melo

Implantação de equipamento público
de integração ônibus-metrô

Estação de transferência BRT Lagoinha

Qualificação de espaço público

Av. Antônio Carlos
Av. do Contorno
Av. Paraná
Av. Santos Dumont
Av. Saturnino de Brito
Rua Além Paraíba
Rua Curitiba
Rua dos Caetés
Rua Itapecerica
Rua Paulo de Frontin
Praça Elifas Levi (Praça do Peixe)
Praça Rio Branco
Praça Vaz de Melo
Porção oeste das áreas remanescentes
junto ao viaduto Senegal

Tipo de intervenção

Identificação

Qualificação de espaço público
(porção sul)

Av. Augusto de Lima
Av. do Contorno
Av. Olegário Maciel
Rua Curitiba
Rua dos Carijós
Rua Guaicurus
Rua Rio de Janeiro
Praça Antônio Elias Moyses
Praça Antônio Scalzo Neto
Praça Conquista
Praça da Avenida Barbacena

Qualificação de espaço público
(porção sul)

Av. Antônio Carlos
Rua Além Paraíba
Rua Cinábrio
Rua do Bonfim

Quadro 02: Grupo prioridade 2.
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Rua do Serro
Rua Itapecerica
Rua Peçanha
Rua Pedro Lessa
Rua Quinze de Abril
Rua Turvo
Travessa do Bonfim
Praças Bonfim e Timburi
Mirante da Rua Peçanha
(Praça Pisa na Fulô)
Praça Casa da Loba
Praça Quinze de Junho
Praça do Vaticano
Praça São Cristóvão
Mirante da Rua Diamantina
Porção leste das áreas remanescentes
junto ao viaduto Senegal
Qualificação de espaço público:
Baixios de viaduto

Baixio do Viaduto Sarah Kubitschek
Baixio do Viaduto Nansen Araújo

Qualificação de vias e espaços públicos Vilas Pedreira Prado Lopes e
Senhor dos Passos

Obras de melhoria em ruas, becos e
espaços públicos, incluindo o Largo
Carmo do Rio Claro, o Largo do Beco
Sargento São Beraldo (Pça 3.965), a
Praça do Beco Quinze de Abril (Pça 3.156)
e o Mirante da Pedreira Prado Lopes

Atravessamento de quadras

Entre as ruas Bonfim e Além Paraíba no
eixo da Rua Adalberto Ferraz
Entre as ruas Bonfim e Além Paraíba no
eixo da Rua Alberto Gualberto
Entre Rua Bonfim e Av. Dom Pedro II no
eixo da Rua Alberto Gualberto
Entre as ruas Além Paraíba e Itapecerica
no eixo da Rua Rio Novo
Entre Av. do Contorno e Rua Arthur Lobo
no eixo da Rua Espírito Santo
Quadra do Cemitério do Bonfim

Implantação de equipamento público de
integração ônibus-metrô

Estação Carlos Prates

Travessia para pedestres sobre a linha do
metrô

Melhoria ou substituição de travessia Rua da Bahia - Rua Januária
Melhoria ou substituição de travessia Rua Rio de Janeiro - Rua Varginha
Melhoria ou substituição de travessia Rua Padre Paraiso - Restaurante Popular
Melhoria da travessia do Elevado
Helena Greco
Implantação de travessia - Rua Paulo de
Frontin - Av. Dom Pedro II
Implantação de travessia - Rua
Arthur Lobo
Implantação de travessia - Rua Conquista
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Tipo de intervenção

Identificação

Quadro 03: Grupo prioridade 3.

Qualificação de espaço público
(porção sul)

Av. Barbacena
Av. Bias Fortes
Rua da Bahia
Rua dos Caetés
Rua dos Goitacazes
Rua dos Guaranis
Rua dos Tamoios
Rua Januária
Rua Ouro Preto
Rua Ten. Brito Melo
Praça Primeiro de Maio

Qualificação de espaço público
(porção norte)

Av. Dom Pedro II
Av. Nossa Sra. de Fátima
Rua Araribá
Rua Caparaó
Rua Evaristo da Veiga
Rua Fagundes Varela
Rua Guapé
Rua Jaguari
Rua Machado de Assis
Rua Mariana
Rua Patrocínio
Rua Pedro Leopoldo
Rua Piratininga
Rua Serra Negra
Rua Sete Lagoas
Praça Agostino Martini
Praça Professor Corrêa Neto
Praça Tenente Henrique Loureiro
Praça Túnel da Lagoinha
Mirante da Pedreira do Campo
do Pitangui

Qualificação de vias e espaços públicos Vilas Pedreira Prado Lopes e
Senhor dos Passos

Obras de melhoria em ruas, becos e
espaços públicos

Atravessamento de quadras

Continuidade da rua Piratininga
Ligação entre as ruas Diamantina e
Itabira, no eixo da rua Comendador
Nohme Salomão

Travessia para pedestres sobre a linha
do metrô

Implantação de travessia - Rua
Ouro Preto
Melhoria ou substituição da travessia da
estação de metrô Carlos Prates

67

68

Anexo III
Diretrizes específicas para
qualificação de espaços públicos
O Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha tem as intervenções
em espaços públicos como um de seus pilares centrais, considerando sua
importância nos modos de deslocamento não motorizados. Assim, estão
previstas ações de melhoria e qualificação de largos e calçadas, praças,
travessas, baixios de viadutos, mirantes, entre outros. As intervenções
podem incluir adequação de acessibilidade, projetos de paisagismo
e tratamento de áreas ajardinadas, implantação de mobiliários
urbanos, bem como eventuais intervenções no sistema viário e outras
infraestruturas associadas. Os projetos deverão privilegiar pedestres e
ciclistas e, sempre que possível, adotar soluções baseadas na natureza e
infraestrutura verde, tais como jardins de chuva.
Este Plano listou espaços públicos contidos em seu perímetro, definindo
diretrizes para cada um destes espaços. As diretrizes de melhoria e
qualificação possuem diferentes portes de intervenção, definidas a partir
do diagnóstico e da potencialidade dessas áreas, e foram divididas nas
seguintes categorias:
• Implantação: Obras para estabelecimento de um novo espaço público.
• Reforma estruturante: Obras que alteram a dinâmica do local e/ou os
programas existentes, e que demandam alterações significativas em
sua geometria, movimentação de terra, alterações no sistema viário,
enterramento de infraestrutura elétrica e lógica, entre outros.
• Reforma simples: Obras de melhoria que podem incluir repavimentação
do passeio, implantação ou redistribuição de mobiliários urbanos,
pequenas adequações na acessibilidade, aumento da arborização, porém
sem necessidade movimentação de terra, demolições significativas ou
alterações na geometria.
• Manutenção: Ações de conservação dos elementos existentes, tais
como replantio/irrigação nos canteiros, pintura de mobiliários urbanos ou
implantação de mobiliário urbano pontual, e/ou pequenas correções na
pavimentação.
Dentre as ações propostas, destaca-se a integração dos espaços
públicos do Complexo Viário da Lagoinha. O conjunto de intervenções
no complexo tem papel fundamental para o alcance dos objetivos
vinculados ao Plano Centro-Lagoinha: as intervenções propostas buscam
a integração, qualificação e criação de espaços de uso público; a melhoria
das condições de circulação de pedestres e ciclistas, e em especial da
acessibilidade às estações de transporte coletivo e das condições de
travessia da linha do metrô; a valorização da paisagem urbana; entre
outros. Dada sua localização estratégica, há a expectativa de que sua
implementação possua efeito multiplicador em todo o perímetro da
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operação, com potencialidade de estabelecer novas relações entre as
pessoas e aquele território. Neste contexto, sua implementação é central
e prioritária.
O desenvolvimento do projeto de intervenção nestes espaços públicos
deverá garantir não apenas a melhoria das condições de circulação
de pessoas, mas também deverá fomentar o aumento de fluxo e
da permanência de pessoas, o sombreamento dos percursos, e sua
agradabilidade de uma forma geral, promovendo sensação de conforto
e segurança aos transeuntes. Ações como a implantação de mobiliário
urbano, iluminação, arborização, ajardinamento e paisagismo, bem como
equipamentos relacionados à prática de esportes, lazer e contemplação,
são complementares e fundamentais ao projeto. Poderão ser previstos
equipamentos públicos e espaços destinados a comércio e serviços, com
o objetivo de criar um conjunto com usos mistos e diversificados, que
possam atrair e ser utilizados por grupos diferentes, em diversos horários
e contextos, para dinamizar a região.
As intervenções listadas poderão ser implantadas em etapas distintas. O
Mapa 04 contém as intervenções do Plano Urbanístico e a hierarquização
das ações; assim, as áreas categorizadas como hierarquia 1 deverão
compor a primeira etapa das intervenções, que deve buscar a integração
do conjunto de espaços públicos nas proximidades do Complexo Viário,
incluindo calçadas, praças, mirantes e baixios de viadutos, na área
central e na região da Lagoinha, com destaque para Praça Rio Branco,
Praça do Peixe, Praça Vaz de Melo e Mirante da Rua Diamantina. Esta
hierarquização levou em consideração o impacto destas ações, cujas
experiências e resultados devem ser replicados e potencializados, e
eventuais problemas, corrigidos.
Em vias com indicação de intervenção (Anexo II), as propostas deverão
ser direcionadas às necessidades relacionadas à circulação geral. Para
as praças e mirantes, apresentam-se a seguir diretrizes iniciais. O escopo
das intervenções está indicado a título preliminar, e serão definidos
conclusivamente ao longo do processo de gestão do Plano CentroLagoinha.
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Quadro 01: Diretrizes para praças
e mirantes.

Local

Localização

Área
aproximada

Porte da
intervenção

Área
remanescente
junto ao viaduto
Senegal – parte
oeste

Entre a Av. Presidente
Antônio Carlos e rua
Itapecerica, junto ao
viaduto Senegal

1.250 m²

Implantação Projeto a ser desenvolvido em conjunto
com a primeira etapa do projeto de
integração dos espaços públicos do
complexo da Lagoinha. O projeto deverá
prever áreas de permanência, paisagismo,
arborização, iluminação, arte urbana
e percurso para pedestres entre a Av.
Presidente Antônio Carlos e a Rua
Itapecerica.

1

Praça Elifas Levi Entre a Av. Nossa
(Praça do Peixe) Senhora de Fátima,
a rua Paquequer e a
rua Bonfim, no acesso
ao Viaduto Sara
Kubitschek

2.358 m²

Reforma
Projeto a ser desenvolvido em
estruturante conjunto com a primeira etapa do
projeto de integração dos espaços
públicos do complexo da Lagoinha. O
projeto poderá prever implantação de
mobiliário urbano, paisagismo, espaços
para estabelecimentos de comércio e/
ou serviço, melhoria na acessibilidade
e implantação de iluminação de
segundo nível.

1

Praça Coronel
Guilherme Vaz
de Melo

Praça em dois trechos. 5.000 m²
1 - localizado entre a
Av. Adalberto Ferraz
e a Av. Antônio Carlos
e outro 2 - largo de
acesso à passarela
que liga o centro da
cidade à Lagoinha, e
próxima ao encontro
das ruas Além Paraíba
e Itapecerica

Reforma
Projeto a ser desenvolvido em conjunto
estruturante com a primeira etapa do projeto de
integração dos espaços públicos
do complexo da Lagoinha. O projeto
deverá prever áreas de permanência,
equipamentos para atividades físicas,
espaços para eventos, paisagismo,
aumento da arborização, espaços para
estabelecimentos de comércio e/ou
serviço.

1

Praça Rio
Branco

Início da Av. Afonso
Pena, junto ao
Terminal Rodoviário
Israel Pinheiro, na
confluência das
avenidas Paraná e
Santos Dumont

Reforma
estruturante
ou reforma
simples

O projeto deverá contemplar intervenções
para melhoria da circulação de pedestres
e ciclistas, substituição da pavimentação,
manutenção do monumento e das
áreas verdes, e aumento e qualificação
das áreas de permanência. Poderá ser
prevista uma reforma estruturante
buscando a implementação de novos
usos.

1

Mirante da Rua
Diamantina

Entre a Av. Presidente 5.640 m²
Antônio Carlos e ruas
Diamantina, Rio Novo e
Borba Gato

Implantação Implantação de praça/mirante com áreas
de permanência, áreas de apropriação,
mobiliário urbano, áreas verdes e
arborização. O projeto poderá prever
espaços para estabelecimentos de
comércio e/ou serviço.

2

“Praça da Casa
da Loba”

Eixo da rua Sebastião
de Melo - ligação da
rua Além Paraíba com
a rua Itapecerica

4.303 m²
Implantação Considerando que a área não é parcelada,
(área da
é necessário verificar a viabilidade da
praça +
conversão oficial da área em ELUP
área da via
ou logradouro. Caso seja possível, o
Sebastião de
projeto deverá prever a implantação de
Melo)
atravessamento de quadra e praça no
interior do quarteirão, conectando a Rua
Itapecerica à Rua Sebastião de Melo.

2

Praça Três mil
Novecentos
e Sessenta e
Cinco

Beco Sargento São
Beraldo

52 m²

2

4.011 m²

Diretrizes

Implantação Implantação de praça com áreas de
apropriação, áreas verdes e arborização.
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Hierarquia

Área
remanescente
junto ao viaduto
Senegal – parte
leste

Entre a Av. Presidente
Antônio Carlos
e rua Francisco
Soucasseaux, junto ao
viaduto Senegal

5.100 m²

64 m²
Encontro dos becos
Praça Três
Quinze de Abril e
mil Cento e
Cinquenta e Seis Sargento João Beraldo

Implantação Projeto a ser desenvolvido em conjunto
com o projeto de integração dos
espaços públicos do complexo da
Lagoinha. O projeto deverá prever
áreas de permanência, ajardinamento e
arborização, iluminação e manutenção
e/ou ampliação das áreas de agricultura
urbana existentes no local.
Reforma
simples

2

Implantação de mobiliário urbano
adequado, melhoria das condições de
acessibilidade, arborização e qualificação
do anfiteatro existente. Intervenções de
arte urbana.

2

Praça São
Cristóvão

Rua Manoel Macedo /
Av. Antônio Carlos

5.543 m²

Considerando que a área não é parcelada,
Reforma
estruturante é necessário verificar a viabilidade da
conversão oficial da área em ELUP ou
logradouro. Caso seja possível, o projeto
deverá implantar áreas de apropriação
com diversidade de usos, principalmente
na porção oeste da praça. Implantação
de acessibilidade e melhoria no
caminhamento, em especial para acesso
à estação MOVE.

2

Praça Bonfim e
Praça Timburi

Praça no encontro da
rua Bonfim com rua
Mariana. Entrada do
Cemitério do Bonfim

2.515 m²

Reforma estruturante do local,
Reforma
estruturante otimizando as áreas de estacionamento
e circulação de veículos. O projeto deverá
permitir a apropriação do espaço e
apresentar diversidade de usos.

2

“Mirante da
Predeira Prado
Lopes”

Rua da Pedreira, entre
a rua Machado e beco
São Geraldo (atrás da
UMEI Pedro Lessa)

2.500 m²

Reforma estruturante do local, com
Reforma
estruturante implantação de áreas de permanência,
redistribuição dos canteiros e
jardins, implantação de mobiliário e
acessibilidade. Manutenção de calçadas
e muros.

2

Praça Quinze
de Junho

Praça no encontro das 437 m²
ruas Além Paraíba,
Guapé, Lambari, Sete
Lagoas

Avaliar possibilidade de ampliação da
Reforma
estruturante praça por meio de alteração no sistema
viário e remanejamento de vagas, com
o objetivo de ampliar, diversificar e
qualificar os espaços de apropriação.

2

Praça na
interseção das
ruas Patrocínio
e Peçanha
(“Pisa na Fulô”)

864 m²
Praça Mirante de
paisagem localizada
na interseção das ruas
Patrocínio e Peçanha
e Av. Bias Fortes
(prolongamento)

Reforma
simples

“Largo Carmo
do Rio Claro”

324 m²
Área entre as ruas
Carmo do Rio Claro, da
Paineira e do Colégio e
beco “G”

Reforma estruturante do local para
Reforma
estruturante melhoria da acessibilidade e criação de
áreas de apropriação.

2

Manutenção geral e implantação de
mobiliários urbanos para permanência.
O projeto poderá prever ampliação das
áreas de permanência, com mudança
da geometria da praça, e deverá ser
integrado com a proposta de travessia
para pedestres sobre a linha do metrô.

2

Manutenção Reforma dos passeios lindeiros ao
ou reforma Cemitério do Bonfim. Aumento da
arborização interna ao Cemitério, com
simples
melhoria da acessibilidade na travessa.

2

Praça Conquista Rua Conquista com Av. 567 m²
do Contorno

Travessa do
Bonfim

Atravessamento de
quadra pelo cemitério
do Bonfim

2.340 m²

Reforma
estruturante
ou reforma
simples
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Qualificação dos espaços de permanência
da praça. Promoção de integração com
o eixo de caminhamento lindeiro ao
viaduto Helena Greco. Implantação de
acessibilidade e grades de proteção para
o mirante.

2

Manutenção Manutenção de canteiros e mobiliários.
ou reforma Implantação de paisagismo e aumento da
simples
arborização.

2

Complexo de áreas
620 m²
residuais da praça
na confluência das
ruas Pe. Eustáquio,
Patrocínio, Conquista e
Av. N. Sra. de Fátima

Manutenção Implantação de projeto paisagístico e
ou reforma melhoria da acessibilidade. Aumento da
simples
arborização.

2

“Praça da Av.
Barbacena”

Encontro da Av.
Barbacena com rua
dos Goitacazes, área
no final da passarela
de acesso à Estação
Carlos Prates

565 m²

Manutenção Implantação de acessibilidade nas
ou reforma esquinas e projeto paisagístico.
simples
Redistribuição do mobiliário urbano
e qualificação dos espaços de
permanência.

2

Praça Antônio
Scalzo Neto

Encontro das ruas
Rio Grande do Sul
com Tupinambás e Av.
Contorno

252 m²

Manutenção Manutenção geral. Poderá ser avaliada
ou reforma a ampliação das áreas de permanência
simples
com mudanças na geometria da praça.

2

“Mirante da
Pedreira campo do
Pitangui”

Atrás do campo do
Pitangui, com acesso
pelas ruas Itabira e
Corumbataí

27.195 m²

Implantação Considerando que a área não é parcelada,
é necessário verificar a viabilidade da
conversão oficial da área em ELUP
ou logradouro. Caso seja possível, a
implantação do espaço público deverá
conformar um mirante, com espaços
para apropriação.

3

Praça Professor
Corrêa Neto

Área ao centro do
Conjunto IAPI

7.036 m²

Reforma
Considerando que a área não é
estruturante parcelada, é necessário verificar o status
do parcelamento e a viabilidade da
conversão oficial da área em ELUP ou
logradouro. Caso seja possível, avaliar a
viabilidade e pertinência no retorno do
projeto original da praça.

3

“Praça Mirante
do Campo”

Área entre a rua
Cinábrio e beco
Ametista, atrás do
campo da Vila Senhor
dos Passos

2.114 m²

Reforma
estruturante
ou reforma
simples

3

Praça Primeiro
de Maio

Encontro da Av. Paraná 1.726 m²
com as ruas dos Tupis,
Santa Catarina e Padre
Belchior

Manutenção Manutenção geral.
ou reforma
simples

3

Praça Túnel da
Lagoinha

Encontro das ruas Ubá 6.790 m²
e Sabará, sobre o túnel
da Lagoinha

Manutenção Qualificação dos usos existentes no
ou reforma local, implantação de projeto paisagístico
simples
e aumento da arborização, e melhoria na
acessibilidade.

3

Praça Tenente
Henrique
Loureiro

Encontro das ruas
790 m²
Tremedal, Vereador
Sócrates Alves Pereira
e da Av. Nossa Senhora
de Fátima

Manutenção Implantação de acessibilidade nas
ou reforma esquinas; reforma da pavimentação;
simples
manutenção das áreas verdes; aumento
e qualificação das áreas de permanência.

3

Praça Agostino
Martini

Confluência das ruas
Itapecerica, Pedro
Lessa, Formiga e
Caxambu

Manutenção Manutenção geral e criação de espaços
ou reforma de permanência. Melhoria da circulação
simples
e implementação de acessibilidade.

3

Praça Antônio
Elias Moyses

Entre a Av. Oiapoque,
rua São Paulo e Av.
do Contorno (final do
viaduto Oeste)

Praça do
Vaticano

1.057 m²

318 m²
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Reforma estruturante do local,
privilegiando a qualificação do espaço
e a promoção de diversidade de usos e
de possibilidades de apropriação, bem
como a implantação de áreas verdes
com projeto paisagístico. Aumento da
arborização no local e promoção de arte
urbana.

74

Anexo IV
Diretrizes específicas
para elaboração do plano
de circulação da
OUC Centro-Lagoinha
1. Introdução
Este documento apresenta diretrizes para o desenvolvimento do
Plano de Circulação a ser elaborado no âmbito da Operação Urbana
Consorciada (OUC) Centro-Lagoinha. O Plano de Circulação deverá ser
desenvolvido nos primeiros momentos de vigência da OUC de modo a
orientar as ações e intervenções destinadas a melhorar as condições de
acessibilidade e mobilidade da área. Contudo é importante ressaltar que
seu desenvolvimento não é condição para as primeiras intervenções no
sistema viário e de transportes, que deverão, em todo caso, respeitar as
diretrizes gerais, as propostas de investimentos e as regras de gestão
do Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, bem como da Lei
do Plano Diretor e do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, tendo como
referência os princípios de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte
Sustentável (DOTS).
O Plano de Circulação tem como objetivos principais: 1) detalhar e orientar
as ações e intervenções relacionadas a acessibilidade, mobilidade,
circulação viária e transportes no âmbito da OUC Centro-Lagoinha e
2) manter uma avaliação e caracterização atualizada das condições
de acessibilidade e mobilidade da área. Nesse sentido, o Plano de
Circulação deverá ser elaborado com previsão de atualização periódica e
deverá constituir-se em um instrumento de ação e estabelecimento de
propostas, mas também de diagnóstico e modelagem de cenários.

2. Estudo de mobilidade e acessibilidade, diagnóstico e
modelagem de cenários
Deverá ser realizado um estudo sobre as condições de mobilidade e de
acessibilidade na área, com o objetivo de caracterizar a circulação de
pedestres e veículos. O estudo deverá:
a) levantar as propostas de intervenções e políticas urbanas previamente
estabelecidas para a área; b) associar os conceitos de melhoria de
acessibilidade e desenho urbano integrado ao uso e à ocupação do
solo, ao acesso a equipamentos e serviços, bem como, às demandas
ambientais locais e em respeito à paisagem urbana; c) considerar não
apenas os aspectos físicos dos sistemas de transporte, incluindo o
sistema viário local, mas também os diferentes perfis de usuários e
modos, abarcando sua diversidade.
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Especial atenção deve ser dada à possibilidade de fruição de espaço por
parte das pessoas com deficiência e às perspectivas de gênero, de modo
a promover uma experiência mais segura e equitativa para as mulheres,
independentemente da idade.
O estudo deve ser um diagnóstico propositivo, ou seja, o levantamento
e a sistematização de dados e informações devem ser realizados
considerando-se as propostas já existentes e indicadas, tendo em vista as
etapas de avaliação, detalhamento e proposições de alternativas.
Devem ser avaliados cenários que possam proporcionar melhor
compreensão do impacto (positivo e negativo) das mudanças propostas.
Essas simulações poderão, por exemplo, explicitar conexões viárias
faltantes, vias saturadas e super-utilizadas, trechos problemáticos para
cruzamento de pedestres, etc.
Os estudos, avaliações e proposições devem estar integrados e considerar
outros estudos e propostas relacionados à mobilidade e acessibilidade
de Belo Horizonte e de sua região metropolitana (como, por exemplo, o
detalhamento técnico do Plano Municipal de Mobilidade) e poderão ser
realizados em conjunto com outros estudos ou proposições.
Devem ser considerados os seguintes eixos temáticos, detalhados em
seguida:
1. Mobilidade ativa
2. Mobilidade coletiva e integração modal
3. Circulação calma
4. Estacionamento
5. Sinalização integrada
6. Logística urbana

3. Diretrizes específicas e detalhamento das proposições
Os itens a seguir apresentam o conteúdo mínimo considerado adequado
para a elaboração do Plano de Circulação da OUC Centro-Lagoinha.
Outros elementos poderão ser incluídos. Da mesma forma, caso algum
estudo que contemple itens indicados já tenha sido desenvolvido, poderá
ser dispensado.
Mobilidade ativa
Realização de pesquisa e estudo de caminhabilidade (segurança,
iluminação pública, relação dos lotes e fachadas com as calçadas),
acessibilidade (condições das calçadas e travessias) e barreiras urbanas
(físicas e sociais), de modo a avaliar a adequação do atendimento
à população, em especial, às mulheres e meninas. Avaliação de
atendimento a normas de acessibilidade e desenho universal, incluindo a
utilização dos espaços públicos por pessoas com deficiências.
Avaliação das propostas cicloviárias existentes e análise topográfica e
de rede, de modo a estabelecer rotas mais favoráveis à circulação de
bicicletas.
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As propostas devem conter, no mínimo:
• Levantamento de interseções com travessias em nível em vias com
alto potencial de conflito entre pedestres e fluxo motorizado, proposição
de intervenções para melhoria da acessibilidade e atravessamento de
pedestre e indicação de detalhamento das soluções (rebaixos de meio-fio,
alargamento de calçadas, implantação de faixa de pedestres, etc.);
• Detalhamento de soluções para as transposições para pedestres
sobre a linha de metrô propostas no Plano Centro-Lagoinha e de novas
transposições necessárias identificadas (detalhamento de soluções
e localização dos acessos e da circulação vertical, possibilidades de
integração com equipamentos ou edificações públicas ou particulares
lindeiras, etc.);
• Avaliação e indicação das melhores tipologias para implantação das
ciclovias propostas e detalhamento das soluções, inclusive interseções;
• Avaliação da necessidade de soluções de infraestrutura cicloviária em
complemento às já propostas e indicação de soluções;
• Levantamento e indicação dos melhores locais para implantação de
equipamentos de estacionamento de bicicletas, inclusive, eventualmente
em empreendimentos e imóveis particulares, dimensionamento e
detalhamento das soluções, contemplando com propostas de gestão;
• Levantamento de demandas de equipamentos complementares de
apoio a ciclistas, como estações de manutenção de bicicletas e chuveiros
e espaços para banho, dimensionamento e detalhamento das soluções,
inclusive com propostas de gestão.
Mobilidade coletiva e integração modal
Avaliação do atendimento dos sistemas de transporte público que servem
a área de estudo (linhas, pontos de embarque e desembarque, estruturas
de transbordo, capacidade e volume de passageiros) de modo a avaliar a
adequação do atendimento à população:
• Propostas de melhorias no atendimento de linhas de ônibus,
considerando-se os fluxos que atravessam a área e aqueles que a utilizam
como ponto de transbordo ou destino (linha 4103), considerando-se os
serviços de transporte metropolitano;
• Proposta de melhorias no acesso a estações do metrô e do BRT MOVE;
• Detalhamento de estratégias de melhoria da integração ônibus-metrô
junto às duas estações de metrô inseridas no perímetro abrangido pelo
Plano - Carlos Prates e Lagoinha:
- Na estação Lagoinha, onde está prevista a integração entre o metrô
e o sistema Move, deve ser levantado e proposto o melhor ponto para
implantação da estação de transferência com detalhamento da solução,
que deve ser integrada com as propostas de melhoria para os espaços
públicos e transposição para pedestres;
- Na estação Carlos Prates devem ser feitas avaliações de diferentes
possibilidades de melhoria da integração dos serviços de ônibus com
o metrô, incluindo uso de instalações em edificação (considerando-se
especificamente o imóvel na interseção da av. Barbacena com rua dos
Goitacazes) e em espaços públicos (av. Barbacena e av. do Contorno), e
o detalhamento da melhor alternativa, cuja solução deve ser integrada
com as propostas de melhoria para os espaços públicos e transposição
para pedestres;
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• Levantamento de demandas por transporte coletivo de baixa
capacidade, transporte individual motorizado sob demanda (táxi e
transporte por aplicativos) e proposição de soluções, inclusive pontos de
embarque, desembarque e transbordo, se pertinente. As soluções deverão
ser compatíveis com as políticas municipais de mobilidade urbana.
Circulação calma
Deverá ser feita uma avaliação geral do sistema de circulação da área,
considerando-se sua inserção e papel no sistema viário da cidade,
as origens e destinos, bem como os fluxos de atravessamento. A
avaliação deve considerar todas as vias e interseções com indicações de
qualificação urbanística e de espaços públicos para as quais deverão ser
avaliadas alternativas de intervenções considerando-se os princípios e
diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte.
Especial atenção deve ser dada às alterações de circulação que possam
ser prejudiciais ao desempenho da rede de tráfego e de transportes da
área, em especial o atendimento dos serviços de saúde (Hospital Odilon
Behrens e outros), veículos de serviço (coleta de resíduos, corpo de
bombeiros, ambulâncias e outros serviços de urgência).
Todas as soluções devem ser compatibilizadas com as propostas
gerais de qualificação dos espaços públicos e levar em consideração o
ajardinamento, a arborização e demais infraestruturas existentes, como
os sistemas de drenagem associados às vias.
Deverá ser previsto:
• Adequação da malha viária local (abertura de vias; alargamento/
modificações geométricas; melhorias na pavimentação), com definição
das tipologias viárias;
• Propostas gerais de alterações na direção e no sentido da circulação
de vias específicas, que podem incluir a proposição de binários e o
tratamento de interseções;
• Propostas específicas nas articulações viárias no entorno de grandes
equipamentos, considerando eventuais mudanças de uso, como o atual
terminal rodoviário;
• Avaliação e detalhamento de soluções de circulação para as vias com
propostas de qualificação de espaço público e melhoria de calçadas, que
devem soluções devem considerar:
- Estabelecimento de Zonas 30 (vias com velocidade máxima limitada a
30 km/h, com atributos especiais que visam à priorização do pedestre);
- Detalhamento de estratégias de Traffic Calming e emprego de
dispositivos moderadores de tráfego em vias e interseções;
• Podem ser utilizadas soluções iniciais de urbanismo tático e
intervenções temporárias de desenho urbano para testar e avaliar as
soluções propostas.
Estacionamento
Realizar levantamento de demandas por estacionamento e estabelecer
propostas de disponibilização de vagas para veículos em espaços
públicos e particulares. As avaliações e propostas devem considerar os
princípios e diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, tratar
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o estacionamento como uma necessidade real, mas também como um
instrumento de gerenciamento da demanda por transporte de indução
da escolha modal, e avaliar diferentes possibilidades de precificação de
vagas de estacionamento. As soluções deverão ser compatíveis com as
políticas municipais de estacionamento e considerar o entorno imediato
da área.
Deverá conter:
• Estabelecimento de estratégias de disponibilização ótima de
estacionamento em via pública, reduzindo a oferta em vias estreitas e
congestionadas;
• Criação de estratégias de estacionamento interno a quadras (em
edifícios ou lotes, privados ou públicos);
• Proposta de redução de impacto ocasionado pelas garagens de ônibus
na região.
Sinalização integrada
Deve ser realizada avaliação da sinalização da área, tendo em vista
sua inserção no tecido urbano e seu entorno. Deverão ser elaboradas
propostas de melhoria da sinalização, considerando:
• Proposta de alterações e adições à sinalização horizontal e vertical;
• Proposta de novos semáforos, com preferência aos especiais para
pedestres e ciclistas;
• Propostas de sinalização específica para pedestres e ciclistas incluindo
rotas e tempo de caminhamento e pedalada aos principais pontos de
interesse da região e entorno;
• Avaliação de viabilidade e pertinência da implantação de sinalização
especial com indicação de pontos de interesse e grandes equipamentos,
da região e seu entorno e elaboração de proposta, se aplicável.
Logística urbana
Devem ser realizados estudos da movimentação de cargas/logística
urbana, principalmente aquelas relacionadas às demandas das atividades
industriais e de reciclagem de modo a se detalhar:
• Proposta de revisão à atual restrição da circulação de veículos de carga;
• Proposta de tratamento de rotas para serviços de reciclagem;
• Avaliação da oferta e da demanda de terminais de carga e de transbordo,
especialmente de terminais de último quilômetro e elaboração de
propostas, se aplicável
• Elaboração de proposta de regulamentação do sistema de transporte
realizado por veículos de tração humana, especialmente voltado para
serviços de reciclagem.
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Anexo V
Diretrizes específicas
para investimentos em
patrimônio cultural
O Plano Centro-Lagoinha abrange conjuntos urbanos protegidos como
Avenida Barbacena e Grandes Equipamentos; Praça Raul Soares e
Avenida Olegário Maciel; Avenida Afonso Pena e Adjacências; Rua dos
Caetés e Adjacências; Rua da Bahia e Adjacências; Praça Rui Barbosa e
Adjacências; Bairro Floresta; Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates.
Além disso, está inserido no perímetro do Plano o conjunto urbano em
estudo Avenida Augusto de Lima.
O Plano tem, dentre seus principais objetivos, o de possibilitar a
realização de ações que visem à preservação, promoção e valorização
do patrimônio cultural. Nesse contexto, na área de abrangência do
Plano Centro-Lagoinha, os investimentos em políticas públicas voltadas
para o patrimônio cultural deverão priorizar ações coordenadas pelo
Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCMBH - e pela Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público DPCA/FMC que
possibilitem:
• O desenvolvimento dos estudos voltados para a conclusão dos
processos dos imóveis indicados para tombamento na área abrangida
pelo Plano Centro-Lagoinha, hoje sem previsão de término por parte da
DPCA em virtude da limitação de recursos humanos e financeiros.
- A definição do grau de proteção desses imóveis é essencial
para atingir os objetivos tanto da Política Municipal de Patrimônio
Cultural quanto do Plano Centro-Lagoinha nas áreas com previsão
de adensamento - notadamente no que diz respeito à aplicação da
Transferência do Direito de Construir (TDC) à definição destinação de
recursos para restauro;
- Deverão ser priorizados os estudos referentes aos imóveis situados no
pedaço Centro do Conjunto Praça Raul Soares, Avenida Olegário Maciel
e Adjacências e nas Áreas de Transformação delimitadas no Programa
Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha, bem como a imóveis
específicos indicados pela DPCA.
- A priorização de áreas para o término dos estudos ficará a cargo do
grupo gestor e de indicações de imóveis específicos pela DPCA.
• A realização de oficinas para elaboração participativa de registros
documentais para imóveis indicados ao segundo grau de proteção.
• A realização de estudos e o desenvolvimento de projetos e intervenções
de restauração e requalificação de bens protegidos, isoladamente ou em
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conjunto, inclusive aquelas previstas no estudo de impacto de vizinhança
da operação urbana. Deverão ser priorizadas as demandas decorrentes
de ações da Defesa Civil ou do Ministério Público, bem como aquelas
relativas a imóveis cujo proprietário comprovadamente não possua
recursos para investir na obra.
• O desenvolvimento de estudo, a realização do registro e a
implementação de medidas de salvaguarda do patrimônio imaterial
inserido na área de abrangência do Plano-Centro Lagoinha,
contemplando, nos termos da Lei Municipal nº 9.000 de 19 de dezembro
de 2004, os processos de criação, manutenção e transmissão de
conhecimentos, as práticas e as manifestações dos diversos grupos
socioculturais que compõem a identidade e a memória do município, as
condições materiais necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos
anteriores e os produtos de natureza material derivados, buscando
conferir reconhecimento e legitimidade a esses bens, auxiliando na
promoção e na construção de ações de salvaguarda, essenciais para a
continuidade das manifestações culturais.
• A realização de ações específicas de proteção e valorização do Samba
da Lagoinha, da Festa de Nossa Senhora da Conceição e bens associados,
do bloco “O Leão da Lagoinha” e das representações culturais de
religiosidade afro-brasileira.
• O desenvolvimento de projetos de educação patrimonial.
• O mapeamento e a criação do circuito das atividades econômicas
tradicionais existentes e do comércio local de pequeno porte,
principalmente na porção norte do perímetro estudado.
Diretrizes complementares àquelas estabelecidas neste anexo, outros
investimentos em patrimônio cultural e priorização dos mesmo poderão
ser definidos ao longo da vigência da Operação Urbana Consorciada a
ser instituída para a implementação do Plano Centro-Lagoinha, desde
que sejam observados os objetivos e as diretrizes dos Capítulos 2 a 5
deste documento e atendida a legislação vigente que tratar das políticas
municipais de patrimônio cultural.
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Anexo VI
Programa de Atendimento
Econômico e Social para a
população diretamente afetada
A Operação Urbana Consorciada Centro-Lagoinha irá propiciar a aos
moradores e usuários, atuais e futuros, um modo e uma qualidade de
vida urbana melhor, na medida em que vai tornar possível uma maior
proximidade entre as atividades laborais e os lugares de morar, de
consumo e de lazer. Esses lugares, por sua vez, são bem servidos por
sistemas de transportes coletivos combinados com alternativas de uso
de veículos não motorizados. A proposta é que a renovação urbana seja
feita numa perspectiva de cidade compacta, aumentando o adensamento
construtivo e populacional em lugares onde a infraestrutura da
cidade é subutilizada ou onde ela poderá ser aprimorada por meio de
transformações urbanísticas.
A OUC implica em transformações na configuração da área e
ressignificações conceituais acerca dos modos de vida urbana, assim
como propicia novas possibilidades de apropriação coletiva do espaço
urbano. Se a renovação e a requalificação esperadas significam, por
um lado, melhores condições socioambientais e de vida para os grupos
sociais que delas possam apropriar-se, por outro, a valorização da terra
e o aumento dos preços dos imóveis são fatores que contribuem para
possíveis deslocamentos de estratos sociais mais fragilizados para
regiões mais afastadas e em condições urbanas piores.
Com o intuito de minimizar os prováveis impactos negativos decorrentes
deste processo de renovação urbana sobre os grupos sociais mais
vulneráveis, é que a presença do poder público, por meio da afirmação
de suas políticas públicas específicas para a área da Operação se faz
necessária. Dessa maneira, o uso de instrumentos propostos no Estatuto
das Cidades, como o Programa de Atendimento Econômico e Social –
PAES, se reveste de importância crucial.
Reconhecendo a presença de efeitos sociais e econômicos decorrentes
das intervenções urbanísticas, o Estatuto da Cidade, lei federal nº
10.257 de 2001, no seu artigo 33, inciso III, exige que a lei que aprovar a
OUC contenha o Programa de Atendimento Econômico e Social para a
população diretamente afetada pela Operação. O Plano Diretor de Belo
Horizonte (Lei 11.181/2019), em consonância com o Estatuto da Cidade,
contempla as mesmas exigências no seu artigo 69, parágrafo 5º.
Importante ressaltar que, dentro da área de abrangência da OUC,
já existem políticas públicas setoriais implementadas nas áreas de
assistência social, de cultura, de saúde, de educação, de limpeza urbana e
de segurança, dentre outras. Dessa forma, não caberia a esse instrumento
de política urbana traçar políticas próprias (ação institucionalmente
atribuída aos respectivos órgãos setoriais), nem tampouco se sobrepor
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àquelas ja implementadas, mas sim reforçar a sua aplicabilidade,
buscando maiores eficácia e eficiência, em consonância com as diretrizes
já estabelecidas no âmbito municipal, porém levando em consideração as
especificidades locais.

1. Objetivos do PAES
De forma compassada com as transformações urbanísticas estruturais e
a valorização ambiental propostas pelo Plano Urbanístico, a permanência
das populações residentes na área – em especial aquelas em situação
de vulnerabilidade social – deve ser o principal objetivo deste Programa
de Atendimento Econômico e Social, a ser alcançado com a adoção de
medidas efetivas para a promoção de melhorias sociais. Esses moradores
e usuários devem ter condições de ali permanecer e usufruir dos
benefícios futuros. Esses moradores e usuários devem ter condições de
ali permanecer e usufruir dos benefícios futuros.
Para tanto, o Programa deve garantir:
I – O combate aos processos de expulsão da população residente no
perímetro, em especial aqueles grupos em situação de vulnerabilidade
social, por conta da elevação do preço do solo e do custo de vida na área;
II – O acompanhamento social e o reassentamento, dentro da área
da Operação, da população em situação de vulnerabilidade social
diretamente afetada pelas obras das intervenções previstas;
III – O desenvolvimento de ações e projetos de inclusão social e produtiva,
de qualificação profissional e de geração de emprego e renda para a
população afetada, em especial a população em situação de rua e os
catadores de resíduos sólidos;
IV – A manutenção das atividades econômicas tradicionais existentes e
do comércio local de pequeno porte, principalmente na parcela norte do
perímetro estudado;
V – A valorização do patrimônio cultural imaterial e das diversas
manifestações culturais das comunidades com o reconhecimento de
referências locais, registros da memória social dos bairros, identidades
coletivas reconhecidas por moradores e usuários, bem como referências
cotidianas, dentre outro;
VI - A criação institucional de instrumentos que assegurem a efetiva
participação da população local em processos decisórios da Operação,
bem como na construção de alternativas capazes de lhe assegurar
compensações no caso da mesma estar sujeita a impactos adversos;
VII - O estabelecimento de canal participativo perene e transparente que
garanta o diálogo e a troca de informações entre a população afetada e o
Poder Público.
A execução do Programa de Atendimento deve ser contínua e iniciarse com a vigência da lei da OUC, haja visto um risco de expulsão da
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população pela simples expectativa do mercado imobiliário acerca dos
desdobramentos das ações de planejamento urbano.

2. Caracterização da população alvo
De modo geral, como as experiências concretas demonstram, Operações
Urbanas Consorciadas causam impactos socioeconômicos diferenciados
para os diversos grupos sociais que têm algum vínculo com as áreas
de intervenção, sejam eles moradores, proprietários, trabalhadores
ou usuários das mesmas. Os setores mais fragilizados social e
economicamente são os mais negativamente atingidos pela valorização
dos imóveis e pela renovação das áreas afetadas.
Este Programa de Atendimento parte do pressuposto de que a população
em situação de vulnerabilidade social tem menos chances de reagir a
seus impactos e, por isso, apresenta maior demanda por assistência
direta. Assim, o PAES volta-se, prioritariamente, ao seguinte público-alvo:
a) população de vilas e favelas;
b) moradores de assentamentos precários e irregulares;
c) população de baixa renda, considerando os parâmetros e critérios
definidos pela Política Municipal de Habitação;
d) catadores de resíduos sólidos;
e) população em situação de rua;
f) prostitutas e profissionais do sexo residentes no perímetro;
g) população residente que, independente da condição de vulnerabilidade,
poderá vir a ser removida e reassentada devido a intervenções da OUC;
h) moradores de aluguel cuja renda familiar mensal atinge até cinco
salários mínimos, sujeitos às consequências do processo de renovação da
área;
i) atividades econômicas tradicionais existentes e comércio local de
pequeno porte domiciliados em imóveis de aluguel.
As áreas de vilas e favelas na OUC apresentam contingentes significativos
de habitantes portadores de inúmeras vulnerabilidades sociais e
econômicas, principalmente aqueles que habitam ou exercem suas
atividades comerciais em imóveis alugados. Por outro lado, a presença
de grandes centralidades, econômicas ou não, nas áreas internas à
Avenida do Contorno são elementos que demonstram uma dinâmica
econômica consolidada que produz uma maior pujança econômica em
relação à porção norte do perímetro estudado. Nesse sentido, a prevenção
dos impactos negativos sobre a população afetada deverá considerar
a necessidade de minorar essas diferenças verificadas e não acentualas, buscando um maior equilíbrio entre as ofertas e oportunidades das
diversas áreas da OUC e da cidade.

3. Impactos sobre a população afetada
A atração de investimentos imobiliários de vulto para áreas sujeitas
a Operações Urbanas, assim como os estímulos à renovação urbana
propostos, geralmente promovem alterações significativas no padrão
de ocupação. Esse processo ocorre caso não sejam adotadas medidas
efetivas de contenção da especulação e de preservação da ocupação da
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região próxima aos padrões iniciais, porém, com desejados ganhos de
qualidade urbano-ambiental.
Apesar de que, em muitos casos, o objetivo de ações dessa natureza e
envergadura é geralmente a substituição do padrão de ocupação vigente
por outros que, buscando um melhor aproveitamento da infraestrutura
instalada, acabam atendendo a interesses do mercado imobiliário, no
caso da presente proposta busca-se preservar os interesses e os direitos
das populações que ali habitam.
No caso específico da OUC Centro-Lagoinha, vemos que o objetivo de
reconfiguração dos padrões de ocupação é compartilhado com outros
que procuram preservar determinados elementos relacionados a bens
culturais materiais e imateriais, tombados ou não, além de algumas
atividades econômicas características do local, o que pode contribuir
para minorar os efeitos de alguns dos impactos negativos que dela podem
decorrer.
Nesse sentido, a compreensão dos efeitos negativos mostra-se
fundamental para que possamos estabelecer medidas que nos permitam
superar tais desafios. Assim, os principais desafios a serem equacionados
- e para os quais as ações previstas no Plano Urbanístico e neste PAES
tem por objetivos a sua superação ou a atenuação de seus impactos - são
os seguintes:
• Possível aumento do preço dos imóveis e do custo de vida, em
decorrência dos investimentos públicos e privados a serem realizados;
• Possível perda de empregos em atividades tradicionais locais e extinção
dessas, que poderão ser substituídas por outras de características
diferentes, devido à criação de novas centralidades;
• Possível necessidade de remoção e reassentamento, para a execução
de obras, de parte da população.
Em um provável cenário de valorização imobiliária e consequente
aumento do custo de vida, alguns grupos sociais aparecem como mais
suscetíveis aos impactos negativos advindos das intervenções a serem
realizadas, em especial àquele que remete à exclusão territorial. Dessa
forma, caso não sejam adotadas medidas efetivas de proteção e incentivo
à permanência de moradores de vilas, favelas, assentamentos precários
e conjuntos habitacionais, de moradores de aluguel e do comércio
tradicional de pequeno porte (principalmente aquele exercido por não
proprietários), os efeitos de uma não desejada gentrificação tenderão
a ser majorados, quer seja pela impossibilidade dessas parcelas da
população em arcarem com os novos valores associados às locações (no
caso dos não proprietários), quer seja pelos acordos indenizatórios que
não possibilitam a aquisição de unidades na mesma região (no caso dos
proprietários).
Sendo assim, faz-se necessário a adoção de propostas que busquem
evitar que a dinâmica do mercado produza, além das esperadas
alterações na configuração urbanística, mudanças ainda mais
profundas na configuração socioeconômica da região, alijando seus
atuais ocupantes. Caso isso não consiga ser evitado, não será atingido
o objetivo de compartilhar com as populações locais os benefícios do
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desenvolvimento urbano proporcionado pelas intervenções realizadas
pela OUC.

4. Propostas
Considerando-se que os impactos econômicos e sociais são inerentes
aos projetos de requalificação urbana associados a uma OUC, o
Programa de Atendimento Econômico e Social da OUC Centro-Lagoinha
foi elaborado não como uma política complementar às demais ações,
mas como um conjunto de eixos estruturadores para todas as políticas
propostas no Plano Urbanístico. Ademais, vale ressaltar que, sendo o
objetivo estratégico da OUC garantir mais usuários de transporte coletivo
trabalhando e morando próximo aos corredores, é necessário e coerente
que o público de mais baixa renda seja central na definição de políticas
específicas.
Dessa forma, não há como falar do Programa de Atendimento Econômico
e Social de forma desvinculada do conjunto de diretrizes, programas
e investimentos da OUC. Pelo contrário, o PAES demonstra como as
políticas propostas para a Operação procuram contribuir, nos diferentes
setores de intervenção, para a estratégia do atendimento econômico e
social da população afetada.
A seguir, explica-se como as políticas temáticas foram construídas a
partir da perspectiva do PAES e como elas contribuem para a mitigação
ou compensação dos impactos negativos prováveis da OUC.
Política Habitacional
As ações relacionadas à provisão de habitações da OUC estão entre as
principais estratégias para mitigar ou compensar o impacto de expulsão
da população vulnerável e de atingir o seu objetivo de viabilizar mais
pessoas morando e trabalhando próximos aos corredores de transporte
coletivo e na área central. A discussão sob a perspectiva do PAES passa
não apenas pela produção de área construída para moradia, mas pela
viabilização de outros instrumentos que visam o mesmo fim. Neste
sentido, destacam-se:
1. A expansão da política de locação social por meio da construção ou
aquisição de unidades habitacionais pelo poder público; pela destinação
de imóveis dados como pagamento de parte da ODC ou em requalificação
de edificações existentes; ou, ainda, em imóveis privados. O instrumento
do Convênio Urbanístico de Interesse Social também poderá ser utilizado
como forma de viabilizar produção habitacional de interesse social tanto
em terrenos públicos quanto em privados. Seriam interessantes edifícios
com Habitação de Interesse Social (HIS) conjugados a equipamentos
de uso público ou outro uso não residencial (comercial), com a gestão
realizada por entidades da sociedade civil em parceria com o poder
público;
2. A manutenção do zoneamento de ZEIS e AEIS nas áreas previstas no
Plano Diretor como forma de controle de processos de valorização da
terra urbana e consequente expulsão da população residente. Além disso,
a manutenção do zoneamento de interesse social é importante para o
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acesso a programas e financiamentos relativos à provisão de habitação
com essas características;
3. A destinação de recursos da Outorga do Direito de Construir (ODC) para
investimentos em vilas e favelas inseridas em seu perímetro, melhorando
espaços públicos, acessibilidade e integração com o entorno, de acordo
com o estabelecido no respectivo Plano Global Específico (PGE) e suas
atualizações;
4. A destinação de recursos da ODC para regularização fundiária de
assentamentos irregulares de baixa renda;
5. A garantia de reassentamento da população diretamente afetada pelas
obras previstas, de preferência dentro da área da OUC;
6. A adoção de tipologias habitacionais diversificadas dos
padrões adotados atualmente dada a diversidade de demandas e
dimensionamentos de empreendimentos devido à localização mais
central e possível escassez de grandes terrenos;
7. A utilização de locação social provisória para propiciar moradia, durante
as intervenções, às famílias a serem deslocadas de suas residências para
a realização das obras;
8. Estudar e propor incentivos que favoreçam a permanência de
residentes antigos;
9. Estudar e propor incentivos que favoreçam a aquisição do primeiro
imóvel.
Programa de Investimento
A priorização dos recursos na OUC não foi construída a partir de
uma lista de intervenções avulsas, mas da coordenação de políticas
públicas, de intervenções e de modelos de ocupação para atingir os
objetivos propostos. Dessa forma, garante-se a implementação de
ações concatenadas em torno de um Plano Urbanístico específico e
de avaliação de impactos locais de forma conjunta, minimizando as
consequências sobre a população mais vulnerável. Estes aspectos são
importantes também sob a ótica do PAES, quando intervenções pensadas
em torno de um Plano Urbanístico específico e de políticas temáticas,
permitem maior participação, controle e monitoramento de seus
impactos pela população moradora e usuária da região.
Como ações relacionadas ao Programa de Atendimento Econômico e
Social, tem-se:
1. A definição prévia de uma porcentagem, do total de recursos a serem
destinados, a investimentos em habitação de interesse social e em outras
políticas municipais existentes, centrais para a consecução dos objetivos
da OUC (melhorias em vilas e favelas, preservação do patrimônio cultural,
meio ambiente, acessibilidade e mobilidade urbana, assistência social,
dentre outras), de forma que o volume dos recursos seja suficiente
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para efetivar os objetivos pretendidos e que essas porcentagens sejam
majoradas em cenários de arrecadação mais otimistas;
2. O equilíbrio na destinação de recursos entre obras de caráter
estruturante ou necessárias ao cumprimento dos objetivos da OUC
e obras de caráter local que atendam as demandas cotidianas da
população;
3. A definição da destinação de recursos referentes à ampliação, reforma
ou construção de equipamentos urbanos e comunitários, a partir de
indicação dos órgãos de políticas setoriais, em atendimento a demandas
da população na instância de Gestão da OUC;
4. A destinação de recursos para implantação de equipamentos básicos
de educação e saúde visando proporcionar condições de atendimento
adequado desses serviços, em função do adensamento proposto. Com
autorização do Grupo Gestor, podem ser realizados os investimentos
complementares em equipamentos sociais, de esporte, de lazer e de
cultura a partir da avaliação das demandas locais e segundo as diretrizes
dos órgãos específicos de cada política setorial.
Inclusão Social e Produtiva
Considerando-se os possíveis impactos da OUC sobre as atividades
econômicas da população de baixa renda, foram previstos incentivos
à manutenção e ao desenvolvimento de atividades econômicas já
existentes no perímetro e a capacitação das populações vulneráveis
visando a geração de emprego e renda, a fim de proporcionar-lhes
condições de competir pelos empregos direta ou indiretamente gerados
na área da OUC e em decorrência dela. Sob essa ótica, procura-se avaliar
através do PAES, os seguintes pontos:
1. Estudar e propor incentivos que visem minimizar os impactos dos
períodos de obras para os comerciantes afetados;
2. Também em relação aos comércios afetados durante as intervenções,
buscar-se-á a discussão dos detalhamentos dos projetos e do
cronograma das intervenções junto aos comerciantes;
3. Já para aqueles comércios tradicionais, de pequeno porte e de
empreendedores de baixa renda, sua renovação seria monitorada pelo
poder público, bem como os valores praticados para venda e aluguel
comercial;
4. O incentivo ao uso misto em HIS, além da indicação da possibilidade de
utilização de locação social para unidades não residenciais, a partir de
parâmetros e critérios da Política Municipal de Habitação ou a serem a
ela incorporados pelo CMH;
5. A articulação com outros atores para viabilização de equipamento
para utilização por catadores de material reciclável em projeto a ser
desenvolvido, juntamente com representantes de associações e/ou
cooperativas atinentes, bem como ações de inserção social e geração
de renda. Dentre as possíveis ações da parte do poder público, podem
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ser concedidos incentivos a equipamentos pertencentes a associações
e/ou cooperativas de catadores de resíduos sólidos, que podem ser
permanentes ou temporárias, nesse caso até que se comprove a
sustentabilidade econômico-financeira da atividade;
6. Ações e projetos de inclusão social e produtiva, de qualificação
profissional e de geração de emprego e renda adequado às realidades
locais e focado na população mais vulnerável, com atenção especial a ser
dispensada à população em situação de rua;
7. Ações e projetos específicos, articulados com outros atores
institucionais (Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
Alimentar e Cidadania - SMASAC, dentre outros), no sentido de fomentar
a discussão sobre direitos atinentes a profissionais do sexo, garantia do
direito à moradia e ao livre exercício do direito ao trabalho;
8. Realização de cursos específicos de produção, de capacitação e
de gerenciamento destinados aos pequenos negócios, com intuito de
adequação às novas exigências do mercado local. Possibilidade de
parceria com outros órgãos do poder público (Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico) e com entidades do setor de formação
profissional, como SENAI, SENAC, SEBRAE e FIEMG. A presença do SENAI
e do SENAC no interior do perímetro constitui-se em uma oportunidade a
ser explorada, no sentido de fomentar a inclusão social de indivíduos e/ou
grupos precarizados;
9. Em alguns casos poderiam ser utilizados instrumentos como a
outorga de permissão de uso ou de concessão de direito real de uso para
comerciantes que tenham sido removidos em função de obras;
10. Realização de cursos específicos de formação cultural e educação
patrimonial, com o intuito de capacitar associações e grupos locais
para atuar na defesa do patrimônio cultural material e imaterial, para a
inserção em circuitos produtivos e para o acesso a instrumentos outros
de financiamento de projetos do setor;
11. Realização de cursos específicos de formação em Agricultura Urbana
com bases agroecológicas, com o intuito de incentivar a utilização de
vazios urbanos remanescentes para essas práticas e possível geração de
renda.
Estrutura de Gestão Compartilhada
A mobilização, a participação e a deliberação são fundamentais para
assegurar às populações e comunidades atingidas por intervenções
advindas de uma OUC, o direito à cidade e a garantia de que possam
ter seus interesses contemplados durante o processo. Entretanto, a
precariedade das condições de vida, a desinformação, o baixo nível de
expectativas em relação ao futuro, o consumo de grande parte do tempo
para assegurar as condições básicas de sobrevivência, o baixo nível de
capital social, cuja expressão são redes de relacionamentos pequenas
e de curto alcance, são alguns dos fatores que limitam a participação
da população nas questões que lhe são afetas. O empoderamento das
pessoas – ou seja, sua capacidade de organização em defesa de seus
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interesses e também a sua possibilidade de intervir na definição de
algumas intervenções – e a participação efetiva nas discussões acerca
dos impactos da OUC devem ser encorajados e apoiados pelo poder
público.
Assim, estratégias de relacionamento com a comunidade, mobilização
social e participação popular foram propostas em torno de um sistema
permanente de diálogo com a população. Destacam-se as seguintes
ações:
1. A definição de uma estrutura de gestão compartilhada da OUC,
envolvendo um Grupo Gestor para a discussão, encaminhamento de
indicações aos conselhos municipais de políticas setoriais, notadamente
o Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), o Conselho Municipal
de Habitação (CMH), o Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de
Belo Horizonte (CDPCM-BH) e Conselho de Mobilidade Urbana (COMURB)
e ainda, a tomada de decisões em determinadas ações;
2. Estratégias de capacitação e mobilização da população ao longo de
todo o período de implantação da Operação, em especial em período
anterior à candidatura e eleição dos membros do Grupo Gestor, de modo a
viabilizar um processo de escolha dos representantes mais transparente
e dotado de maiores representatividade e legitimidade;
3. A criação de mecanismos que sensibilizem a comunidade à
participação e tornem mais acessíveis as informações, fornecidas em
linguagem adequada, para que a população possa bem deliberar em
relação aos seus interesses;
4. A possibilidade de criação de grupos de trabalho temáticos, no âmbito
do Grupo Gestor, para atender demandas específicas.
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