Secretaria Municipal de Política Urbana
Gerência Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana
Subsecretaria de Planejamento Urbano
Diretoria de Análise de Licenciamentos Urbanísticos Especiais

RELATÓRIO SUPLAN
Ref.: Relato sobre empreendimento Alto Belvedere, para fins de apreciação pelo Conselho
Municipal de Política Urbana - COMPUR.

Empreendimento: Alto Belvedere
Localização: Rua Jorge Marini e Avenida Marco Paulo Simon Jardim, nº 385, (antiga Av. de Ligação)
Processo COMPUR: 01-028.112/22-77
Introdução e Argumentação
Este relatório técnico destina-se a apresentar um resumo das informações as quais tivemos acesso
sobre o empreendimento Alto Belvedere licenciado pela Prefeitura Municipal de Nova Lima,
considerando os requerimentos apresentados pela Clarisse Perez Nascimento e pelo advogado
Valdemir Galvao Junior (Galvão E Albuquerque Sociedade De Advogados) que solicitam apreciação
do COMPUR, considerando que o empreendimento “não possui qualquer espécie de licenciamento
dos órgãos competentes da cidade de Belo Horizonte, conforme informações prestadas pelos
mesmos.”

Considerações
Os requerimentos apresentados fundamentam-se principalmente nos impactos sobre o trânsito pela
construção de empreendimento multifamiliar e com acesso por via local, localizada no município de
Belo Horizonte. Os requerentes afirmam que a construção do empreendimento causa impactos
urbanísticos consideráveis na vizinhança:
Contudo, conforme documentos anexos, todo o impacto viário deste empreendimento ocorrerá na
Rua Jorge Marini, localizada no Município de Belo Horizonte, onde somente há residências
unifamiliares.
Clarisse Perez Nascimento e demais moradores que assinaram o abaixo assinado trazem:
“(...) todo o impacto viário deste empreendimento ocorrerá na Rua Jorge Marini, localizada no
Município de Belo Horizonte, onde somente há residências unifamiliares.
O empreendimento possuirá 296 unidades de apartamento, 680 vagas de garagem e
pretende que o acesso de veículos (entrada e saída) tanto de visitantes como de moradores
se dê pela Rua Jorge Marini, em Belo Horizonte.

Cumpre registrar que a referida Rua é sem saída, não há prédios e há uma guarita com
vigilante onde se localiza o Condomínio das Torres de Telecomunicação (área de segurança e
de acesso restrito), a partir de onde a rua passa a se estreitar e ser de mão única.
A entrada e saída do empreendimento pretende ser após essa guarita, o que tornaria o
tráfego de veículos inviável também porque a Rua Jorge Marini possui uma grande
declividade o que pode gerar riscos de acidente se houver fluxo contínuo de pedestres e
veículos, tem uma pavimentação precária com blocos de concreto e é bastante estreita.”
O advogado Valdemir Galvao Junior (Galvão E Albuquerque Sociedade De Advogados) traz:
2. Em breve histórico, informamos que o empreendimento “ALTO BELVEDERE”, localizado
nos limites entre as cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, vem reiteradamente utilizando-se
da RUA JORGE MARINI, CEP 30.320-550, localizada nesta capital, para realização das
obras em referido empreendimento.
3. Entretanto, a área que vem sendo irregularmente utilizada não comporta as
movimentações impostas, pois não possui infraestrutura adequada, tampouco a via está
dimensionada para tanto.
4. Verifica-se que a largura da via é aquém daquela necessária para movimentação de
caminhões pesados que a construtora insiste em fazer transitar por ali. Igualmente, a
declividade da rua, por ser acentuada, inviabiliza a utilização da forma como vem ocorrendo,
pois os veículos pesados não conseguem acesso, acarretando em transtornos e riscos, seja
para os trabalhadores da obra, mas principalmente aos moradores do entorno.
O empreendimento, apesar de estar localizado em lote do município de Nova Lima, onde o projeto de
edificação foi licenciado, possui entrada e saída de veículos pela rua Jorge Marini pertencente ao
município de Belo Horizonte.
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Imagem 1 - Imagem aérea retirada do Google Maps, demonstrando empreendimento em construção (setas amarelas) e
Rua Jorge Marini (seta laranja).

Imagem 2 - Rua Jorge Marini - Google Earth

Imagem 3 - Rua Jorge Marini - Google Earth
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Imagem 4 - Rua Jorge Marini chegando no cruzamento a

Imagem 5 - Rua Jornalista Djalma Andrade - Google Earth

Rua Jornalista Djalma Andrade - Google Earth

Conforme informado pela Prefeitura de Nova Lima, o empreendimento foi aprovado na Prefeitura
Municipal de Nova Lima,

pelo processo administrativo 19854/2013 em 08/10/2014, Alvará de

Licença para Construção nº 417/2020

(Anexo I) válido até 22/12/2023 através do processo

administrativo 12756/2019 e possui em seu histórico situações pretéritas cujas tratativas foram
conduzidas pelo MPMG, com Ação Civil Pública no 2759248-58.2010.8.13.0024.
Conforme consulta ao processo do MPMG, no qual consta a Planta de Situação (Anexo II) do projeto
aprovado, foi verificado que trata-se de empreendimento multifamiliar, composto por 3 torres, com
previsão de 296 unidades habitacionais e 826 vagas, sendo área bruta total de 69.003,32m² e área
líquida total 38.697,93m².
Destacam-se abaixo recortes da planta de situação, nos quais pode ser observado o acesso ao
empreendimento, sendo a entrada prevista exclusivamente pela Rua Jorge Marini (Imagem 6) e
saídas pela R. Jorge Marini e pela Av. de Ligação atualmente denominada como Avenida Marco
Paulo Simon Jardim (Imagem 7).
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Imagem 6 - Recorte da Planta de Situação, destacando a entrada (exclusivamente) e
saída de veículos pela Rua Jorge Marini, situada no município de Belo Horizonte

Imagem 7 - Recorte da Planta de Situação, destacando a saída de veículos pela Av. de Ligação atualmente denominada
como Avenida Marco Paulo Simon Jardim.
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Destacamos que o empreendimento passou por processo de licenciamento ambiental no município
de Nova Lima, no qual foi emitida a LAS RAS Nº11/2020 (Anexo III) , e não constam condicionantes
relacionadas ao impacto viário.
Sobre o impacto na paisagem, esclarecemos que no âmbito do IC foi assinado TAC (Anexo IV), em
que o impacto paisagístico foi discutido junto ao CDPCM-BH, tendo sido emitida a Deliberação n
129/2012 (Anexo V), com contrapartidas definidas. A deliberação foi publicada no DOM em
10/10/2012.
Sendo assim, colocamos o seguinte:
A rua Jorge Marini está localizada dentro dos limites da ADE Belvedere, que está caracterizada como
uma das ADES prioritariamente destinadas à manutenção da ambiência residencial e restringe o uso
residencial ao unifamiliar em edificações horizontais, conforme disposto no Art. 205, § 2 do Plano
Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.181/19.

Imagem 8 - BHMap - Rua Jorge Marini - ADE Belvedere e ADE Serra do Curral acesso em 04/05/2022, disponível em http://bhmap.pbh.gov.br
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Art. 205 - As ADEs Belvedere, Belvedere III, Estoril, Mangabeiras, São Bento e Santa Lúcia têm como
objetivo garantir a manutenção da ambiência predominantemente residencial das porções do território
municipal que abarcam, mediante definição de parâmetros específicos de ocupação e uso do solo.
§ 1º - A ADE São Bento divide-se nos seguintes setores, identificados no Anexo VII desta lei:
I - setor 1 - residencial unifamilar;
II - setor 2 - residencial multifamiliar.
§ 2º - Nas ADEs Belvedere, Mangabeiras e Santa Lúcia e no setor 1 da ADE São Bento, o uso
residencial admitido é exclusivamente o unifamiliar em edificações horizontais.
§ 3º - No setor 2 das ADEs São Bento e Estoril, é admitido o uso residencial multifamiliar em
edificações horizontais.
§ 4º - Nos lotes lindeiros à Avenida Raja Gabáglia, é admitido o uso residencial multifamiliar em
edificações horizontais ou não, desde que o acesso ocorra exclusivamente por essa via.

O plano diretor da Cidade de Belo Horizonte, prevê também em seu artigo 345 que submetem-se ao
licenciamento urbanístico, mediante apresentação de EIV, as edificações com mais de 400 vagas,
para que se possa analisar e mitigar os impactos viários de empreendimentos com este volume de
veículos. As condicionantes relacionadas ao impacto sobre o trânsito serão determinadas no âmbito
do Processo de Licenciamento Urbanístico (PLU).
Art. 345 - Submetem-se ao licenciamento urbanístico pelo Compur, mediante elaboração de EIV, os
seguintes empreendimentos e intervenções urbanísticas:
I - edificações com área de estacionamento maior que 10.000m² (dez mil metros quadrados) ou com
mais de 400 (quatrocentas) vagas;
II - edificações com mais de 20.000m² (vinte mil metros quadrados) de área total edificada;
III - edificações com mais de 300 (trezentas) unidades habitacionais;
IV - atividades classificadas como serviço de uso coletivo, identificadas no Anexo XIII desta lei;
V - casas de shows e espetáculos, discotecas e danceterias, identificadas no Anexo XIII desta lei;
VI - hipermercados, conforme o Anexo XIII desta lei;
VII - parcelamentos vinculados, que originem lote com área superior a 10.000m² (dez mil metros
quadrados) ou quarteirão com dimensão superior a 200m (duzentos metros);
VIII - intervenções viárias significativas;
IX - operações urbanas consorciadas.
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Parágrafo único - O Compur deverá definir os empreendimentos e as intervenções urbanísticas
arrolados nesta lei sujeitos a licenciamento simplificado perante o órgão municipal responsável pela
política de planejamento urbano, com base em critérios que conjuguem localização, porte e potencial
de geração de repercussões negativas deles.

Isto posto, diante da solicitação recebida e conforme previsto no Art. 343 da Lei 11.181/19 que prevê
que o COMPUR poderá convocar qualquer empreendimento em instalação, construção, ampliação
ou funcionamento para avaliação de impactos, com objetivo de estabelecer medidas para a
mitigação deles, disponibilizamos este relatório ao Conselho, para fins de apreciação da demanda
relativa à convocação do empreendimento para se submeter ao licenciamento urbanístico.
Art. 343 - O Compur e o Comam poderão convocar qualquer empreendimento ou conjunto de
empreendimentos em instalação, construção, ampliação ou funcionamento para avaliação de
impactos, com o objetivo de estabelecer medidas para a mitigação deles.

Este é o relatório que disponibilizamos ao Conselho.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022
Larissa de Souza Silva Lellis
Gerente Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana - GEPUR
Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU
De acordo,
Isaac Henriques de Medeiros
Diretor de Análises de Licenciamentos Urbanísticos Especiais - DALU
Subsecretaria de Planejamento Urbano – SUPLAN
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