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AO PROJETO DE LEI N° 1.750/2015

Regulamenta a aplicaceio dos instrumentos de
politica urbana no Municipio de Belo
Horizonte.

SecAo I
Disposicfies Gerais
Art. 1° - Esta Lei dispoe sobre os criterios e os prazos de aplicaflo dos
instrumentos de politica urbana previstos no Plano Diretor do Municipio.
Seca° II
Do Parcelamento, da Edificacio e da UtilizacAo compulsorios, do IPTU progressivo no
tempo, da DesapropriacAo com pagamento em titulos da dlvida ptiblica e do Consorcio
ImobiliArio
Art. 2° - 0 parcelamento, a edificaeAo ou a utiliza* compulsorios do solo
urbano nAo edificado, nao utilizado ou subutilizado, podera ser determinado pelo Executivo,
respeitado o Plano Diretor do Municipio e observadas a capacidade de suporte e as diretrizes
da politica urbana as potencialidades e as caracteristicas das diferentes porc6es do territ6rio
municipal.
§ 1° - A aplica* dos instrumentos previstos no caput deste artigo 6 admitida
em todo o territhrio municipal, sendo prioritaria para as seguintes porcbes territoriais:
I - areas especiais de interesse social - Aeis-1;
II - areas classificadas com categorias de estruturacdo urbana de ocupeo
preferencial;
III - areas classificadas corn categoria complementar de centralidade regional e
intermediaria.
§ 2° - SS° prioridade para aplica* de instrumentos de utiliza* compulsepria
os imoveis localizados na Area Central e em terrenos no entorno de eixos de transporte
coletivo.
Art. 3° - 0 Executivo notificara o proprietario para parcelar, edificar ou utilizar
o imOvel, devendo a notifies* ser averbada no cartOrio de registro de imOveis.
§ 1° - A notificaeSo far-se-a:
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I - por fimcionario do &go competente do Executivo, ao proprietario do imovel
ou, no caso de este ser pessoa juridica, a quem tenha poderes de gerencia geral ou
administracao;
II - por edital quando frustrada, por fres vezes, a tentativa de notificacao na
forma prevista no inciso I deste paragrafo.
§ 2° - Uma vez promovido, pelo proprietario, o adequado aproveitamento do
imovel em conformidade corn o disposto na legislacao municipal, cabera ao Executivo efetuar
o cancelamento da averbacao prevista no caput deste artigo.
§ 3° - Notificado o proprietario, este podera, em ate 30 (trinta) dias, apresentar
recurso ao Conselho Municipal de Politica Urbana — Compur.
Art. 4°- A partir do recebimento ou da publicacao da notificacao para parcelar,
edificar ou utilizar o imovel, o proprietario observara os seguintes prazos e condicoes:
I - 2 (dois) anos, contados do recebimento ou da publicacao da notificacao para
parcelar, para aprovacao do projeto de parcelamento do solo segundo as regras definidas no
Plano Diretor do Municipio;
II - 1 (um) ano, contado do recebimento ou da publicacAo da notificacao para
edificar, para aprovacao do projeto de edificacao segundo as regras definidas no Plano Diretor
do Municipio;
III - 2 (dois) anos, contados da emissao do alvara de urbartizacao ou de
construcao, para inicio das obras do empreendimento;
IV - 4 (quatro) anos, contados da emissao do alvara de urbanizacao ou de
construcao, para a conclusao das obras, de acordo com cronograma aprovado pelo Executivo,
seguida da obtencao da certidao de origem ou da certidao de baixa de construcao;
V - 6 (seis) meses, contados do recebimento ou da publicacao da notificacao
para utilizacao do imentel ou da emissao da certidao de baixa de construcao para efetivar a
utilizacao da edificacAo, cabendo ao proprietario a comprovacao perante o Executivo.
§ 1° - 0 protocolo do projeto de parcelamento ou de edificacao suspende o curso
dos prazos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, respectivamente, e, o que the
sobejar, recomecara a corner do primeiro dia util seguinte ao seu indeferimento, se for o caso.
§ 2° - Os prazos de que trata este artigo sera() contados excluindo o dia do
comeco e incluindo o do vencimento.

N

§ 3° - A transmissao do imovel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior a
data do recebimento ou da publicacao da notificacao, transfere as obrigacOes de parcelamento,
edificacao ou utilizacao, sem interrupcao ou suspensao de quaisquer prazos.
§ 4° - Na hipOtese do imovel considerado subutilizado ou Ito utilizado
apresentar situacao de descumprimento de criterios de salubridade, habitabilidade ou seguranca
que os impeca do cumprimento do disposto no inciso V deste artigo, sera concedido ao
proprietario do im6vel:
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I - 6 (seis) meses para apresentacao de projeto de regularizacao do edificio;
II - 1 (um) ano para adequacao da edificack aos criterios da legislacao vigente.
Art. 5° - Em caso de descumprimento das condicOes, dos prazos ou das etapas
previstos no art. 4° desta Lei, o Municipio procedera, a partir do exercicio fiscal seguinte, a
aplicacao do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - progressivo no tempo, mediante
multiplicacAo, a cada ano, da aliquota vigente no ano anterior por 2 (dois), durante 5 (cinco)
anos, observada a aliquota maxima de 15% (quinze por cento).
§ 1° - Serao suspensas quaisquer isencOes ou anistias do IPTU incidentes em urn
dado imOvel quando o proprietario for notificado para o parcelamento, edificacao ou utilizacao
compulsOrios.
,§ 2° - Comprovado o cumprimento da obrigacao de parcelar, edificar ou utilizar
o itnevel, ocorrera o lancamento do IPTU sem a aplicacao das aliquotas previstas nesta lei no
exercicio seguinte.
§ 3° - Observadas as aliquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU
Progressivo no Tempo a legislacao tributaria vigente no Municipio de Belo Horizonte.
§ 4° - Configurada a hipotese de desapropriacAo com titulos da divida ptiblica o
Executivo devera publicar decreto de desapropriacAo do imovel, no prazo de 6 (seis) meses.
,

§ 5° - 0 cons6rcio imobiliario constitui instrumento destinado a viabilizar pianos
de urbanizacAo ou edificack por meio dos quais o proprietario atingido pela obrigacAo de
parcelar, edificar ou utilizar transfere ao Municipio seu imovel, e, ape's a realizacao das obras e
a utilizacAo dos imoveis, recebe, como pagamento, unidades imobiliarias devidamente
urbanizadas ou edificadas.
§ 6° - 0 Executivo podertt promover o aproveitamento do imOvel que receber
nos termos deste artigo, diretamente ou por outra modalidade admitida em lei.
§ 7° - 0 Executivo podera adotar programas voltados para aproximacAo entre
proprietarios notificados para o parcelamento, edificacao e utilizacAo compulsorios e agentes
interessados no desenvolvimento de empreendimentos
§ 8° - Na hip6tese prevista no § 5° deste artigo, o valor das unidades imobiliarias
a serem entregues ao proprietario correspondera ao valor do imOvel antes da execucao das
obras, conforme previsto na legislacAo federal, descontados os debitos existentes a favor do
Municipio relativos ao imOvel.
§ 9° - Consumada a desapropriacAo por meio do instrumento a que se refere o §
4° deste artigo, fica o Municipio obrigado a dar inicio aos procedimentos relativos a destinacAo
ao imovel corn a finalidade de cumprimento da fun* social da propriedade, de acordo com o
previsto na legislacao federal.
Sec& III
Do Direito de Preempgio
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Art. 6° - 0 direito de preempcao sera exercido pelo Executivo, observado o
disposto na legislaceo federal:
I - nas areas de projetos viarios priorittuios - PVP - para atendimento as
finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 da Lei Federal n° 10.257/01;
II - nas areas classificadas corn as categorias de estruturacao urbana zonas
especiais de interesse social — Zeis, para atendimento as finalidades previstas nos incisos I, II,
III, V e VI do art. 26 da Lei Federal no 10.257/01;
III - nas areas classificadas corn as categorias complementares Adis, para
atendimento a finalidade prevista no inciso II, V e VI do art. 26 da Lei Federal no 10.257/01;
IV - nas areas destinadas a operaches urbanas consorciadas, para atendimento as
finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 da Lei Federal n° 10.257/01;
V - nas areas classificadas corn a categoria complementar de grandes
equipamentos de use coletivo - Ageuc, para atendimento a finalidade prevista no inciso V do
art. 26 da Lei Federal n° 10.257/01;
VI - nas areas classificadas corn a categoria de estruturacao urbana preservacdo
ambiental 1 e categoria complementar conexao verde multifuncional, para atendimento a
finalidade prevista no inciso VI do art. 26 da Lei Federal n° 10.257/01;
VII - nas areas classificadas corn as categorias complementares de centralidades,
para atendimento as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 da Lei Federal n°
10.257/01;
VIII - nos imoveis tombados, para atendimento a finalidade prevista no inciso
VIII do art. 26 da Lei Federal n° 10.257/2001.
Art. 7° - A vigencia do direito de preempcAo e de 5 (cinco) anos, renovavel a
partir de 1 (um) ano ap6s o decurso desse prazo.
Art. 8° - 0 Executivo notificara o proprietario do im6vel sobre a aplicacao do
direito de preempflo, devendo a notificacao ser averbada no cartOrio de registro de imeoveis.
§ 1° - A notificacao far-se-a:

ou, no MO
administracao;

I - por funcionario do orgao competente do Executivo, ao proprietario do imovel
de este ser pessoa juridica, a quern tenha poderes de gerencia geral ou

II - por edital quando frustrada, por tres vezes, a tentativa de notificacao na
forma prevista no inciso I deste paragrafo.
§ 2° - 0 Executivo devera dar publicidade aos atos relativos a aplicaclo do
direito de preempcao.
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Art. 9° - Na aplicacAo do direito de preempcAo, devera ser observado o disposto
no art. 27 da Lei Federal n° 10.257/01.
SecAo IV
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir
Art. 10 - A outorga onerosa do direito de construir - ODC - sera aplicada de
acordo com as normas estabelecidas no Plano Diretor do Municipio e na legislacAo federal.
Art. 11 - 0 valor a ser atribuido a outorga onerosa do direito de construir
obedecera a formula CT=(CAofxAT xV)/CAprat, na qual:
I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiario;
II - CAof corresponde ao coeficiente de aproveitamento a ser praticado mediante
onus financeiro, nAo computado o potencial construtivo adicional decorrente da ado* de
soluceles projetuais de gentileza urbana, limitado ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq;
III - AT corresponde a area do terreno, medida em metros quadrados;
IV - V corresponde ao valor do metro quadrado do terreno, obtido de acordo
com a Planta de Valores Imobiliarios utilizada para o calculo do Imposto sobre Transmissao
Inter Vivos de Bens Imoveis — ITBI;
V - CAprat corresponde ao coeficiente de aproveitamento total da edificacAo
limitado ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq.
§ 1° - Para os empreendimentos incluidos no Anexo I desta Lei, sera aplicado o
respectivo fator de interesse social - Fis, que constituira indice a ser multiplicado pelo resultado
da equacAo prevista no caput deste artigo.
§ 2° - Para os empreendimentos incluidos em area de categoria complementar de
centralidade intermediaria ou de centralidade regional, sera aplicado, de acordo corn o Anexo
II desta Lei, o respectivo fator de centralidade - Fcent, que constituira indice a ser multiplicado
pelo resultado da equacAo prevista no caput deste artigo.
§ 3° - Pam os empreendimentos incluidos na ADE Avenida do Contorno, sera
aplicado, de acordo com o Anexo III desta Lei, o respectivo fator area central - Fac, que
constituira indice a ser multiplicado pelo resultado da equacAo prevista no caput deste artigo.
§ 4° - Para os empreendimentos que obtiverem certificado de qualidade
ambiental concedido ou reconhecido pelo orgAo municipal competente, conforme regulamento,
sera aplicado fator de sustentabilidade - Fsust, que constituira indice igual a 0,9 (nove decimos)
a ser multiplicado pelo resultado da equacAo prevista no caput deste artigo.
§ 5° - Nos empreendimentos beneficiados corn os descontos decorrentes da
aplicacAo dos fatores previstos nos §§ 1° e 4° deste artigo, deve ser garantida a manutencAo dos
usos, das atividades ou das solucOes sustentaveis que deram ensejo ao desconto, da seguinte
forma:
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I - em empreendimentos corn ate 500m 2 (quinhentos metros quadrados) de area
liquida, a manuten* deve ser garantida por, no minim°, 10 (dez) anos;
II - em empreendimentos corn area liquida superior a 500m 2 (quinhentos metros
quadrados), a manutencao deve ser garantida por, no minim°, 20 (vinte) anos.
§ 6° - 0 pagamento pela ODC sera devido a partir da aprovacAo do projeto
arquitetonico e podera ocorrer a vista ou parceladamente, ern ate 30 (trinta) meses.
§ 7° - A quitacAo integral do pagamento referente a ODC é condicAo para
emissao de certidAo de baixa de construcAo da edificacAo.
§ 8° - 0 Executivo podera aceitar imeveis cuja aquisicAo seja de interesse
public° em dacAo ern pagamento pela ODC.
§ 9° - O pagamento referente ao potencial construtivo proveniente da ODC
utilizada em empreendimentos inseridos na ADE Avenida do Contorno podera ser feito por
meio da disponibilizacAo de unidades habitacionais para atendimento a Politica Municipal de
Habitacao dentro da mesma ADE.
§ 10 - Na hipetese prevista no art. 417 do Plano Diretor, a contrapartida devida
pelo fechamento da varanda correspondera a 50% (cinquenta por cento) do resultado da
multiplicacAo da area da varanda pelo valor do metro quadrado do terreno, obtido de acordo
corn a Planta de Valores Imobiliarios utilizada para o calculo do ITBI.
§ 11 - 0 Executivo devera manter registro das ODCs, do qual constem os
fin:Weis receptores, bem como os respectivos potenciais construtivos recebidos.
§ 12 - 0 Executivo devera dar publicidade aos atos relativos a aplicacdo da
outorga onerosa do direito de construir.
Art. 12 - 0 Executivo podera exigir, no processo de aprovacAo de edificacaes
que envolvam prestacAo de contrapartida relativa a concessAo de potencial construtivo
adicional, caucAo suficiente para satisfazer as obrigacOes decorrentes do acrescimo de area
construida.
Paragrafo ante° - A pessoa fisica ou juridica responsavel por edificacao que
tenha feito use de potencial construtivo adicional ou de descontos decorrentes de aplicacAo de
fatores sobre o valor da outorga onerosa do direito de construir, em caso de desvirtuamento das
finalidades que ensejaram a concessAo desses beneficios, fica sujeita:
I - a cassacAo das licencas urbanisticas e das certidoes de conformidade ou
regularidade urbanistica que tenha obtido;
II - ao pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do potencial
construtivo adicional acrescido a edificacao, em metros quadrados, multiplicado pelo valor do
metro quadrado de terreno definido corn base na Planta de Valores Imobiliarios utilizada para
calculo do ITBI, sem prejuizo do recolhimento do valor referente aos acrescimos de area
construida obtidos em funcAo dos beneficios concedidos no calculo do potencial construtivo e
sobre o valor da outorga onerosa do direito de construir previstos nesta Lei;
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III - a demolicAo da area construida excedente, em caso de impossibilidade de
regularizacao do acrescimo.
Seca° V
Da Transferencia do Direito de Construir
Art. 13 - 0 calculo do potencial construtivo proveniente do imovel gerador
feito pela formula UTDC = (CAbas - CAprat) x AT x VG/R$1.000,00, na qual:
I - UTDCs correspondem as unidades de transferencia do direito de construir;
II - CAbas é o coeficiente de aproveitamento basico;
III - CAprat corresponde ao coeficiente de aproveitamento praticado, limitado
ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq, conforme o caso.
IV - AT corresponde a area do terreno, medida em metros quadrados;
V - VG corresponde ao valor do metro quadrado do terreno do imOvel gerador,
obtido de acordo com a Planta de Valores Imobiliarios utilizada para o calculo do Imposto
sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis — ITBI.
§ 1° - Para os imeveis geradores necessarios ao atendimento a interesse cultural,
ao valor do CAbas devera ser aplicado fator de interesse cultural, equivalente a multiplicacAo
do resultado da equacAo de que trata o caput deste artigo por 2 (dois).
§ 2° - Na hipOtese prevista no inciso V do § 4° do art. 13 do Plano Diretor,
somente poderdo ser aplicadas no im6vel receptor 50% (cinquenta por cento) das UTDCs
provenientes do im6vel gerador, caso este se enquadre como necessario ao atendimento a
interesse cultural.
Art. 14 - Nos im6veis considerados necessarios para atendimento a interesse
ambiental, a disponibilizacAo de area permeavel adicional em relacAo a exigencia legal em
funcAo de determinacAo do Conselho Municipal de Meio Ambiente podera ser objeto de
geracAo de TDC, de acordo com a formula LAL = CAbas x AT x PA/PI, na qual:
I - LAL e o limite de area liquida passivel de ser transferida, medida em metros
quadrados;
II - CAbas é o coeficiente de aproveitamento basico valid° para o terreno;
III - AT corresponde a area do terreno, medida em metros quadrados;
IV - PA e o percentual de area permeavel acrescido ao minimo exigido por lei;
V - PI e o percentual de area do terreno passive! de impermeabilizacdo, dado
pela subtracAo da taxa de permeabilidade vegetada exigida em lei de 100% (cem por cento).
Art. 15 - 0 calculo do potencial construtivo a ser acrescido ao imOvel receptor é
feito pela formula UTDC = AR x VR/R$1.000,00, na qual -
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I - UTDCs sAo as unidades de transferencia do direito de construir;
II - AR corresponde a area liquida adicional a ser edificada;
III - VR corresponde ao valor do metro quadrado do terreno do imOvel receptor,
obtido de acordo com a Planta de Valores Imobiliarios utilizada para o calculo do Imposto
sobre TransmissAo Inter Vivos de Bens ImOveis — ITBI.
§ 1° - Consumada a TDC em relacAo a cada imovel receptor, fica o potencial
construtivo transferido vinculado a este, vedada nova transferencia.

§ 2° - 0 Executivo deve manter registro das TDCs ocorridas, do qual constem os
imOveis transmissores e receptores, bem como os respectivos potenciais construtivos
transferidos e recebidos.
§3° - 0 imOvel gerador, consumada a transferencia, pode ser receptor de TDC
para repor o potencial construtivo transferido, desde que sejam mantidas as caracteristicas do
imOvel que o levaram a ser classificado como gerador de TDC.
Seca° VI
Disposicees Finais
Art. 16 - 0 Executivo devera dar publicidade aos atos relativos a aplicacdo dos
instrumentos de politica urbana de que trata esta Lei, bem como garantir o acesso ptiblico as
seguintes informacOes:
I - cadastro dos imOveis objeto de notificacAo para cumprimento da funcao
social da propriedade;

II - valores aplicaveis a cobranea de ODC;
III - relatorio de monitoramento da aplicacdo dos instrumentos de politica
urbana.

Art. 17 - 0 Executivo devera garantir a publicidade na gestAo dos fundos
associados aplicacAo dos instrumentos de politica urbana, compartilhando a definicAo da
destinaedo dos recursos corn a sociedade civil.
Art. 18 - A renovacAo do alvara de construcAo contempla manutencab da
possibilidade de utilizacAo do potencial construtivo adicional vinculado ao mesmo a partir do
Termo de Conduta Urbanistica - TCU, nos limites da legislacAo vigente a epoca da renovacao.
§ 1° - Na hip6tese de alteracAo de projeto que implique nAo atendimento aos
criterios geradores de descontos ou gratuidades de ODC ou as solucees projetuais de gentileza
urbana previstos no TCU, o potencial construtivo adicional vinculado ao alvara de construcAo
em funeAo de tais criterios ou soluedes retornara ao Estoque de Potencial Construtivo
Adicional - EPCA, mantido o potencial construtivo adicional efetivamente pago vinculado ao
alvard de construcAo.

§ 2° - A perda do direito de utilizactio do potencial construtivo adicional
referente a ODC Tido implica ressarcimento do valor pago por parte do Municipio.
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An. 19 - Os procedimentos para a aplicacao dos instrumentos de politica urbana
previstos nesta Lei serAo objeto de regulamento.
Art. 20
Diretor do Municipio.

Aplicam-se a esta Lei, no que couber, as normas contidas no Plano

Art. 20 - 0 valor atribuido a outorga onerosa do direito de construir devera ser
objeto de atualizacdo quando da revisAo do Plano Diretor do Municipio, com o objetivo de
aprimorar o processo de gestic, da valorizacAo dos imoveis urbanos, vedada sua reducAo.
Art. 21 - Sdo partes integrantes desta Lei:
I - Anexo I - Fator de Interesse Social — Fis;
N111.- Anexo II.A - Fator de Centralidade — Fcent;
III - Anexo 11.13 - Fator de Centralidade -Fcent;
IV - Anexo IV - Penalidades.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias apos a data de sua
publicacao.

Belo Horizonte, 09 de maio de 20 6

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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Uso de in eresse social
Empreendimento habitacional de interesse social de iniciativa do Poder Pablico
Habitacao de Interesse Social 1 - HIS-1
I Empreendimento habitacional de interesse social inserido em AEIS-1 ou AEIS-1 de Interesse Ambiental.
Habitacao de Interesse Social 2 -141S-2
Equipamentos pablicos: hospitais, policlinicas, posto de vacinaceo, posto de sande, escolas, creches, escolas superiores, centros de forma*
profissional, unidades administrativas do Poder Ptiblico, bibliotecas, museus, centros culturais, centros de convencees e demais equipamentos de
culture, esporte, lazer, seguranca e assistencia social.
Equipamentos privados de interesse pablico: 1) hospitals; 2) estabelecimentos culturais destinados, exclusivamente, a cinemas, teatros, auditorios,
bibliotecas e museus; 3) estabelecimentos destinados exclusivamente a sindicatos e associacees; 4) estabelecimentos destinados exclusivamente a
entidades de assistencia e promo* social, admitida sua vincula* a organizacees religiosas.
Equipamentos privados de interesse pablico: clinicas, escolas, creches, escolas superiores, faculdades, universidades, centros de forma*
profissional, centros culturais, centros de convenceo e demais equipamentos de culture, esporte e lazer

Area do terreno
>= 500 e < 1.000 m 2
>= 1.000 e < 2.000 in 2
>= 2.000 e < 5.000 m 2
>= 5.000 m2

Uso misto qualificado, com fachada ativa
0,6
0,6
0,55
0,5

Uso misto qualificado, sem fachada ativa
0,85
0,75
0,7
0,65

FIS
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

0,0
0,5

Uso nAo residential, com fachada ativa
0,9
0,85
0,8
0,75

' Aplica-se aos terrenos corn area >= 500 e < 1.000 m 2 o Fcent referente aos terrenos corn area >= 1.000 e < 2.000 m 2, desde que garantida a destine* de area de fringe° publica corn area
minima de 150 m2.

Uso misto qualificado, com fachada ativa
0,6
0,6
0,55
0,5

Uso misto qualificado, sem fachada ativa
0,85
0,75
0,7
0,65

Uso nAo residencial, com fachada ativa
0,9
0,85
0,8
0,75

' Aplica-se ao terrenos corn area >= 500 e < 1.000 m 2 o Fcent referente aos terrenos corn area >= 1.000 e < 2.000 m 2, desde que garantida a destinacao de area de fruiceo ptiblica corn area
mini a de 10 m2 .
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Area do terreno
>= 750 e < 1.000 m2
>= 1.000 e < 2.000 m 2
>= 2.000 e < 5.000 m2
>= 5.000 m2
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Area do terreno
>= 750 e < 1.000 m 2
>= 1.000 e < 2.000 m 2
>= 2.000 e < 5.000 m 2
>= 5.000 m2

Uso misto qualificado, com fachada ativa
0,6
0,6
0,55
0,5

Uso misto qualificado, sem fachada ativa
0,9
0,85
0,8
0,75

Uso residencial
0,85
0,75
0,7
0,65

' Aplica-se aos terrenos com area >= 500 e < 1.000 m 2 o Fcent referente aos terrenos corn area >= 1.000 e < 2.000 m 2 , desde que garantida a destinacao de area de fruicao pUblica corn area
minima de 200 m 2.
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ANEXO IV — PENALIDADES
•0

Z -

PRAZO PAFtA
ATENDIMENTO E
CORREGA0
ITEM

DESCRICAO DA INFRACAO

DISPOSITIVO
INFRINGIDO

1

2

3

Inadimplencia no
pagamento da ODC

4

blao utilizacao de potencial
construtivo adicional
vinculado ao alvara de
construcao de forma nao
onerosa

•

Art. 6°

R11

APLICACAO DE MULTA

NOTIFICACAO
PREVIA
DETALHAMENTO

bIlto apresentagao ao
Municipio de c6pia do
instrumento pUblico de
alienacao do Imes/el, caso
incida sobre o mesmo o
direito de preempcao.
Desvirtuamento das areas
vinculadas a uso, condicees
de fimcionamento ou
atividade especifica,
conforme projeto aprovado.

VALOR (RS)

PERIODICIDADE

0,5% do valor do
imevel

diaria

30 dias

500

diaria

Previstas no art. 12

--

--

1% do valor
reference a ser pago

30 dias

Embargo de obra e
cassagao do alvara de
construcao na la
reincidencia.

--

1% do valor
reference ao
potencial construtivo
vinculado ao alvara
de construcao de
forma nao onerosa

--

blao concessao da
certidao de baixa de
construcao

nao

OUTRAS PENALIDADES

Art. 11
sim

Art. 11

Art. 11

nao

sim

validade do alvara
de construcao

c
Z
n

DIRLEG

FL

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

MENSAGEM N° 21

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016
Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a esta Egregia Casa, para q e seja submetido
apreciacdo de Vossa Excelencia e de seus ilustres pares, a inclusa eme •a (Substitutivo) ao
Projeto de Lei no 1.750/2015, que "Regulamenta a aplicacdo dos ins umentos de politica
ur4ana ilfutticipio de Belo Horizonte. ".
A emenda em questAo reflete a conclusAo de uma etapa de aprimoramento deste
que sera documento normativo complementar ao Plano Diretor Municipal, regulamentando
instrumentos de politica urbana para se alcancar condicdo mais efetiva de doiar a propriedade de
sua funcao social, assim como determinam nossa Constituicao Federal, o Bitatuto da Cidade
Lei Federal n° 10.257/01 e, de forma especial, nossa Lei Orgtufica.
Convem ressaltar que as principais alteracOes feitas ao PI,41° 1.750/15 foram
originadas de plant& tecnico dirigido pela Secretaria Municipal Adjtutii de Planejamento
Urbano — Smapu — para continuacAo do processo participativo de constituicAg da politica urbana,
aberto tAo logo as proposicaes legais ganharam publicidade na CMBI-t,3 e, sobretudo, por
sugestifies populares encaminhadas a esta Secretaria pelo Legislativo Municijl.
0 debate sobre os instrumentos de politica urbana permeou gicla a discussAo de
anos de elaboracao dos Pianos Diretores Regionais, balizaram todo o process da IV Conferencia
Municipal de Politica Urbana e agora esta devidamente desenvolvida par ser normatizada
trf
partir da aprovacAo deste Projeto de Lei pelo Legislativo Municipal.
Certo de que este Substitutivo recebera a necessaria aquiescencia de Vossa
Excelencia e de seus ilustres pares, e considerando que as alteracOes propostas sao essenciaig
para garantir a correta implementacdo das normas contidas no novo Plano Diretor, submeto-o
seu regular processame to, renovan o p jotestos ae elevada estima e consideracao.

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

AVULSOS DISTRIBUIDOS
Em

1 .2 105/

le

Respthssapela distribuicao

ACM . M11112RA

Excelentissimo Senhor
Vereador Wellington MagalhAes
Presidente da Climara Municipal da
CAPITAL

S

02/05

