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Andrea Scalon <andrea.scalon@pbh.gov.br>

Fwd: Ofícios dispensa URBEL 

Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade <dlac@pbh.gov.br> 13 de abril de 2022 16:09
Para: andrea scalon Ramal <andrea.scalon@pbh.gov.br>

Prezada Andrea,

Boa tarde.
Conforme nos falamos, encaminho o e-mail enviado pela Letícia com as respostas dos ofícios de dispensa.
Está pendente a resposta ao ofício DPL-UB-Urbel/ DLAC-SMPU n.º 006/2022, pois ainda aguardamos manifestação
da SUPLAN.
Peço desculpas por não termos incluído você na resposta e nos colocamos a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.
Att.

---------- Forwarded message --------- 
De: Leticia Maria Resende Epaminondas <gleiu@pbh.gov.br> 
Date: seg., 4 de abr. de 2022 às 14:48 
Subject: Fwd: Ofícios dispensa URBEL 
To: Maria Cristina Fonseca Magalhaes <cfonseca@pbh.gov.br>, Carolina Gasparini B. Heller
<carolina.gbheller@pbh.gov.br>, Adriana Lemos da Costa Val <adriana.cv@pbh.gov.br>, Diretoria Planejamento
<dpl.urbel@pbh.gov.br> 
Cc: Paulo Freitas <dlac@pbh.gov.br> 

Prezadas,
boa tarde!

Como solicitado, seguem anexos:
- OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.o 005/2022 em resposta ao Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.o
002/2022;
- OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.o 006/2022 em resposta ao Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.o
004/2022;
- OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.o 007/2022 em resposta ao Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.o
005/2022
- OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.o 008/2022 em resposta ao Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.o
003/2022. 

Com relação à demanda exposta pelo Ofício DPL-UB-Urbel/ DLAC-SMPU n.º 006/2022, esclarecemos que encontra-
se em análise na SUPLAN. Aproveitando a oportunidade e, a fim de subsidiar a manifestação do órgão, pedimos a
gentileza de nos encaminhar o Ofício DPL-Urbel/SMSU n. 005/2019 que ensejou a emissão do OF. DLAC-
SMPU/DPL-Urbel n. 005/2019.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente, 

Letícia Maria Resende Epaminondas - Arquiteta e Urbanista - Gerência de Suporte ao Licenciamento de
Empreendimento de Impacto Urbanístico - GLEIU  
Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU | Av. Álvares Cabral 217 | 11 Andar | Centro | BH-MG 
31 32775092 | www.pbh.gov.br

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena
das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus
anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito
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de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração
eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

4 anexos

OFÍCIO DLAC-SMPU - DPL-UB-Urbel - n.º 005-2019.pdf 
110K

OFÍCIO DLAC-SMPU - DPL-UB-Urbel - n.º 006-2022.pdf 
127K

OFÍCIO DLAC-SMPU - DPL-UB-Urbel - n.º 007-2022.pdf 
110K

OFÍCIO DLAC-SMPU - DPL-UB-Urbel - n.º 008-2022.pdf 
109K
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

 

Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU 
Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade - DLAC 

Av. Álvares Cabral, n.º 217 – 11º andar – CEP 30.130-009 – Belo Horizonte – MG 
Tel. (31) 3277-5092 – email: dlac@pbh.gov.br 

OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.º 007/2022  
 

 
 

Belo Horizonte, 04 de abril de 2022. 
 
 
Senhora Diretora, 
Ref.: Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.º 005/2022 
 
 
 
Em atenção à solicitação constante do ofício em referência, temos a informar que obras de 
intervenções em áreas com potencial risco geológico, compreendendo “intervenções corretivas 
e/ou preventivas que evitam ou minimizam ocorrências de desastre e acidentes em 
assentamentos de especial interesse social do Município, com estabilização de encostas, 
obras de contenções, terraplenagem, e eliminação de agentes potencializadores de risco, 
através de adequação de redes de drenagem e esgotamento sanitário, tratando-se de obras 
pontuais e de pequeno porte, que não apresentam significativo impacto ambiental e 
urbanístico e que evitam ou minimizam ocorrências de desastres e acidentes em 
assentamentos de especial interesse social”, não se caracterizam como empreendimento de 
impacto, não demandando Licenciamento Ambiental ou Urbanístico desde que as intervenções 
não ocorram em áreas de interesse ambiental e não se enquadrem no disposto nos artigos 344 e 
345 da Lei 11.181/19, salientando a necessidade de se atentar ao disposto no artigo 343 e demais 
casos previstos na citada legislação. 
 
Esclarecemos que o não enquadramento como empreendimento de impacto não desobriga o 
empreendedor da obtenção das demais licenças e/ou autorizações porventura exigidas pela 
legislação municipal, estadual e federal, para sua execução. 
 
Sendo o que se apresenta no momento, despedimo-nos. 
 
Atenciosamente. 
 

 
 

Paulo Freitas de Oliveira – BM 27.551-8 
Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade - DLAC 

 
 
 
 

Exma. Sra. 
Maria Cristina Fonseca Magalhães 
Diretora de Planejamento e Gestão – DPL - UB 
Cia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 
Avenida do Contorno, nº 6664 – Savassi 
Belo Horizonte – MG CEP.: 30.110-928 
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