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PARECER TÉCNICO  
 

Belo Horizonte, 15 de março de 2023. 

 

Ref.: Processo 31.00083439/2023 - 21. Definição de zoneamento a partir da exclusão de áreas de 

AEIS-2 nos assentamentos Hosana e Jardim Liberdade, Regional Barreiro.  

Requerente: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL. 

 

 

Apresentação 

Trata-se de processo aberto pela Gerência Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana – 
GEPUR da Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU, em atendimento a solicitação 
submetida pela requerente, de definição de zoneamento a ser aplicado a áreas que foram excluídas 
dos limites das Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2). Para subsidiar a análise do Plenário 
deste Conselho, faz-se necessária a emissão de Parecer Técnico pela Subsecretaria de 
Planejamento Urbano – SUPLAN.  
 
O Decreto para Parâmetros Específicos de Aeis-2 para os assentamentos Hosana e Jardim 
Liberdade propõe a alteração dos limites desses, sendo que esta alteração retirou áreas dos limites 
de AEIS-2, sendo necessária a definição de qual zoneamento deve ser aplicado para as mesmas. 
 
Diante do exposto, o caso segue encaminhado para avaliação pelo Plenário do COMPUR, conforme 
§ 3º do art. 107 da Lei 11.181/19, que terá legitimidade para deliberar especificamente para este 
caso.  
 
 

Localização da área em análise 

A área em análise está localizada na Regional Barreiro, no Bairro Bonsucesso. Compreende o 

conjunto de quadras que estão delimitadas dentro do perímetro estabelecido pelas Ruas Ópera, 

Gilberto Freire, Cristiano de Almeida, Vitória e Bem Viver, dentre outras. 
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Figura 01: Localização da área em análise, limites da AEIS-2, conforme Lei nº11.181/19, e limites propostos para revisão 

via Decreto de PRU. Fonte: SUPLAN, 2023; URBEL, 2023. 

 

Legislação Urbanística 

 

Para entendimento e avaliação da situação, deve-se considerar os dispositivos legais que regem a 

delimitação de AEIS-2 e sua revisão mediante Plano de Regularização - PRU. 

A Lei 11.181/2019, que institui o Plano Diretor Municipal, determina em seu Art. 107:  

 

“São classificadas como Aeis-2 as porções do território municipal nas quais estejam presentes 

loteamentos passíveis de regularização fundiária nos termos da legislação federal, ocupados, 

predominantemente, por população de baixa renda enquadrada nos critérios de atendimento da 

PMH. 

 

§ 1º - A delimitação de Aeis-2 deverá observar o tempo mínimo de ocupação de 5 (cinco) anos, 

bem como considerar a inserção das áreas em: 

I - faixas de domínio ou servidão; 

II - áreas de risco; 

III - áreas com relevância ambiental; 

IV - áreas de interesse cultural; 

V - áreas com irregularidade urbanística ou fundiária; 

VI - áreas com declividade acima de 30% (trinta por cento). 
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§ 2º - O Executivo poderá promover, a qualquer tempo, adequações nos perímetros das Aeis-2 

em áreas que forem objeto de programas públicos que alterem significativamente o desenho 

urbano da região, mediante a realização de estudo técnico específico e a aprovação do CMH. 

 

§ 3º - Na hipótese de exclusão de áreas de Aeis-2, o Compur deverá definir o novo 

zoneamento incidente sobre a área. 

 

§ 4º - Compete ao Executivo proceder à descrição narrativa do polígono das áreas delimitadas 

como Aeis-2.” 

 

 

O Decreto Municipal nº 17.273/20 regulamentou a exclusão de áreas de AEIS-2 e posterior definição 

de zoneamento e taxa de permeabilidade, conforme segue: 

 

“Art. 62 – O procedimento para revisão de zoneamentos de interesse social deverá ser 

solicitado à Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel. 

 

Parágrafo único – Na hipótese de exclusão de áreas inseridas em Zeis ou Aeis-2, prevista no 

art. 99 e nos §§ 2º e 3º do art. 107, da Lei nº 11.181, de 2019, a definição de zoneamento pelo 

Compur deverá ser acompanhada de definição da taxa de permeabilidade.” 

 

Conforme o estabelecido em Lei, a Urbel realizou os estudos necessários para a região. Segue as 

observações disponíveis no processo referente:  

“No Plano de Regularização Urbanística (PRU) desenvolvido para os assentamentos, foi diagnosticado que a 

área a sudoeste, separada da Rua Bem Viver por um talvegue de curso d’água e sem acesso direto aos 

assentamentos, encontrava-se à época com ocupação bastante esparsa. O acesso atualmente se dá através 

de uma área de cabeceira do córrego Bonsucesso, pertencente à bacia do Ribeirão Arrudas e em faixa de 

segurança de linha de alta tensão. Portanto, avaliou-se que a implantação de infraestrutura adequada para a 

região seria inviável, tendo vista os altos custos estimados para execução das obras de acesso e infraestrutura 

e as vedações legais incidentes. 

 

Além dessa área, existem também porções desocupadas, com impedimentos à ocupação e sem relação direta 

com os loteamentos que deram origem aos assentamentos existentes, o que levou à proposta de ajuste do 

limite do zoneamento nessas porções. 

 

Dessa forma, quando da elaboração do Decreto de Parâmetros Específicos, avaliou-se que as áreas citadas 

deveriam ser excluídas do perímetro de Aeis-2.” 

 

Esta proposição alterou a delimitação de AEIS-2 conforme pode ser observado na Figura 02: 
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Figura 02: Zoneamento, conforme Lei nº11.181/19, e limites propostos para revisão via Decreto de PRU. Fonte: SUPLAN, 

2023; URBEL, 2023. 

 

Análise                     

Para definição do zoneamento a ser aplicado às áreas excluídas de AEIS-2, é importante destacar os 

seguintes pontos: 

 

-  a maior parte destas áreas possuem limites com zoneamentos de preservação ambiental, 

notadamente PA-1. Apenas a área lindeira à Rua Ópera possui proximidade com uma área 

demarcada como Área para Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – AGEUC, além de zoneamento 

de preservação ambiental; 

 

- as áreas excluídas apresentam muitos desafios para ocupação. Há presença de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs hídricas), a declividade é desfavorável, presença de áreas não 

edificáveis pela existência de linha de transmissão de alta tensão; 
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Figura 03: Restrições à ocupação e áreas excluídas de AEIS-2. Fonte: SUPLAN, 2023; URBEL, 2023. 

 

Imagem 01: Foto da área excluída sob linha de transmissão. Vista a partir da Rua Abadias. Destaque para a declividade 

acentuada. Fonte: Street View (Google Earth). Foto de agosto/2018. Acesso em março de 2023. 
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Imagem 02: Foto em outro ângulo da área apresentada na imagem 01. Fonte: Street View (Google Earth). Foto de 

agosto/2018. Acesso em março de 2023. 

 

 
Imagem 03: Foto da área excluída sob linha de transmissão. Vista a partir da Rua Ópera. Destaque para a declividade 

acentuada, principalmente para o talude nos limites com a via. Fonte: Street View (Google Earth). Foto de abril/2019. 

Acesso em março de 2023. 
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Imagem 04: Foto da outra área excluída. Vista a partir da Rua Liberdade. Destaque para a vegetação arbórea expressiva. 

Fonte: Street View (Google Earth). Foto de abril/2019. Acesso em março de 2023. 

 

- as áreas excluídas estão inseridas em delimitação de taxa de permeabilidade de 95%, um fator de 

restrição à ocupação. Mesmo a área que possui proximidade com delimitação de AGEUC também 

está classificada nesta taxa. Vale lembrar que a taxa de permeabilidade pode ser flexibilizada para 

70%, com anuência do Conselho Municipal de Maio Ambiente – COMAM, para áreas privadas. No 

caso das áreas públicas pode para fins de implantanção de equipamentos de cultura, esporte e lazer 

em áreas públicas; 

 

Ao definir o zoneamento aplicável às áreas excluídas de mancha de AEIS-2 o COMPUR também 

definirá a taxa de permeabilidade aplicável, como definido pelo Decreto Municipal nº 17.273/20,. No 

caso em análise a recomendação deste parecer é de manutenção em 95%, devido aos fatores 

restritivos já expostos no parágrafo anterior. 
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Figura 04: Taxa de permeabilidade e áreas excluídas de AEIS-2. Fonte: SUPLAN, 2023; URBEL, 2023. 

 

 

Conclusão                    

Considerando as características do zoneamento de entorno (PA-1), as restrições à ocupação pela 

presença de linha de transmissão e APPs, e principalmente, a inserção/limite em áreas com taxa de 

permeabilidade de 95%, entendemos que as áreas excluídas de AEIS-2 neste parecer analisadas 

devem ser inseridas em delimitação de Preservação Ambiental 1 (PA-1) conforme Lei Municipal nº 

11.181/19, com manutenção da taxa de permeabilidade de 95%. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Álvaro Cunha Figueredo – BM 104.634-7 
Geógrafo 

Diretoria de Gestão da Política Urbana - DGPU 
Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN 
Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU 
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Luciana Moreira Barbosa Ostos  – BM 093.724-3 
Arquiteta Urbanista 

Diretoria de Gestão da Política Urbana - DGPU 
Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN 
Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU 

 
 

Gisella Cardoso Lobato – BM 115.212-0 
Arquiteta Urbanista 

Diretora de Gestão da Política Urbana - DGPU 
Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN 
Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU 

 
 
 
 
 

De acordo 
 
 

Gabriela Araújo Cangussu – BM 118.372-7 
Gerente Executiva do COMPUR 

Secretaria Municipal de Política Urbana 


