
Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR 

PARECER DO RELATOR 

Processo: 31.00083439/2023-21 

Referência: Definição de zoneamento a partir da exclusão de áreas de AEIS-2 nos assentamentos 

Hosana e Jardim Liberdade, Regional Barreiro 

Solicitante: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 

Trata-se de solicitação de definição de zoneamento a ser aplicado a áreas que foram excluídas dos 

limites das Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2) nos assentamentos Hosana e Jardim 

Liberdade, Regional Barreiro. 

No Plano de Regularização Urbanística (PRU) desenvolvido, foram diagnosticadas áreas com 

impedimentos à ocupação e sem relação direta com os loteamentos que deram origem aos 

assentamentos existentes levando à proposta de ajuste do limite do zoneamento nessas porções, 

apresentado no Decreto para Parâmetros Específicos de Aeis-2 para estas áreas.  

Assim, a demanda está sendo apresentada para avaliação do COMPUR, conforme estabelecido no § 3º 

do art. 107 da Lei 11.181/19, para definição do zoneamento a ser adotado, bem como definição da taxa 

de permeabilidade, em conformidade com o parágrafo único do art. 62 do Decreto 17.23/20. 

A SUPLAN realizou uma avaliação das áreas excluídas e identificou diversos pontos, que serão listados 

a seguir, e que subsidiaram a análise para definição do zoneamento a ser aplicado: 

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

PA-1. Apenas uma área localizada a noroeste possui proximidade com uma área demarcada como Área 

para Grandes Equipamentos de Uso Coletivo – AGEUC, além de zoneamento de preservação 

ambiental; 

- 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; 

 

- as áreas 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. 

 

Com base no exposto, considerando as características do zoneamento de entorno (PA-1), as restrições 

à ocupação pela presença de linha de transmissão e APPs e a inserção em áreas com taxa de 

permeabilidade de 95%, entende-se que as áreas excluídas de AEIS-2 analisadas neste parecer devem 

ser inseridas no zoneamento “Preservação Ambiental 1 (PA-1)” conforme Lei Municipal nº 11.181/19, 

com manutenção da taxa de permeabilidade de 95%.  Este é o meu parecer, que submeto à aprovação 

deste Conselho.  

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2023. 
Thaís Braga Melgaço de Morais 

Conselheira Titular do COMPUR 


