
 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA COMPUR Nº 01/2017 
LICENCIAMENTO URBANÍSTICO DE EMPRENDIMENTO DE IMPAC TO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PROTOCOLO NO BHRESOLVE DE L ICENCIAMENTO 
URBANÍSTICO CONFORME DN COMPUR Nº 01/2017  

 

1. Toda a documentação deverá ser entregue cópias impressas, na quantidade de vias discriminadas em cada 
Roteiro específico. Caso o empreendimento localize-se em área de interesse do patrimônio cultural 
(Conjunto Urbano Tombado, Área de Diretrizes Especiais, dentre outras, conforme exposto na Informação 
Básica), encaminhar uma cópia extra impressa para análise da DIPC. Sugerimos impressão frente e verso, 
tamanho A4, organizado por meio de prendedores de dois furos, evitando a encadernação em espiral ou 
garras. Também deverá ser entregue 1 (uma) cópia em meio digital, em formato PDF;  

2. A consulta relativa aos parâmetros urbanísticos, assim como elementos e equipamentos da estrutura 
urbana do município, necessários para o desenvolvimento do estudo, poderá ser realizada através dos links 
abaixo: 

•  http://geosiurbe.pbh.gov.br/webmap/ 
•  http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/ 
•  http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/mapas-e-estatisticas/mapas-estaticos 
• http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/mapainterativo.html 

3. Os dados secundários utilizados deverão ser atualizados e complementados durante os trabalhos em 
campo; 

4. Todos os itens termo de referência deverão estar contemplados no estudo a ser entregue, evitando-se o 
uso de anexos. Estes anexos, quando necessários, deverão ser utilizados exclusivamente para inclusão de 
documentos e informações complementares ao estudo. A não abordagem de qualquer exigência contida no 
termo de referência sem justificativas por parte do empreendedor poderá implicar no indeferimento do EIV;  

5. O ANEXO I não será aceito sem data e sem as assinaturas dos responsáveis legal e técnico;  
6.  As fotografias e imagens do terreno e vizinhança do empreendimento devem representar a situação atual e 

deverão ser inseridas no corpo de texto do documento, ser numeradas e possuir legendas descritivas, 
especificando sua autoria ou fonte; 

7. As plantas, mapas e croquis deverão ser produzidos em formato A3 ou A4, em escala compatível com a 
informação representada, devendo conter obrigatoriamente título, legenda, norte geográfico, escala 
numérica. Os documentos impressos deverão ser dobrados em formato A4. Os documentos digitais 
deverão ser entregues em PDF;  

8. Os documentos digitais deverão ser cópias idênticas dos documentos impressos;  
9. Quando necessária a coleta de dados para preenchimento do formulário, apresentar data, período e horário 

das medições/ coletas; 
10. Dúvidas, gentileza entrar em contato no endereço eletrônico: dalu@pbh.gov.br. 

 

TODA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER PROTOCOLADA CONFORME INSTRUÇÕES 
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NO GUICHÊ DA SUBSECRETARIA DE REGULAÇÃO 
URBANA/SUREG, DIRECIONADO À DIRETORIA DE LICENCIAMENTO DE ALTA 
COMPLEXIDADE/DLAC, NO BHRESOLVE. ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT,363 OU RUA 
DOS CAETÉS, 342 – CENTRO. 

 

MODELO DE PUBLICAÇÃO A SER PROVIDENCIADA EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO E APRESENTADA JUNTO AO EIV:  

COMUNICADO 
O (Nome da Empresa/ Responsável Legal pelo Empreendimento – Sigla) torna público que irá protocolar na 
Secretaria Municipal de Política Urbana requerimento para análise de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
do Empreendimento (Nome e localização do empreendimento), em conformidade com a Lei n° 7.166/96 e 
com o Decreto n° 14.594/11. O referido EIV está dis ponível na Diretoria de Análise de Licenciamentos 
Urbanísticos Especiais - DALU, situada na Avenida Augusto de Lima, n° 30, 3° andar, Bairro Centro e po de 
ser consultado mediante agendamento. 


