
campo tipo_dado extensao descricao

id_proposta_ous integer Identificador único em banco de dados.

nome_ous character varying 100
Nome de referência que identifica a proposta de

operação urbana simplificada.

protocolo_pbh character varying 20

Número do processo admistrativo ou protocolo em

sistema de recebimento de demanda, que contem a

documentação referente à proposta de OUS no órgão

responsável.

desc_situacao character varying 50
Status da proposta de operação urbana simplificada

no órgão responsável.

lei text
Número da lei municipal que insitui a operação urbana

simplicada no Município de Belo Horizonte.

data_validade_oper

acao
date

Indica até quando a operação urbana simplificada é

válida. A lei, que institui a operação urbana

simplificada, determina a data de validade, bem como

as condições que precisam estar cumpridas até esta

data.

projeto_lei character varying 20

Projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de

Vereadores do municipio que contem a proposta de

instituição da operação urbana simplificada, pactuada

entre o Executivo e o empreendedor interessado após

a conclusão do procedimento para a instituição de

operação urbana simplificada determinado na

legislação afeta ao tema.

data_ultima_audien

cia_publica
date

Data em que foi realizada a audiência pública. Caso

seja realizada mais de uma audiência pública, será

incluida a data da última audiência publica realizada.

empreendimento character varying 100

Descreve de forma suscinta o empreendimento que

receberá os benefícios previstos na operação urbana

simplificada, caso instituida.

uso_empreendiment

o
character varying 50

Indica o uso a ser instalado no empreendimento que

receberá os benefícios previstos na operação urbana

simplificada, caso instituida (residencial, não

residencial ou misto).

tplog character varying 3 Tipo do logradouro onde consta a OUS, se for o caso.

nolog character varying 50 Logradouro de referência da OUS, se for o caso.

numero_imovel integer Número do imóvel de referência da OUS, se for o caso.

letra_imovel character varying Letra do imóvel de referência da OUS, se for o caso.

id_lote_cp character varying 100

Identifica o lote de parcelamento aprovado no qual se

localiza ou se localizará o empreendimento que

receberá os benefícios previstos na operação urbana

simplificada, caso instituida.



responsavel_legal character varying 150

Identifica o responsável legal da proposta de operação

urbana simplificada e pelo Termo de Conduta

Urbanística firmado após a conclusão do

procedimento de instituição da operação urbana

simplificada. Pode ser pessoa física ou jurídica.

responsavel_projeto character varying 150

Identifica o responsável técnico pelo projeto

arquitetônico ou de parcelamento do solo do

empreendimento que receberá os benefícios previstos

na operação urbana simplificada.

responsavel_estudo character varying 150

Identifica o responsável técnico pelo estudo dos

impactos urbanísticos e repercussões na vizinhança do

empreendimento que receberá os benefícios previstos

na proposta de operação urbana simplificada.

data_protocolo date
Data de protocolo da proposta de operação urbana

simplificada no órgão responsável pela análise.

interesse_publico text

Indica o que motiva o interesse público da proposta de

OUS conforme critérios estabelecidos no Plano Diretor

municipal, bem como a partir de planos, programas e

projetos urbanísticos em desenvolvimento no

Município. O interesse público da proposta poderá ser

revisto em função de manifestação da população em

audiência pública ou por outros meios de gestão

democrática da cidade.

interesse_parceiro text

Indica os benefícios e parâmetros urbanísticos

especiais a serem aplicados no empreendimento, que

motivam a participação do empreendedor parceiro na

proposta de operação urbana simplificada.

valor_contrapartida numeric

Indica o valor da contrapartida da operação urbana

simplificada a ser prestada pelo empreendedor

parceiro. O valor da contrapartida é calculado

considerando todos os benefícios econômicos

decorrentes da modificação de regras da legislação

urbanística vigente aplicáveis à área, relacionadas à

concessão de potencial construtivo adicional, ao

aumento da densidade populacional, à alteração de

uso ou à modificação de qualquer outro parâmetro

urbanístico que gere mais valor ao imóvel.

intervencao_contrap

artida
text

Indica a(s) intervenção(ões) a ser(em) realizada(s) com

o valor arrecadado com a contrapartida da operação

urbana simplificada.



medidas_qualificaca

o
text

Indica as medidas a serem implementadas no

empreendimento que receberá os benefícios previstos

na operação urbana simplificada ou em seu entorno

imediato, de forma a qualificar a relação da(s)

edificação(ôes) com os espaços públicos e sua

integração com o entorno de maneira a proporcionar

maior qualificação urbanística e ambiental à região. As

medidas de qualificação deverão constar da lei que

institui a operação urbana simplificada e sua

implementação é responsabilidade do responsável

legal do empreendimento.

data_conclusao_inte

rvencao
text

Data em que a intervenção prevista como

contrapartida da operação urbana simplificada foi

concluída.

justificativa_indeferi

mento
text

Indica o motivo da não configuração de interesse

público da proposta de OUS, conforme parecer do

órgão responsável, fundamentado após análise da

caracterização da OUS ou do estudo dos impactos

urbanísticos e repercussões do empreendimento na

vizinhança, ou, ainda, a partir da manifestação da

população em audiência pública ou por outros meios

de gestão democrática da cidade.

geometria geojson

Geometria correspondente ao perímetro de atuação

da OUS. Sistema de Referência de Coordenada WGS84

(EPSG:4326).


