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“EMPREENDIMENTO ALTO BELVEDERE - RUA JORGE MARINI” 

 

 

O endereço do referido empreendimento, na documentação anexada a este 

processo e constante do Alvará de Licenciamento para Construção, emitido em 

22 de dezembro de  2020 pela prefeitura de Nova Lima, com validade até 22 de 

dezembro de 2023, com área de construção de 50623,87m2,  é:   

 

- Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, nº. 385,  Serra Curral Del Rey Município de 

Nova Lima.   

O endereço fica na divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte 

 

REFERÊNCIA: Falta de Licenciamento do Empreendimento/Acessos no 

Municipio de Belo Horizonte – ADE Belvedere 

 

DENUNCIANTE: Clarisse Perez do Nascimento Nascif Mendes 

                            Domicilio:  Rua Jorge Marini, n. 175, B. Belvedere, Belo 

Horizonte/MG e abaixos assinados. Documentos  anexos ao parcer da SUPLAN 

de 10 de maio de 2022. 

 

Segundo a denunciante trata-se de: 

1) “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”; 

 

2) “O empreendimento denominado “Alto Belvedere”, atualmente de 

responsabilidade da empresa Construtora PHV, alega se situar na 

Avenida de Ligação (atual Avenida Marco Paulo Simon Jardim), n. 385, 

Município de Nova Lima, divisa com o Município de Belo Horizonte”; 

 

 



3)  “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”; 

 

4) “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”; 

 

 

5) “Vale ainda mencionar que o Exército assume o comando de entrada e 

saída de veículos em ocasiões como Copa do Mundo e Olimpíadas, 

exatamente em razão da segurança das Torres de Telecomunicações que 

tem como único acesso a Rua Jorge Marini.”; 

 

DO LICENCIAMENTO: 

 

- Todo o processo de licenciamento ocorreu no município de Nova Lima, o que 

se conclui dos documentos acostados à denúncia; 

 

- Não consta da documentação do presente processo nenhuma análise ou 

manifestação por parte do Município de Belo Horizonte  sobre o 

empreendimento, o qual,  em conformidade com a aprovação e respectivo alvará 

de construção, foi procedida exclusivamente em território de Nova Lima, por sua 

respectiva prefeitura; 

 

- Dos documentos apresentados, consta planta que mostra acesso de entrada e 

saída de veículos do  empreendimento multifamiliar denominado “ Alto 

Belvedere”, à rua local, Jorge Marini, no Bairro Belvedere, cidade de Belo 

Horizonte, que está inserida na ADE, (Área de Diretrizes Especiais), Belvedere, 

com ambiência determinada para área residencial unifamiliar, em edificações 

horizontais, conforme previsto no parágrafo 2º. Do art. 205 da lei 11.181/19, 

plano diretor da cidade de Belo Horizonte. 

 

 

 



Do Conselheiro: 

 

Diante do que foi apresentado, foi realizada, por este conselheiro, uma visita  

para a verificação “in loco” da situação, além de também ter entrado em contato 

com os representantes dos  moradores do Bairro Belvedere, em Belo Horizonte 

e do representante da Associação dos Adquirentes do Empreendimento Alto 

Belvedere, futuros moradores  do empreendimento em comento, que situa-se 

em endereço de Nova Lima,  os quais, há cerca de 9 anos, se viram em 

dificuldades, primeiro por problemas de licenciamento ambiental e depois pela 

insolvência da construtora responsável pela obra. Após esses fatos os 

adquirentes buscaram viabilizar a retomada da construção do imóvel. 

 

As reuniões foram realizadas na Sede da Associação de Moradores do Bairro 

Belvedere, Belo Horizonte/MG. 

 

Apenas pelo aspecto visual foi possível: 

1) Constatar que se os acessos se derem por Belo Horizonte, haverá 

aumento expressivo dos impactos viários, além de colocar em risco 

moradores da cidade de Belo Horizonte e os futuros moradores do 

empreendimento, visto que a via local é extremamente íngreme e está 

dentro da ADE do Belvedere, trata-se de via de mão única, com acesso 

controlado por sinalização (SIGA E PARE), rua com revestimento não 

adequado a transito pesado, o que confirma a preocupação inicial dos 

denunciantes; 

 

2) A região, conurbada,  já enfrenta impactos significativos em decorrência 

de conturbações oriundas, com atividades escolares e religiosas próximas 

ao empreendimento, além de quadras esportivas que vêm sendo 

ampliadas com muita rapidez nas proximidades. Além disso os impactos 

negativos à Belo Horizonte têm sido sentidos de forma contudente, pois o 

Município de Nova Lima tem licenciado edificações nos limites/divisas 

com Belo Horizonte, sem, aparentemente, considerar estrutura viável que 

possa suportar a ocupação e adensamentos recorrentes; 

 

O conselheiro recebeu, para conhecimento, das mãos do representante da 

Associação dos Adquirentes do Empreendimento Alto Belvedere, cópias de 

termo e aditivo do TAC firmado com o Ministéiro Público de Minas Gerais, que 

participou da discussão, durante um longo tempo, do licenciamento ambiental e 

urbanístico na cidade Nova Lima, dado os impactos ambientais, paisagisticos e 

culturais que o mesmo tinha a provocar nas visadas da Serra do Curral e região 

do Cercadinho.   



 

Também anexou um Parecer da BHTRANS, datado de 26/02/2015,  do  qual não 

se tem a possibilidade de concluir se a manifestação do órgão devia-se ao fato  

do empreendimento estar em território de Nova Lima, provocando impactos 

indiretos à cidade de Belo Horizonte ou outro objetivo, pois em nenhum momento 

se identifica menção à saída pela Rua Jorge Marini.   

 

O documento da BHTRANS está endereçado “Alto Belvedere – Avenida de 

Ligação, 385 – Bairro Vila da Serra em Nova Lima/MG”, portanto, em nenhum 

momento depreende-se que o mesmo se referia à rua Jorge Marini, B. 

Belvedere, em Belo Horizonte/MG, ou se possíveis impactos na mesma estavam 

sendo considerados. 

Em e-mail apartado, a Associação dos Adquirentes enviou  solicitação para que 

os documentos já mencionados acima fossem considerados na análise desse 

CONSELHO, cuja cópia também foi enviada à SUPLAN e ao MPMG 

 

CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÃO: 

Caso o empreendedor retire do projeto os “acessos diretos” à rua Jorge Marini, 

ou qualquer via da cidade de Belo Horizonte, face à legislação vigente do nosso 

Município,  não haverá o que se falar em licenciamento na capital. Caberá, nesse 

caso, aos empreendedores declinarem e alterarem o projeto objeto da denúncia, 

não mais considerando os acessos pela ADE do Belvedere e citada via. 

No entanto, se persistir a  intenção de se manter os acessos à Belo Horizonte, 

previstos na planta anexa ao relatório da SMPU, por parte   do(s) 

empreendedore(s),  competirá aos mesmos a apresentação da documentação 

necessária, respectivos estudos exigidos e principalmente a observância do 

atendimento ao que determina a lei do município de Belo Horizonte, que rege 

sobre o território de sua competência e gestão. Nesse caso, deve ser 

considerado já convocado o empreendedor, para proceder ao respectivo  

licenciamento junto ao COMPUR..  

As motivações para a avaliação do licenciamento ou não do acesso pretendido,  

decorrem da lei, dos fatos acima expostos e também dos já constantes do 

relatório da SUPLAN, do qual este fará parte. Lembrando, ainda que, nesse 

caso, a documentação constante deste processo é insuficiente para a finalidade 

da análise.  

Belo Horizonte, 25 de Maido e 2022. 

Fernando Santana da Silva 

Conselheiro Titular do COMPUR 

Segmento Associações de Moradores de BH 


