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APRESENTAÇÃO
O Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) é uma instância de discussão e deliberação de
políticas de planejamento urbano e gestão do território de Belo Horizonte instituída em 1996 pelo Plano
Diretor do Município.
O COMPUR é composto por 16 membros e respectivos suplentes, sendo: 8 representantes da
Administração Municipal, 2 representantes da Câmara Municipal e 6 representantes da sociedade civil (2
do setor técnico, 2 do setor empresarial e 2 do setor popular). Os representantes da sociedade são
escolhidos em assembleias setoriais. Os mandatos são de dois anos.
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MEMBROS – BIÊNIO 2017/2019
Portaria Nº 7.285, de 17 de Outubro de 2017
PODER EXECUTIVO:
- Maria Fernandes Caldas, titular, representante da Secretaria Municipal de Política Urbana,
- José Júlio Rodrigues Vieira, suplente, representante da Secretaria Municipal de Política
Urbana.
- Izabel Dias de Oliveira Melo, titular, representante da Subsecretaria de Planejamento Urbano,
- Ana Paula Chaves Lemos, suplente, representante da Subsecretaria de Regulação Urbana.
- Paulo Roberto Chaves de Miranda, titular, indicado pela Secretaria Municipal de Governo,
- Sérgio Ricardo Siebler Gomes, suplente, indicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Caio Barros Cordeiro, titular, indicado pelo Gabinete do Prefeito,
- Alberto Lage Paula Carvalho Rezende, suplente, indicado pelo Gabinete do Prefeito.
- André Abreu Reis, titular, indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão,
- Jean Mattos Duarte, suplente, indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Gestão.
- Rogério Carvalho da Silva, titular, indicados pela BHTrans,
- Tomás Alexandre Ahouagi, suplente, indicados pela BHTrans.
- Júnia Naves Nogueira, titular, indicada pela Urbel,
- Érica Alexandra de Castro, suplente, indicada pela Sudecap.
- Daniel Diniz Nepomuceno, titular, indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
- Karime Gomes Cajazeiro, suplente, indicada pela Secretaria Municipal de Cultura.
CÂMARA MUNICIPAL:
- Vereador Léo Burguês de Castro, titular,
- Vereadora Cida Falabella, suplente.
- Vereador Irlan Melo, titular,
- Vereador Autair Gomes, suplente.
SETOR TÉCNICO:
- Adriano Gomes Peixoto, titular, representante da Ecologia e Observação de Aves,
- Maria de Fátima Santos Gottschalg, suplente, representante do Conselho Regional de Serviço
Social, 6ª Regional.
- Guilherme Lara Camargos Tampieri, titular, representante do Instituto Nossa BH,
- Daniel Medeiros de Freitas, suplente, representante da Escola de Arquitetura da UFMG.
SETOR POPULAR:
- Ana Lúcia Diniz Campelo, titular, representante da Associação de Moradores e Amigos da Região
Central de Belo Horizonte,
- Edson Rosa da Silva, suplente, representante da Associação Comunitária do Bairro Esplanada.
- Paulo Sérgio Campos Gomide, titular, representante da Associação de Moradores do Bairro Buritis,
- Gladstone Otoni dos Anjos, suplente, representante do Movimento Mineiro de Habitação.
SETOR EMPRESARIAL:
- Renato Ferreira Machado Michel, titular, representante da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais,
- Esterlino Luciano Campos Medrado, suplente, representante do Sindicato das Empresas de
Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais.
- Otimar Ferreira Bicalho, titular, representante do Sindicato das Empresas Administradoras de Imóveis,
Corretoras de Imóveis, Incorporadoras de Imóveis e Urbanizadoras da Região Metropolitana de
Belo Horizonte,
- Armando Santos Guimarães, suplente, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte.

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

11

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 7.165, DE 27 DE AGOSTO DE 1996 –
Institui o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O Plano Diretor do Município de Belo Horizonte é o instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano - sob o aspecto físico, social, econômico e administrativo, objetivando o
desenvolvimento sustentado do Município, tendo em vista as aspirações da coletividade - e de orientação
da atuação do Poder Público e da iniciativa privada.
Art. 2º - A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo o ordenamento do Município e o
cumprimento das funções sociais da propriedade, assegurando o bem-estar dos munícipes.
Art. 3º - São objetivos do Plano Diretor:
I - ordenar o pleno desenvolvimento do Município no plano social, adequando a ocupação e o uso
do solo urbano à função social da propriedade;
II - melhorar a qualidade de vida urbana, garantindo o bem-estar dos munícipes;
III - promover a adequada distribuição dos contingentes populacionais, conciliando-a às diversas
atividades urbanas instaladas;
IV - promover a estruturação de um sistema municipal de planejamento e gestão urbana
democratizado, descentralizado e integrado;
V - promover a compatibilização da política urbana municipal com a metropolitana, a estadual e a
federal;
VI - preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural, histórico, paisagístico,
artístico e arqueológico municipal;
VII - promover a integração e a complementaridade das atividades urbanas e rurais na região
polarizada pelo Município - visando, dentre outros, à redução da migração para este -, mediante o
adequado planejamento do desenvolvimento regional.
Acesse o conteúdo integral da lei, diretamente do site da Câmara Municipal de BH, através do link:

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/leis-de-refer%C3%AAncia
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 7.166, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
Estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estabelece as normas e as condições para parcelamento, ocupação e uso do
solo urbano no Município.
Art. 2º - Estão sujeitas às disposições desta Lei:
I - a execução de parcelamentos do solo;
II - as obras de edificações, no que se refere aos parâmetros urbanísticos relacionados com
Coeficientes de Aproveitamento do solo, quota de terreno por unidade habitacional, taxa de ocupação,
gabarito, Taxa de Permeabilidade, afastamentos, altura na divisa, saliências e área de estacionamento;
Acesse o conteúdo integral da lei, diretamente do site da Câmara Municipal de BH, através do link:

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/leis-de-refer%C3%AAncia
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 8.616, DE 14 DE JULHO DE 2003
Contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Este Código contém as posturas destinadas a promover a harmonia e o equilíbrio no
espaço urbano por meio do disciplinamento dos comportamentos, das condutas e dos procedimentos dos
cidadãos no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - As posturas de que trata o art. 1º regulam:
I - as operações de construção, conservação e manutenção e o uso do logradouro público;
II - as operações de construção, conservação e manutenção e o uso da propriedade pública ou
particular, quando tais operações e uso afetarem o interesse público;
III - o uso do espaço aéreo e do subsolo.
Acesse o conteúdo integral da lei, diretamente do site da Câmara Municipal de BH, através do link:

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/leis-de-refer%C3%AAncia
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REGIMENTO INTERNO e alterações nos decretos
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR
Capítulo I
Do Objetivo e da Finalidade
Art. 1° - Este Regimento Interno disciplina o funcionamento e a organização do Conselho Municipal de
Política Urbana - COMPUR, órgão governamental do município de Belo Horizonte.
Art. 2° - O COMPUR, criado pelo art. 80 da Lei n° 7.165 , de 27 de agosto de 1996, Plano Diretor do
Município de Belo Horizonte, e regulamentado pelos Decretos n° 9.068 de 26 de dezembro de 1996 e n°
9.099 de 03 de fevereiro de 1997, tem as seguintes atribuições:
I - realizar, quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana;
II - monitorar a implementação das normas contidas na Lei do Plano Diretor e na Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo, sugerindo modificações em seus dispositivos;
III - sugerir alterações no zoneamento e, quando solicitado opinar sobre propostas apresentadas;
IV - sugerir a atualização da listagem de usos;
V - opinar sobre a compatibilidade das propostas de obras contidas nos planos plurianuais e nos
orçamentos anuais com as diretrizes da Lei do Plano Diretor;
VI - opinar sobre os casos omissos da Lei do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo, indicando soluções para eles;
VII - deliberar, em nível de recurso, nos processos administrativos de casos decorrentes da Lei do Plano
Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
VIII - analisar as propostas apresentadas conforme o art. 78, inciso I, da Lei nº 7.165, de 27/08/96;
IX - acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município.
Parágrafo único. No texto deste Regimento, as expressões Conselho Municipal de Política Urbana,
Conselho e COMPUR se eqüivalem para efeitos de referência e comunicação.
Capítulo II
Da Composição
Art. 3° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - um representante de cada um dos seguintes órgãos do Executivo Municipal:
a) Secretaria Municipal de Planejamento - SMPL
b) Secretaria Municipal de Atividades Urbanas - SMAU
c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
d) Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC
e) Secretaria Municipal de Cultura - SMC
f) Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
g) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans
h) Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL;
II - dois representantes do Legislativo Municipal;
III - dois representantes do setor técnico;
IV - dois representantes do setor popular;
V - dois representantes do setor empresarial.
§ 1º - Constituem o setor técnico as universidades, as entidades de profissionais liberais e as organizações
não-governamentais.
§ 2º - Constituem o setor popular as organizações de moradores, as entidades religiosas e as entidades
de movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana.
§ 3º - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria e do comércio ligadas ao setor
imobiliário.
§ 4º - Os membros titulares e suplentes dos setores técnico, popular e empresarial serão escolhidos em
assembléias específicas dentro de cada categoria.
§ 5º - Os membros titulares e suplentes escolhidos pelas assembléias serão nomeados por portaria do
Executivo Municipal e homologados pela Câmara Municipal.
Art. 4º - O mandato dos membros do COMPUR será de 2 (dois) anos.
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Art. 5º - Os membros do COMPUR tomarão posse perante o Prefeito Municipal.
Art. 6º - Os membros do Conselho Municipal de Política Urbana exercerão seus mandatos de forma
gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.
Art. 7º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 8º - São públicas as reuniões do COMPUR, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com
justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta em reunião subseqüente.
Capítulo III
Da Organização
Art. 9º- O Conselho Municipal de Política Urbana tem por estrutura básica:
I - Plenário;
II - Presidência.
§ 1º - O Plenário é o órgão superior de decisão do COMPUR, composto pelos membros mencionados no
art. 3º deste Regimento.
§ 2º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Planejamento ou seu suplente, e na
ausência de ambos, o Plenário decidirá quem presidirá a Sessão Plenária.
Capítulo IV
Da Competência dos Órgãos do COMPUR
Seção I
Das Sessões Plenárias
Art. 10 - Ao Plenário compete:
I - analisar, examinar e aprovar, quando for o caso, as matérias em discussão pelo Plenário;
II - propor, analisar e aprovar modificações no Regimento Interno do Conselho.
III - aprovar pauta das reuniões;
IV - votar as matérias em pauta;
V - ratificar relator designado pelo Presidente;
VI - propor, independentemente do inciso II do Art. 18, assuntos a serem discutidos no Plenário;
VII - decidir quem presidirá a sessão na ausência do Presidente e do Suplente, simultaneamente;
VIII - decidir sobre dúvidas relativas à interpretação de normas deste regimento;
IX - constituir Grupos de Trabalho para tratar de assuntos específicos, quando julgar oportuno, e indicar
membros para os mesmos;
X - solicitar estudos ou pareceres técnicos especializados sobre matérias de interesse do Conselho.
Art. 11 - O Plenário do COMPUR se reunirá ordinária ou extraordinariamente.
§ 1º - Haverá uma reunião ordinária, no mínimo, uma vez por mês, em data, local, duração e hora fixados
com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias pelo Presidente.
§ 2º - O Plenário do COMPUR se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente, da maioria
simples de seus membros ou por solicitação de qualquer Grupo de Trabalho.
§ 3º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência de no mínimo, 2
(dois) dias.
§ 4º - Os horários de inicio e término da reunião poderão ser prorrogados por até 30 (trinta) minutos além
daqueles pré-determinados.
§ 5º - Decorrido o prazo para inicio da reunião, definido no parágrafo anterior, e não havendo quorum, a
Sessão Plenária será automaticamente cancelada.
§ 6º - Na primeira reunião ordinária anual, o COMPUR estabelecerá seu cronograma.
Art. 12 - Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria simples dos membros com direito
a voto.
Art. 13 - As reuniões terão sua pauta previamente preparada e terão necessariamente o seguinte
procedimento:
I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
III - discussão e votação dos assuntos em pauta;
IV - solicitação de informação e esclarecimento;
V - indicações, sugestões, recomendações e requerimentos;
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VI - anúncio de assuntos que serão previamente incluídos na pauta da reunião seguinte;
VII - encerramento.
§ 1º - É facultado vista de matéria ainda não julgada a qualquer membro do Plenário, por prazo de até 5
(cinco) dias úteis.
§ 2º - Os assuntos em pauta não apreciados entrarão automaticamente na pauta da reunião subsequente.
Art. 14 - A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas:
I - o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer;
II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
III - encerrada a discussão, e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a votação.
§ 1º - O relator terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o seu parecer.
§ 2º - Para os assuntos em regime de urgência, o presidente poderá designar um relator, que terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para apresentar seu parecer;
Art. 15 - As deliberações do Plenário serão aprovadas por dois terços de votos dos membros presentes,
cabendo ao presidente somente o voto de qualidade.
Parágrafo único. Cada representante tem direito a apenas um voto, dado pelo membro efetivo ou pelo seu
respectivo suplente.
Art. 16 - As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que participaram da reunião
que as originaram.
Art. 17 - As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator serão anexadas ao
expediente respectivo.
Seção II
Da Presidência
Art. 18 - Ao Presidente do COMPUR compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Plenário, ordinárias e extraordinárias;
II - propor pauta das reuniões;
III - designar relatores para as matérias em análise;
IV - nomear membros para os diversos Grupos de Trabalho;
V - nomear coordenador para cada Grupo de Trabalho;
VI - manter a ordem dos trabalhos nas reuniões e nos debates;
VII - assinar as atas aprovadas nas reuniões e correspondências oficiais;
VIII - submeter as matérias em pauta à discussão e votação;
IX - encaminhar requerimentos sujeitos a seu despacho;
X - providenciar anexação, arquivamento ou desarquivamento das matérias sujeitas a votação;
XI - submeter ao Plenário dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento.
Seção III
Dos Direitos, Deveres e Penalidades dos Membros do COMPUR
Art. 19 - Compete aos membros do COMPUR:
I - comparecer às reuniões;
II - debater a matéria em discussão;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV - pedir vistas de matérias;
V - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados;
VI - votar;
VII - participar dos Grupos de Trabalho;
VIII - propor temas e assuntos à discussão e ação do Plenário;
IX - justificar ausência, caso os membros, efetivo e suplente, se encontrem impossibilitados de comparecer
às reuniões.
Art. 20 - Perderá direito à participação no COMPUR o membro que, sem motivo justificado e não
substituído por seu suplente, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, ou 6 (seis)
intercaladas no período de 1 (um) ano, bem como aquele que renunciar ao seu mandato.
Art. 21 - Ocorrendo a hipótese prevista no art. 20, assumirá como membro titular do COMPUR o seu
suplente.
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Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no art. 20, novo suplente será indicado pelo seu setor.
Capítulo V
Disposições Finais
Art. 22 - Casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Plenário.
Maurício Borges Lemos
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1026176
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DECRETOS
DECRETO N° 9.302 DE 22 DE JULHO DE 1997
Extingue a COMPUR - Comissão Municipal de Política Urbana e cria a Comissão de Articulação das Ações
Municipais Urbanas - COMARTI.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1° - A Comissão Municipal de Política Urbana - COMPUR fica extinta e substituída pela Comissão de
Articulação das Ações Municipais Urbanas - COMARTI, composta pelos Secretários Municipais do
Planejamento, de Atividades Urbanas, de Cultura, de Meio Ambiente, de Governo, pelos presidentes da
URBEL e BHTRANS, pelos Superintendentes da SUDECAP e SLU, que terá as competências e
atribuições previstas neste Decreto:
Parágrafo único - São suplentes, com direito a voto, na ausência dos titulares, os secretários adjuntos e
os diretores indicados pelos dirigentes dos outros órgãos.
Art. 2° - Compete à Comissão de Articulação das Ações Municipais Urbanas:
I - articular as ações dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH com impacto
direto na estruturação e na paisagem urbana;
II - coordenar as ações técnicas de política urbana desenvolvidas internamente na Prefeitura de Belo
Horizonte;
III - integrar as ações técnicas e administrativas de implementação do Plano Diretor de Belo Horizonte;
IV - formular o posicionamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no Conselho Municipal de Política
Urbana.
Art. 3° - O suporte técnico e administrativo indispensável ao funcionamento da Comissão será prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 4° - Cada órgão integrante da Comissão indicará um representante, que assessorará os trabalhos da
Comissão, auxiliando seus membros na organização e preparação de suas reuniões e na apresentação
das matérias de sua competência.
Art. 5° - A presidência da Comissão será exercida pelo Secretário Municipal de Planejamento e, no seu
impedimento, por um representante por ele indicado;
Art. 6° - Compete ao Presidente da Comissão:
I - preparar previamente a pauta e convocar as reuniões da Comissão;
II - presidir e dirigir as reuniões;
III - encaminhar a votação das matérias em questão;
IV - designar relatores para estudos preliminares de matérias pertinentes;
V - encaminhar a aplicação de instruções de serviço aprovadas pela Comissão;
VI - delegar atribuições.
Art. 7° - O Presidente indicará um Relator, ao qual compete:
I - elaborar as atas das reuniões;
II - assessorar o presidente na preparação e condução das reuniões.
Art. 8° - A Comissão poderá constituir Grupos Técnicos para o desenvolvimento de trabalhos em áreas
setoriais específicas.
Art. 9° - A Comissão se reunirá por convocação do seu Presidente sempre que se fizer necessário ou por
solicitação de qualquer dos seus membros.
Art. 10 - O quorum mínimo para a instalação e decisões da Comissão é de 5 (cinco) membros.
Art. 11 - Não será conferida aos membros da Comissão qualquer remuneração para o exercício de sua
funções.
Art. 12 - A Comissão poderá expedir instruções de serviço para a orientação da Administração Pública
Municipal, direta ou indireta, quanto às diretrizes da política urbana municipal e as intervenções urbanas
dela decorrentes.
Art. 13 - Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Prefeito Municipal de Belo Horizonte.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Belo Horizonte, 22 de julho de 1997
Célio de Castro
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Prefeito de Belo Horizonte
Antônio de Faria Lopes
Secretário Municipal de Governo
Maurício Borges Lemos
Secretário Municipal de Planejamento
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1024643
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DECRETOS
DECRETO N° 9.330 DE 26 DE AGOSTO DE 1997 - REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.323, DE
7/5/2003 (ART. 4º)
Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR - do Município de Belo
Horizonte.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista na Lei n° 7.165,
de 27 de agosto de 1996,
DECRETA:
Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana do Município de
Belo Horizonte, que com este baixa.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 08 de maio de 1997.
Belo Horizonte, 26 de agosto de 1997
Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte
Antônio de Faria Lopes
Secretário Municipal de Governo
Maurício Borges Lemos
Secretário Municipal de Planejamento
REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR
CAPÍTULO I
Do Objetivo e da Finalidade
Art. 1° - Este Regimento Interno disciplina o funcionamento e a organização do Conselho Municipal de
Política Urbana - COMPUR, órgão governamental do Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - O COMPUR, criado pelo art. 80 da Lei n° 7.165, de 27 de agosto de 1996, Plano Diretor do
Município de Belo Horizonte, e regulamentado pelos Decretos n° 9.068, de 26 de dezembro de 1996 e n°
9.099, de 03 de fevereiro de 1997, tem as seguintes atribuições:
I - realizar quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana;
II - monitorar a implementação das normas contidas na Lei do Plano Diretor e na Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo, sugerindo modificações em seus dispositivos;
III - sugerir alterações no zoneamento e, quando solicitado opinar sobre propostas apresentadas;
IV - sugerir a atualização da listagem de usos;
V - opinar sobre a compatibilidade das propostas de obras contidas nos planos plurianuais e nos
orçamentos anuais com as diretrizes da Lei do Plano Diretor;
VI - opinar sobre os casos omissos da Lei do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo, indicando soluções para eles;
VII - deliberar, em nível de recurso, nos processos administrativos de casos decorrentes da Lei do Plano
Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
VIII - analisar as propostas apresentadas conforme o art. 78, inciso I da Lei n° 7.165, de 27/08/96;
IX - acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município.
Parágrafo único - No texto deste Regimento, as expressões Conselho Municipal de Política Urbana,
Conselho e COMPUR se equivalem para efeitos de referência e comunicação.
CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 3° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - Um representante de cada um dos seguintes órgãos do Executivo Municipal:
a) Secretaria Municipal de Planejamento - SMPL;
b) Secretaria Municipal de Atividades Urbanas - SMAU;
c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA;
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d) Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC;
e) Secretaria Municipal de Cultura - SMC;
f) Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP;
g) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS;
h) Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL;
II - dois representantes do Legislativo Municipal;
III - dois representantes do setor técnico;
IV - dois representantes do setor popular;
V - dois representantes do setor empresarial.
§ 1° - Constituem o setor técnico as universidades, as entidades de profissionais liberais e as organizações
não governamentais.
§ 2° - Constituem o setor popular as organizações de moradores, as entidades religiosas e as entidades
de movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana.
§ 3° - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria e do comércio ligadas ao setor
imobiliário.
§ 4° - Os membros titulares e suplentes dos setores técnico, popular e empresarial serão escolhidos em
assembléias específicas dentro de cada categoria.
§ 5° - Os membros titulares e suplentes escolhidos pelas assembléias serão nomeados por Portaria do
Executivo Municipal e homologados pela Câmara Municipal.
Art. 4° - O mandato dos membros do COMPUR será de 2 (dois) anos.
Art. 5° - Os membros do COMPUR tomarão posse perante o Prefeito Municipal.
Art. 6° - Os membros do Conselho Municipal de Política Urbana exercerão seus mandatos de forma
gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.
Art. 7º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 8º - São públicas as reuniões do COMPUR, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com
justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta em reunião subseqüente.
CAPÍTULO III
Da Organização
Art. 9º - O Conselho Municipal de Política Urbana tem por estrutura básica:
I- Plenário;
II - Presidência.
§ 1º - O Plenário é órgão superior de decisão do COMPUR, composto pelos membros mencionados no
art. 3º deste Regimento.
§ 2º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Planejamento ou seu suplente, e na
ausência de ambos, o Plenário decidirá quem presidirá a Sessão Plenária.
CAPÍTULO IV
Da Competência dos Órgãos do COMPUR
Seção I
Das Sessões Plenárias
Art. 10 - Ao Plenário compete:
I - analisar, examinar e aprovar, quando for o caso, as matérias em discussão pelo Plenário;
II - propor, analisar e aprovar modificações no Regimento Interno do Conselho;
III - Aprovar pauta das reuniões;
IV - votar as matérias em pauta;
V - ratificar relator designado pelo Presidente;
VI - propor, independentemente do inciso II do art. 18, assuntos a serem discutidos no Plenário;
VII - decidir quem presidirá a sessão na ausência do Presidente e do Suplente, simultaneamente;
VIII - decidir sobre dúvidas relativas à interpretação de normas deste regimento;
IX - constituir Grupos de Trabalho para tratar de assuntos específicos, quando julgar oportuno, e indicar
membros para os mesmos;
X - solicitar estudos ou pareceres técnicos especializados sobre matérias de interesse do Conselho.
Art. 11 - O Plenário do COMPUR se reunirá ordinária ou extraordinariamente.
§ 1º - Haverá uma reunião ordinária, no mínimo, uma vez por mês, em data, local, duração e hora fixados
com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias pelo Presidente.
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§ 2º - O Plenário do COMPUR se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente, da maioria
simples de seus membros ou por solicitação de qualquer Grupo de Trabalho.
§ 3º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência de no mínimo, 2
(dois) dias.
§ 4º - Os horários de início e término da reunião poderão ser prorrogados por até 30 (trinta) minutos além
daqueles pré-determinados.
§ 5º - Decorrido o prazo para início da reunião, definido no parágrafo anterior, e não havendo quorum, a
Sessão Plenária será automaticamente cancelada.
§ 6º - Na primeira reunião ordinária anual, o COMPUR estabelecerá seu cronograma.
Art. 12 - Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria simples dos membros com direito
a voto.
Art. 13 - As reuniões terão sua pauta previamente preparada e terão necessariamente o seguinte
procedimento:
I - abertura da sessão, a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
III - discussão e votação dos assuntos em pauta;
IV - solicitação de informação e esclarecimento;
V - indicações, sugestões, recomendações e requerimentos;
VI - anúncio de assuntos que serão previamente incluídos na pauta da reunião seguinte;
VII - encerramento.
§ 1º - É facultado vista de matéria ainda não julgada a qualquer membro do Plenário, por prazo de até 5
(cinco) dias úteis.
§ 2º - Os assuntos em pauta não apreciados entrarão automaticamente na pauta da reunião subseqüente.
Art. 14 - A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas:
I - o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer;
II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
III - encerrada a discussão, e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a votação.
§ 1º - O relator terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o seu parecer.
§ 2º - Para os assuntos em regime de urgência, o Presidente poderá designar um relator, que terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para apresentar seu parecer.
Art. 15 - As deliberações do Plenário serão aprovadas por 2/3 (dois terços) devotos dos membros presente,
cabendo ao Presidente somente o voto de qualidade.
Parágrafo único - Cada representante tem direito a apenas um voto, dado pelo membro efetivo ou pelo
seu respectivo suplente.
Art. 16 - As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que participaram da reunião
que as originaram.
Art. 17 - As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator serão anexadas ao
expediente respectivo.
Seção II
Da Presidência
Art. 18 - Ao Presidente do COMPUR compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Plenário, ordinárias e extraordinárias;
II - propor pauta das reuniões;
III - designar relatores para as matérias em análise;
IV - nomear membros para os diversos Grupos de Trabalho;
V - nomear coordenador para cada Grupo de Trabalho;
VI - manter a ordem dos trabalhos nas reuniões e nos debates;
VII - assinar as atas aprovadas nas reuniões e correspondências oficiais;
VIII - submeter as matérias em pauta à discussão e votação;
IX - encaminhar requerimentos sujeitos a seu despacho;
X - providenciar anexação, arquivamento ou desarquivamento das matérias sujeitas a votação;
XI - submeter ao Plenário dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento.
Seção III
Dos Direitos, Deveres e Penalidades
dos Membros do COMPUR
Art. 19 - Compete aos membros do COMPUR:
I - comparecer às reuniões;
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II - debater a matéria em discussão;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV - pedir vistas de matérias;
V - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados;
VI - votar;
VII - participar dos Grupos de Trabalho;
VIII - propor temas e assuntos à discussão e ação do Plenário;
IX - justificar ausência, caso os membros, efetivo e suplente, se encontrem impossibilitados de comparecer
às reuniões.
Art. 20 - Perderá direito à participação no COMPUR o membro que, sem motivo justificado e não
substituído por seu suplente, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, ou 6 (seis)
intercaladas no período de 1 (um) ano, bem como aquele que renunciar ao seu mandato.
Art. 21 - Ocorrendo a hipótese prevista no art. 20, assumirá como membro titular do COMPUR o seu
suplente.
Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese prevista no art. 20, novo suplente será indicado pelo seu setor.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 22 - Casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Plenário.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1021677
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DECRETOS
DECRETO N° 9.368 DE 2 DE OUTUBRO DE 1997
Altera o Decreto n° 9.302, de 22 de julho de 1997.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto n° 9.302, de 22 de julho de 1997, que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 1° - A Comissão Municipal de Política Urbana - COMPUR fica extinta e substituída pela Comissão de
Articulação das Ações Municipais Urbanas - COMARTI, composta pelos Secretários Municipais de
Planejamento, de Atividades Urbanas, de Cultura, de Meio Ambiente, de Governo, de Indústria e
Comércio, pelos presidentes da URBEL e BHTRANS, pelos Superintendentes da SUDECAP e SLU, que
terá as competências e atribuições previstas neste Decreto".
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 2 de outubro de 1997
Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte
Antônio de Faria Lopes
Secretário Municipal de Governo
Maurício Borges Lemos
Secretário Municipal de Planejamneto
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1019628
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DECRETOS
DECRETO Nº 10.516 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2001
Altera o Decreto nº 9.330, de 26 de agosto de 1997 - Regimento Interno do Conselho Municipal de Política
Urbana do Município - COMPUR -, em virtude do disposto na Lei nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no § 2º do
art. 101 da Lei n° 8.146, de 29 de dezembro de 2000,
DECRETA:
Art. 1° - O art. 3º do Decreto nº 9.330, de 26 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos suplentes
da seguinte forma:
I - 8 (oito) representantes do Executivo Municipal, distribuídos da seguinte forma:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Regulação Urbana;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Estrutura Urbana;
d) 1 (um) representante das Secretarias Municipais da Coordenação de Gestão Regional;
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral;
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação;
g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano;
h) 1 (um) representante da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A - BHTRANS.
II - 2 (dois) representantes do Legislativo Municipal;
III - 2 (dois) representantes do setor técnico;
IV - 2 (dois) representantes do setor popular;
V - 2 (dois) representantes do setor empresarial.
§ 1° - Constituem o setor técnico as universidades, as entidades de profissionais liberais e as organizações
não-governamentais.
§ 2° - Constituem o setor popular as organizações de moradores, as entidades religiosas e as entidades
de movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana.
§ 3° - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria e do comércio ligadas ao setor
imobiliário.
§ 4° - Os membros titulares e suplentes dos setores técnico, popular e empresarial serão escolhidos em
assembléias específicas dentro de cada categoria.
§ 5° - Os membros titulares e suplentes escolhidos pelas assembléias serão nomeados por Portaria do
Executivo Municipal e homologados pela Câmara Municipal." (NR)
Art. 2º - O art. 7º do Decreto nº 9.330, de 26 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 7º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Regulação Urbana." (NR)
Art. 3º - O § 2º do art. 9º do Decreto nº 9.330, de 26 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 9º - .............................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
§ 2º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Coordenação de Política Urbana e
Ambiental ou seu suplente, e na ausência de ambos, o Plenário decidirá quem presidirá a Sessão
Plenária." (NR)
Art. 4º - O caput do art. 15 do Decreto nº 9.330, de 26 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 15 - As deliberações do Plenário serão aprovadas por 2/3 (dois terços) de votos dos membros
presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade." (NR)
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Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2001
Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte
Fernando Damata Pimentel
Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Coordenação de Política Urbana e Ambiental
José Abílio Belo Pereira
Secretário Municipal de Regulação Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=883743
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DECRETOS
DECRETO N° 11.323 DE 07 DE MAIO DE 2003
Modifica o Decreto nº 9.068, de 26 de dezembro de 1996, que regulamenta a composição do Conselho
Municipal de Política Urbana - COMPUR e dá outras providências.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
inciso I, do art. 81, da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996 e no § 2º do art. 101 da Lei nº 8.146, de 29
de dezembro de 2000,
DECRETA:
Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 9.068, de 26 de dezembro de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º - A representação do Executivo no Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR é composta
por 08 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental;
II - Secretaria Municipal de Regulação Urbana;
III - Secretaria Municipal de Estrutura Urbana;
IV - Secretaria Municipal de Habitação;
V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano;
VI - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS;
VII - Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral;
VIII - Secretarias Municipais da Coordenação de Gestão Regional, por escolha do Prefeito.(NR)"
Art. 2º - O art. 3º do Decreto nº 9.068, de 1996, modificado pelo Decreto nº 9.099, de 03 de fevereiro
de 1997, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Coordenação de Política Urbana e
Ambiental e seu suplente será o Secretário Municipal de Regulação Urbana.
§ 1° - Caberá ao Presidente do COMPUR, entre outras atribuições a serem estabelecidas no Regimento
Interno do Conselho, a de convocar os membros para as reuniões e estabelecer a pauta das discussões.
§ 2° - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Regulação Urbana.(NR)"
Art. 3º - O regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR será
formalizado através de publicação específica, por iniciativa do próprio Conselho.
Art. 4º - Ficam revogados os Decretos n.º 9.330, de 26 de agosto de 1997 e nº 10.516, de 20 de
fevereiro de 2001.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 07 de maio de 2003
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
Aluísio Eustáquio de Freitas Marques
Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=907062
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DECRETOS
DECRETO Nº 11.925 DE 18 DE JANEIRO DE 2005* - REVOGADO PELO DECRETO Nº 16.750, DE
17/10/2017 (Art. 3º)
Regulamenta a composição do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, em virtude do disposto na
Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005 e dá outras providências.
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso I, do
art. 81, da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996 e a Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 1° - A representação do Executivo no Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR é composta
por 08 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria Municipal de Políticas Urbanas;
II - Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;
III - Secretaria Municipal Adjunta de Habitação;
IV - Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente;
V - Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP;
VI - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS;
VII - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação;
VIII - Secretarias de Administração Regional Municipal, por escolha do Prefeito.
Art. 2º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Políticas Urbanas.
§ 1º - Caberá ao Presidente do COMPUR, entre outras atribuições a serem estabelecidas no Regimento
Interno do Conselho, a de convocar os membros para as reuniões e estabelecer as pautas das discussões.
§ 2º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, de acordo com o disposto no inciso XI do art.
53 da Lei n° 9.011, de 1° de janeiro de 2005.
Art. 3° - O regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR será formalizado
mediante publicação específica, por iniciativa do próprio Conselho.
Art. 4° - Ficam revogados o Decreto nº 9.068, de 26 de dezembro de 1996, o Decreto nº 9.099, de 03 de
fevereiro de 1997 e o Decreto nº 11.323, de 07 de maio de 2003.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2005
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
Paulo de Moura Ramos
Secretário Municipal de Governo
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
*(Retificado por haver saído com numeração incorreta no DOM de 19/01/2005)
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DECRETOS
DECRETO Nº 12.888 DE 18 DE OUTUBRO DE 2007
Altera o Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o
inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no inciso I do art.
81 da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996, e na Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 1º - Os incisos III e V do art. 1º do Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005, passam a vigorar com
a seguinte redação, acrescido o parágrafo único:
"Art. 1º III - Secretaria Municipal Adjunta de Habitação ou Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL;
...............................................................................................................................
V - Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP ou Superintendência de Limpeza Urbana
- SLU;
...............................................................................................................................
Parágrafo único - Os órgãos e entidades previstos nos incisos III e V deste artigo deverão exercer a
titularidade dos mandatos alternadamente." (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2007
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
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DECRETOS
DECRETO Nº 14.337, DE 24 DE MARÇO DE 2011
Altera o Decreto nº 11.925/05.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto
no art. 81 da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996,
DECRETA:
Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A representação do Executivo no Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR é composta
por 08 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelos seguintes órgãos, da seguinte
forma:
I – membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com seu respectivo suplente
indicado pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano;
II – membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com seu respectivo suplente
indicado pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada;
III – membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
IV – membro titular e respectivo suplente indicados pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte S.A. – BHTRANS;
V – membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com seu respectivo
suplente indicado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP;
VI – membro titular e respectivo suplente indicados pela Fundação Municipal de Cultura - FMC;
VII – membro titular e respectivo suplente indicados Secretarias de Administração Regional Municipal;
VIII – membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação
Urbana.” (NR)
Art. 2º - O art. 2º do Decreto nº 11.925/05 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O Presidente do COMPUR será o Secretário Municipal de Desenvolvimento.
§ 1º - Na ausência do Presidente, as reuniões serão presididas pelo Secretário Municipal Adjunto de
Planejamento Urbano.
§ 2º - Caberá ao Presidente do COMPUR, entre outras atribuições a serem estabelecidas no Regimento
Interno do Conselho, a de convocar os membros para as reuniões e estabelecer as pautas das discussões.
§ 3º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR será prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, de acordo com o disposto no inciso IX do art.
80-D da Lei nº 9.011/05, alterada pela Lei nº 10.101/11, por intermédio da Secretaria Municipal Adjunta de
Planejamento Urbano.” (NR)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de março de 2011
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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DECRETOS
DECRETO Nº 14.639, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011
Institui normas gerais mínimas de funcionamento para os Conselhos Municipais de Políticas Públicas de Belo
Horizonte.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei
Orgânica do Município, considerando o disposto nos incisos I e III do caput do art. 20 da Lei nº 9.011, de
1º de janeiro de 2005, com redação dada pela Lei nº 10.101, de 14 de janeiro de 2011, e tendo em vista o
princípio da publicidade, que rege toda atividade da Administração Pública, inclusive a dos órgãos
colegiados integrantes da estrutura organizacional do Poder Executivo,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam instituídas normas gerais mínimas de funcionamento, a serem observadas por todos os
Conselhos Municipais de Políticas Públicas de Belo Horizonte.
Parágrafo único - Reputa-se Conselho Municipal de Políticas Públicas, para os efeitos deste Decreto, todo
órgão colegiado criado pelo Município, de caráter consultivo ou deliberativo, que tenha por finalidade servir
de instrumento para garantir a participação popular, o controle social e a gestão democrática das políticas
e dos serviços públicos, envolvendo o planejamento e o acompanhamento da execução dessas políticas
e serviços públicos, nos termos do ato normativo que o tenha instituído ou que dele decorra.
Art. 2º - Caberá aos Conselhos, individualmente, adequar os respectivos Regimentos Internos às normas
gerais estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único - A adequação de que trata o caput deste artigo deverá ser levada a efeito em até 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto.
Art. 3º - Os membros dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, titulares e suplentes, serão
designados e dispensados por meio de Portaria do Prefeito, salvo na hipótese de existência de previsão
legal em sentido diverso.
§ 1º - A designação de membros para os Conselhos por outro ato que não Portaria do Prefeito, importa
em irregularidade no respectivo Colegiado, ficando sem efeitos quaisquer manifestações tomadas pelo
membro irregular no período de sua participação.
§ 2º - A dispensa de membros dos Conselhos por outro ato que não Portaria do Prefeito não produz efeitos,
permanecendo o membro, para todos os efeitos, vinculado ao Conselho e respondendo pelos deveres e
obrigações da função.
Art. 4º - A Secretaria à qual for vinculado o Conselho Municipal de Políticas Públicas deverá informar à
Gerência de Acompanhamento de Colegiados da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada,
em cada início de mandato do respectivo Conselho:
I - periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho, bem como as datas de realização programadas;
II - nome completo, vinculação representativa, indicação de titularidade ou suplência, órgão de lotação e
Boletim de Matrícula - BM dos membros do Conselho representantes do Executivo Municipal;
III - nome completo, vinculação representativa, indicação de titularidade ou suplência dos membros do
Conselho representantes da Sociedade Civil e dos demais segmentos representados;
IV - data de início e término daquele mandato.
Parágrafo único - O Conselho terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar de sua primeira plenária, para
fornecer, à Secretaria de vinculação, as informações mencionadas nos incisos do caput deste artigo.
Art. 5º - Os órgãos e entidades com representação em Conselhos Municipais deverão informar às
Secretarias de vinculação dos respectivos colegiados, sempre que houver necessidade, a substituição de
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quaisquer de seus indicados como membros, titulares ou suplentes, enviando correspondência oficial para
a Secretaria específica da qual constarão as informações de que tratam os incisos II e III do caput do art.
4º deste Decreto, referentes aos novos membros indicados.
Art. 6º - As Secretarias de vinculação dos Conselhos, ao receberem solicitação de substituição de
Conselheiros, deverão encaminhar, em até 5 (cinco) dias úteis, correspondência oficial à Secretaria
Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada requerendo a publicação de Portaria para a formalização da
substituição solicitada.
Parágrafo único - A correspondência oficial de que trata o caput deste artigo deverá conter os dados
estabelecidos nos incisos II e III do caput do art. 4º deste Decreto.
Art. 7º - As pautas das reuniões ordinárias dos Conselhos Municipais devem ser publicadas, pelos próprios
Conselhos, no Sistema de Acompanhamento de Colegiados, disponibilizado na Rede Municipal de
Informática - RMI, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.
§ 1º - As pautas das reuniões extraordinárias devem ser publicadas no sistema mencionado no caput deste
artigo com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 2º - Para acesso ao Sistema de Acompanhamento de Colegiados serão disponibilizados a cada
Conselho, pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada, nome de usuário, senha e
endereço de correio eletrônico, contendo instruções para utilização da ferramenta.
Art. 8º - Os Conselhos deverão publicar no Sistema de Acompanhamento de Colegiados todas as atas de
reuniões, ordinárias e extraordinárias, bem como as respectivas listas de frequência e enviar extrato destes
documentos à sua Secretaria de vinculação.
§ 1º - Os Conselhos terão 05 (cinco) dias úteis, após a devida aprovação da ata de reunião ocorrida, para
publicação de que trata o caput deste artigo.
§ 2º - Os Conselhos cuja deliberação necessite de homologação do Prefeito deverão, além de publicar as
atas de suas reuniões no Sistema de Acompanhamento de Colegiados, enviá-las ao Gabinete do Prefeito,
em até 3 (três) dias úteis contados de sua aprovação.
Art. 9º - Os membros governamentais, indicados pelo Executivo, deverão ser escolhidos pelos titulares de
cada órgão ou entidade com representação nos Conselhos, de acordo com o perfil, interesse, afinidade
com a matéria de competência do colegiado e disponibilidade do servidor para atuar no colegiado.
Parágrafo único - Os titulares de órgãos e entidades deverão garantir a regular participação de seus
representantes nos Conselhos.
Art. 10 - O regular funcionamento dos Conselhos ficará sob responsabilidade dos titulares das Secretarias
de vinculação de cada colegiado, que deverão zelar pelo cumprimento destas normas gerais.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 10 de novembro de 2011
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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DECRETOS
DECRETO Nº 15.174, DE 15 DE MARÇO DE 2013
Altera o Decreto nº 11.925/05, que regulamenta a composição do Conselho Municipal de Política Urbana –
Compur.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o
inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no art. 81 da Lei
nº 7.165, de 27 de agosto de 1996,
DECRETA:
Art. 1º - Os incisos II, V, VI e VII do art. 1º do Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - [...]
[...]
II - membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
[...]
V - membro titular indicado pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, e respectivo
suplente indicado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital;
VI - membro titular indicado pela Fundação Municipal de Cultura, e respectivo suplente indicado pelas
Secretarias de Administração Regional Municipal;
VII - membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal de Governo;
[...]”. (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 15 de março de 2013
Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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DECRETOS
DECRETO Nº 15.934, DE 15 DE ABRIL DE 2015
Altera o Decreto nº 11.925/05.
O Vice-Prefeito de Belo Horizonte, no exercício do cargo de Prefeito de Belo Horizonte, em conformidade
com o disposto no inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no inciso
I do art. 81, da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996, e na Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 1º - O inciso I do art. 1º do Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º - [...]
I - membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento
Urbano;”. (NR)
Art. 2º - O caput e o § 1º do art. 2º do Decreto nº 11.925/05 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O Presidente do Compur será o Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano.
§ 1º - Na ausência do Presidente, as reuniões serão presididas por seu respectivo suplente.”. (NR)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 15 de abril de 2015
Délio de Jesus Malheiros
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício
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DECRETOS
DECRETO Nº 16.588, DE 03 DE MARÇO DE 2017
Altera o Decreto nº 11.925/2005.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, e em especial a que lhe confere o
inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - O inciso I do caput do art. 1º do Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º - [...]
I - membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com seu respectivo suplente
indicado pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano;”. (NR)
Art. 2º - O caput e o § 1º do art. 2º do Decreto nº 11.925/2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º- O Presidente do Compur será o Secretário Municipal de Desenvolvimento.
§ 1º - O Vice-Presidente do Compur será o Secretário Municipal Serviços Urbanos que, na ausência do
Presidente, deverá exercer suas atribuições.”. (NR)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 03 de março de 2017
Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

36

DECRETOS
DECRETO Nº 16.750, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.
Regulamenta a composição do Conselho Municipal de Política Urbana – Compur.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei
Orgânica e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 81 da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996,
DECRETA:
Art. 1º – A representação do Poder Executivo no Conselho Municipal de Política Urbana – Compur – é
composta por oito membros titulares e seus respectivos suplentes indicados pelos seguintes órgãos, da
seguinte forma:
I – dois membros titulares e respectivos suplentes indicados pela Secretaria Municipal de Política Urbana
– SMPU;
II – um membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Governo e respectivo suplente indicado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III – um membro titular e respectivo suplente indicados pelo Gabinete do Prefeito;
IV – um membro titular e respectivo suplente indicados pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão;
V – um membro titular e respectivo suplente indicados pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte S.A.;
VI – um membro titular indicado pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e
respectivo suplente indicado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital;
VII – um membro titular indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e respectivo
suplente indicado pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 2º – O Presidente do Compur será o Secretário Municipal de Política Urbana.
§ 1º – O Vice-Presidente do Compur será o Subsecretário de Planejamento Urbano da SMPU que, na
ausência do Presidente, deverá exercer suas atribuições.
§ 2º – Caberá ao Presidente do Compur, entre outras atribuições a serem estabelecidas no Regimento
Interno do Conselho, convocar os membros para as reuniões e estabelecer as pautas das discussões.
§ 3º – O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Compur será prestado pela
SMPU, conforme disposto no inciso I do parágrafo único do art. 53 da Lei nº 11.065, de 1º de agosto de
2017.
Art. 3º – Fica revogado o Decreto nº 11.925, de 18 de janeiro de 2005.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de setembro
de 2017.
Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017.
Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2000
Nega provimento a recurso referente ao cálculo de "H", para efeito da aplicação do artigo 54 da Lei 7.166/96.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o item VII do
art. 80 da Lei 7.165/96, delibera :
I . Fica indeferido o recurso contido no processo n.º 01-096204-99-96, interposto por Oscar Ferreira
Arquitetura, conforme deliberado na 37.ª Reunião Ordinária do COMPUR, realizada em 19/04/2000.
II . Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 29 de junho de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=876450
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 02/2000
38ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Cria o Grupo de Trabalho "ADE Cidade Jardim".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera :
I. Fica criado o Grupo de Trabalho "ADE Cidade Jardim".
II. Esse grupo será composto pelos seguintes conselheiros: Lucas Guerra Martins; Guilherme França de
Sousa; Manoel Teixeira e vereador José Lincoln Magalhães.
Belo Horizonte, 17 de maio de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=878159
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 03/2000
40ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Cria o Grupo de Trabalho " Feira Shop e atividades similares".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, DELIBERA:
I - Fica criado o Grupo de Trabalho "Feira Shop e atividades similares".
II - Esse grupo será composto por representantes da Secretaria Municipal de Atividades Urbanas
- SMAU; Secretaria Municipal de Industria e Comércio - SMIC; Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte
- URBEL; Associação dos Artesãos e Produtores de Variedades de MG - AAPV/MG; com o apoio da
Secretaria Municipal de Planejamento - SMPL.
Belo Horizonte, 19 de julho de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=880068
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 04/2000
40ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Cria o Grupo de Trabalho " ISIDORO E CAPITÃO EDUARDO"
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, DELIBERA:
I - Fica criado o Grupo de Trabalho " ISIDORO E CAPITÃO EDUARDO".
II - Esse grupo será composto pelos seguintes conselheiros: representando o setor técnico: Manoel
Teixeira Azevedo Júnior (IAB/MG) e Paulo Gaetani (SME/MG); representando o setor popular: Geraldo
Victor de Abreu (AAPV/MG) e Marinalva Soares Pereira (CESAP); representando a Câmara Municipal:
Maurício Leite de Moura e Silva (CMBH); representando o Setor Empresarial: Paulo Zuquim de Figueiredo
Neves (CMI); representando o setor Executivo: Flávia Mourão Parreira do Amaral (SMAU) e Mônica
Cadaval Bedê (SMPL). O grupo solicitará apoio técnico das autarquias municipais sempre que necessitar.
Belo Horizonte, 19 de julho de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=880061
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 05/2000
Dá provimento a recurso referente a obtenção de "habite-se" em função do cálculo de "H".(§ 1º do artigo 54
da Lei 7.166/96)
Processo: 01-055114/00-60
Requerente: Alexandre A Cardoso e outros
Assunto: Obtenção de "habite-se" em função do cálculo de "H" .
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista o parecer emitido pela Conselheira Flávia Mourão SMPL,
DELIBERA :
I. Fica acatado o recurso contido no processo n.º 01-055114/00-60 interposto por Alexandre A
Cardoso e outros, admitindo assim a manutenção da edificação implantada.
II. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=880052
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 06/2000
42ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Cria Grupo de Trabalho Extensão de Usos que irá apresentar ao Poder Executivo sugestão de alteração na Lei
7.166/96.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera :
I. Fica criado um Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar minuta de alteração da Lei 7.166/96,
a ser encaminhada ao Poder Executivo, visando estabelecer condições de uso em lote ou conjunto de
lotes com frente para logradouros com classificação viária diferente.
II. Esse grupo será composto pelos seguintes conselheiros: representando o setor técnico: Maria
Elisa Baptista ( PUC/MG); representando a Câmara Municipal: Patrícia Garcia (CMBH); representando o
Setor Empresarial: Eduardo Kupperman (ACMinas); representando o setor Executivo: Flávia Mourão
Parreira do Amaral (SMAU), Maurity Neves (SMIC) e SMPL.
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=880887
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 07/2000
43ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aprova Minuta do Projeto de Lei, a ser encaminhada ao Poder Executivo.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96, delibera :
I. Fica aprovada a Minuta de Projeto de Lei elaborada pelo Grupo de Trabalho "extensão de usos"
com objetivo de acrescentar a Lei 7.166/96 dispositivo que estabeleça condições de uso em lote ou
conjunto de lotes com frente para logradouros com classificação viária diferente.
II. A Minuta de projeto de lei deverá ser encaminhada ao Executivo, em caráter urgência,
sugerindo-se inclusive seu imediato encaminhamento à Câmara Municipal.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=880907
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 08/2000
44ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Cria Grupo de Trabalho "Classificação Viária", que irá estudar sugestão da BHTRANS de alteração do Anexo
IV da Lei 7.166/96.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera:
I- Fica criado o Grupo de Trabalho " Classificação Viária" com objetivo de estudar as propostas de
alteração do Anexo IV da Lei 7.166/96, mapa de Hierarquização do Sistema Viário, encaminhadas ao
COMPUR pela BHTRANS.
II- Esse grupo será composto pelos respectivos representantes no COMPUR: setor técnico Pontifícia Universidade Católica /MG; setor empresarial - Associação Comercial de Minas ou Câmara do
Mercado Imobiliário; setor legislativo - Câmara Municipal; setor executivo - Secretaria Municipal de
Atividades Urbanas, BHTRANS, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e a Secretaria Municipal de
PLanejamento.
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=882072
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2001
18ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA
Realizada em 06 de dezembro de 2000.

Recurso interposto contra decisão da Comissão de Diretrizes para Parcelamento do Solo.
Processo: 01-096278-00-38
Requerente: Emitaq. Mineração e Construções Ltda.

Assunto: Recurso interposto pela Requerente contra decisão da Comissão de Diretrizes para Parcelamento
do Solo, que estabelece diretrizes para empreendimento do Condomínio Village Serra do Curral.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista o parecer emitido pelo Conselheiro Manoel Teixeira
(IAB), delibera:
I. Fica acatado recurso contido no processo n.º 01-096278-00-38, no que tange a classificação do
empreendimento como desmembramento, e quanto aos parâmetros urbanísticos de área mínima da
Unidade Territorial e de afastamentos frontal, lateral e de fundos mínimos para condomínio, constantes
das diretrizes da Comissão de Diretrizes para Parcelamento do Solo. Os parâmetros urbanísticos dizem
respeito ao lote único e sua aplicação na unidade territorial deve ser referenciada à fração ideal;
II. Nega provimento ao recurso, no que tange a apreciação do projeto pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município, julgando ser mais adequado o procedimento determinado pela
Comissão para Fornecimento de Diretrizes para Projetos de Loteamento;
III. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação
Belo Horizonte, 02 de maio de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=885643
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 02/2001
18ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA
Realizada em 06 de dezembro de 2000.

Recurso interposto contra resposta da SMAU sobre consulta relativa a alteração de projeto na divisão interna
de uma edificação em construção no Bairro Belvedere III.
Processo: 01-095875/00-81
Requerente: Patrimar Engenharia Ltda. e Holding Ouro Preto Ltda.
Assunto: Recurso interposto pela Requerente contra decisão
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 18ª Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
IV. Fica prejudicado o recurso contido no processo n.º 01-095875/00-81, em virtude da posição
assumida pela então Secretaria Municipal de Atividades Urbana-SMAU, na reunião do COMPUR
realizada em 06 de dezembro de 2000, devendo a questão ser reexaminada administrativamente;
V. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 02 de maio de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=885665
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 03/2001
21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 01 de agosto de 2001

Ratifica o Grupo de Trabalho Fundo de Quintale indica as entidades que participarão do Grupo na nova gestão
do Conselho.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera:
Ratificar o Grupo de Trabalho "Fundo de Quintal", que tem como objetivo discutir a interpretação
e aplicação da Lei 6.831/95 (Lei de Fundo de Quintal), especialmente nas ADEs Residenciais, onde a
princípio só se permitiria o uso residencial.
O Grupo deverá formatar uma proposta de regulamentação à Lei supra mencionada, que
posteriormente será encaminhada à apreciação do COMPUR.
Esse grupo será coordenado pela advogada Crisnanda Pane - SMRU - e será composto por
representantes, das seguintes entidades:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
SMMAS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano
ACMINAS: Associação Comercial de Minas Gerais
CDL: Câmara de Dirigentes Lojistas
CMI: Câmara do Mercado Imobiliário
SCOPLAM: Secretaria Municipal de Governo Planejamento e Coordenação Geral
AAPV/MG: Associação dos Artesãos e Produtores de Variedades do Estado de Minas Gerais.
ASA: Ação Social Arquidiocesana
CESAP: Centro Cultural e Social Arte Popular
ASCAPE: Associação dos Sem Casa do Bairro Padre Eustáquio
Secretaria Executiva do COMPUR:
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=888600
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 04/2001
21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 01 de agosto de 2001

Ratifica o Grupo de Trabalho "Classificação Viária" e indica as entidades que participarão do Grupo na nova
gestão do Conselho.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera:
Ratificar o Grupo de Trabalho "Fundo de Quintal", que tem o objetivo de analisar os acréscimos
propostos pela BHTrans ao Anexo IV da Lei 7.166/96 (atribuição constante do item II do artigo 112) e
posteriormente encaminhar proposta de alteração à apreciação do COMPUR.
Esse grupo será coordenado pelo engenheiro Roberto Martins Ferreira (SMRU), e será composto
por representantes, das seguintes entidades:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
BHTRANS: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
SMMAS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano
ACMINAS; Associação Comercial de Minas Gerais
CMBH: Câmara Municipal de Belo Horizonte
PUC/MG: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Secretaria Executiva do COMPUR:
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=888602
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 05/2001
21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 01 de agosto de 2001

Cria o Grupo de Trabalho "Procedimentos para análise de projeto de modificação de acréscimo" e indica as
entidades que participarão do Grupo.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera:
Fica criado o Grupo de Trabalho "Procedimentos para análise de projeto de modificação de
acréscimo", que tem o objetivo de analisar os procedimentos que a PBH deverá seguir para a análise em
projetos que impliquem em modificação e acréscimos, para posteriormente encaminhar à apreciação do
COMPUR.
Esse grupo será coordenado pelo engenheira Flávia Mourão (SMRU), e será composto por
representantes, das seguintes entidades:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
CDL: Câmara de Dirigentes Lojistas
CMI: Câmara do Mercado Imobiliário
ACMINAS: Associação Comercial de Minas Gerais
IAB/MG: Instituto dos Arquitetos do Brasil
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=888605
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 06/2001
21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 01 de agosto de 2001

Ratifica o Grupo de Trabalho "Papel do Compur" e indica as entidades que participarão do Grupo na nova
gestão do Conselho.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera :
Ratificar o Grupo de Trabalho "Papel do Compur", que tem por objetivo maior, discutir sobre
processos de atuação do COMPUR, seu papel frente ao Executivo e à Sociedade, analisando suas
atribuições legais, limites de competência.
Esse grupo será coordenado pelo Secretário de Regulação Urbana, José Abílio Belo Pereira e
será composto por representantes, das seguintes entidades:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
BHTRANS: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
CDL: Câmara dos Dirigentes Lojistas
ACMINAS: Associação Comercial de Minas Gerais
CMBH: Câmara Municipal de Belo Horizonte
CMI: Câmara do Mercado Imobiliário
SME: Sociedade Mineira dos Engenheiros
SMHAB: Secretaria Municipal de Habitação
SCOMGER: Secretaria Municipal da Coordenação de Gestão Regional
Secretaria Executiva do COMPUR:
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=888595
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 07/2001
52ª REUNIÃO ORDINÁRIA
realizada em 25 de setembro de 2001

Aprova o Regimento Interno das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96, aprova na 52ª Reunião Ordinária o Regimento Interno das Préconferência da II Conferência Municipal de Política Urbana.
Belo Horizonte, 4 de outubro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
REGIMENTO INTERNO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DA
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A Conferência Municipal de Política Urbana, instituída pelo Plano Diretor, Lei 7165/96 capítulo VI, tem por objetivo avaliar a condução e os impactos da implementação das normas contidas no
Plano Diretor e na legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, sugerir alterações, a ser aprovada
por lei, das diretrizes estabelecidas nessas leis, bem como sugerir alterações no cronograma de
investimentos prioritários em obras.
Art. 2º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, tem por diretrizes:
I. Resguardar o caráter processual da Conferência, de forma a:
a) garantir que as definições sejam efetivamente fruto de uma construção coletiva, partilhada pelas categorias
e setores envolvidos;
b) propiciar a manifestação dos diversos olhares e interesses presentes na construção da cidade.
II. Envolver no processo da Conferência as instâncias de participação que discutem temas ligados `a
questão urbana e constituem o Sistema de Gestão Urbana Participativa, estimulando através de ampla
divulgação a participação das bases de categorias e setores nelas representados.
III. Considerar a Conferência Municipal de Política Urbana como parte integrante da construção de uma
"Agenda Urbana" para Belo Horizonte, articulando e compatibilizando a sua realização com os outros
processos relevantes de planejamento e gestão urbana existentes no âmbito municipal, como por
exemplo a elaboração dos Planos Regionais, a Conferência da Cidade e a Conferência Municipal de
Habitação;
IV. Garantir que a participação dos diversos setores e categorias se dê da forma mais efetiva possível;
V. Estimular a abordagem integrada ao longo das discussões, tendo como referência legal o Estatuto da
Cidade e como pano de fundo a Agenda Habitat e a Agenda 21.
Art. 3º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte se realizará no período
de 08/10/01 a 30/04/02 e terá como Comissão Organizadora coordenada pelo Secretário Municipal de
Coordenação da Política Urbana e Ambiental os seguintes representantes:
I. três membros do COMPUR, dos quais, pelo menos, um será representante do Executivo e um do
Legislativo;
II. um membro de cada instância de caráter setorial, a saber: Conselho Municipal de Meio Ambiente COMAM, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, Comissão
Municipal de Transporte e o Conselho Municipal de Limpeza Urbana;
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III. presidente de cada Conselho Regional Popular.
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Coordenação da Política Urbana e Ambiental dará o
suporte operacional e apoio administrativo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de organização
da Conferência.
Art. 4º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte realizar-se-á conforme as
seguintes etapas:
a) Etapa I: Abertura;
b) Etapa II: Ciclo de Palestras;
c) Etapa III: Pré-conferências Temáticas;
d) Etapa IV: Pré-conferências Regionais;
e) Etapa V: Conferência.
Parágrafo único - O regimento da etapa V da II Conferência Municipal de Política Urbana será
aprovado pelos delegados eleitos.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS
Seção I
Da finalidade
Art. 5º - As pré-conferências têm como objetivo:
I. Construir, a partir da percepção dos participantes, o diagnóstico da "CIDADE QUE SOMOS" enfocando
o quadro atual e suas tendências;
II. Indicar delegados para a etapa V da II Conferência Municipal de Política Urbana, constante do artigo
4º deste Regimento, conforme critério nele estabelecido.
Art. 6º - Serão realizadas quatro Pré Conferências Temáticas, a saber:
I. Pré- Conferência Temática de Mobilidade, Sistema Viário e Transporte Coletivo.
II. Pré-Conferência Temática de Habitação, Vilas e Favela, que acontecerá junto à II Conferência
Municipal de Habitação.
III. Pré-Conferência Temática de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento.
IV. Pré-Conferência Temática de Controle Urbano e Patrimônio Histórico.
V. Parágrafo único - As datas, locais e horários serão definidos e publicitados até o dia 10/10/01.
Art. 7º - Serão realizadas nove Pré Conferências Regionais, a saber:
I. Pré- Conferência Regional Barreiro
II. Pré- Conferência Regional Centro Sul
III. Pré- Conferência Regional Leste
IV. Pré- Conferência Regional Nordeste
V. Pré- Conferência Regional Noroeste
VI. Pré- Conferência Regional Norte
VII. Pré- Conferência Regional Oeste
VIII. Pré- Conferência Regional Pampulha
IX. Pré- Conferência Regional Venda Nova
Parágrafo único - As datas, locais e horários serão definidos e publicitados até o dia 10/10/01.
Seção II
Das inscrições
Art. 8º - Os interessados em participar das Pré-conferências Temáticas de Mobilidade, Sistema
Viário e Transporte Coletivo, de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento, de Controle Urbano e
Patrimônio Histórico, e das Pré Conferências Regionais, deverão se inscrever pelos telefones 3277-9450,
3277-9451 e 3277-8005, ou nos seguintes locais:
a) Avenida do Contorno, 5454, 8º andar na Gerência de Comunicação e Mobilização Social da
Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental .
b) Avenida Afonso Pena, 4000, 5º andar na Secretaria Executiva do COMPUR da Secretaria Municipal
de Regulação Urbana
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Rua Estevão Pinto, 601 (Casa da Serra) na Gerência do Patrimônio Histórico e
Urbano da Secretaria Municipal de Regulação Urbana
c) Avenida Afonso Pena, 4000, 7º andar na Gerência Executiva do COMAM da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento Urbano.
d) BHTRANS - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - Gerência de Atendimento ao
Usuário.
e) Nas administrações Regionais, a saber :
Regional Barreiro
Regional Centro Sul
Regional Leste
Regional Nordeste
Regional Noroeste
Regional Norte
Regional Oeste
Regional Pampulha
Regional Venda Nova
§1º - A inscrição, citada no caput, será:
a) Nas Pré-conferências temáticas no período de 10/10/01 até o limite de duas horas após o início dos
trabalhos do primeiro dia das mesmas, exceto na Pré-conferência de Habitação.;
b) Para as Pré-conferências Regionais no período de 07/01/02 até o limite de duas horas após o início
dos trabalhos do primeiro dia das mesmas.
§ 2º - Poderão participar das Pré-conferências Temáticas qualquer cidadão, devendo indicar
quando da sua inscrição a categoria a qual representará, dentre as seguintes: popular, empresarial e
técnico .
§ 3º - Poderão participar das Pré-conferências Regionais os representantes das Plenárias dos
Conselhos Regionais Populares - CRPs.
Art. 9º A Pré-Conferência de Habitação ocorrerá junto à II Conferência Municipal de Habitação,
devendo seguir uma dinâmica especial, a saber.
§ 1º Os interessados deverão se inscrever nos seguintes locais:
a) Avenida do Contorno, 6664 - 1º andar
b) Nas Administrações Regionais.
Regional Barreiro
Regional Centro Sul
Regional Leste
Regional Nordeste
Regional Noroeste
Regional Norte
Regional Oeste
Regional Pampulha
Regional Venda Nova
§ 2º As inscrições da Pré Conferência Municipal de Habitação se darão no período de 15/10/01 a
09/11/01;
§ 3º Poderão participar os representantes dos respectivos segmentos afins, discriminados no art.2º
da lei municipal 6508/93, devendo indicar quando da sua inscrição a categoria a qual representará, dentre
as seguintes: popular, empresarial e técnico .
Seção III
Das Pré-conferências
Art. 10 - As Pré-conferências serão coordenadas pelo Secretário Municipal de Coordenação de
Política Urbana e Ambiental ou representante por ele indicado.
Art. 11 - O credenciamento será efetuado nas três primeiras horas a partir do horário previsto para
o início das Pré-conferências, conforme descriminado no art. 6º desse Regimento.
Parágrafo único: Terão direito a voto somente os participantes devidamente credenciados.
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Art. 12- Durante as Pré-Conferências serão instalados grupos de trabalho, cada qual com o
número limite de participantes na ordem de 40 pessoas, sendo que todos os grupos discutirão a mesma
pauta, ou seja, o diagnóstico da "CIDADE QUE SOMOS".
§ 1º - Os grupos de trabalho serão coordenados por técnicos indicados pela Prefeitura de Belo
Horizonte.
§ 2º - Cada grupo nomeará um relator que será responsável pela apresentação do documento
contendo as conclusões sobre a "CIDADE QUE SOMOS", que deverá ser apreciado pela plenária final de
cada Pré-conferência.
§ 3º - Cada Pré-conferência Temática poderá promover discussões sobre assuntos específicos da área
de atuação do setor em questão.
Seção IV
Dos delegados
Art. 13 - Nas Pré-Conferências Temática serão eleitos os delegados que participarão da etapa V
da II Conferência Municipal de Política, prevista no artigo 4º deste Regimento, assim distribuídos em
setores e categorias:
I. Pré-Conferência Temática de Mobilidade, Sistema Viário e Transporte Coletivo:
- Empresarial: até 10 delegados
- Técnico: até 10 delegados
- Popular: até 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 3 delegados
II. Pré-Conferência Temática de Habitação, Vilas e Favelas:
- Empresarial: até 10 delegados
- Técnico: até 10 delegados
- Popular: até 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 3 delegados
III. Pré-Conferência Temática de Meio Ambiente e Saneamento
- Empresarial: até 10 delegados
- Técnico: até 10 delegados
- Popular: até 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 3 delegados
IV. Pré-Conferência Temática de Controle Urbano e Patrimônio Histórico
- Empresarial: até 10 delegados
- Técnico: até 10 delegados
- Popular: até10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 3 delegados
§ 1º- Serão eleitos 3 suplentes de delegados por setor em cada Pré-conferência.
§ 2º - Cada categoria (empresarial, técnica e popular) elegerá, entre os presentes, seus
respectivos delegados e suplentes na plenária de cada Pré-conferência, exceto na Pré-Conferência de
Habitação cuja regra está estabelecida no parágrafo seguinte .
§ 3º - Para a Pré-conferência de Habitação cada categoria (empresarial, técnica e popular) elegerá
seus respectivos delegados e suplentes, dentre os delegados presentes na II Conferência Municipal de
Habitação.
Art. 14 - Em cada Pré-Conferência Regional serão eleitos, dentre os presentes, os delegados que
participarão da etapa V da II Conferência Municipal de Política, conforme estabelecido no artigo 4º deste
Regimento, assim distribuídos:
I. Pré- Conferência Regional Barreiro
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
II. Pré- Conferência Regional Centro Sul
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
III. Pré- Conferência Regional Leste
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
IV. Pré- Conferência Regional Nordeste
- 10 delegados
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- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
V. Pré- Conferência Regional Noroeste
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
VI. Pré- Conferência Regional Norte
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
VII. Pré- Conferência Regional Oeste
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
VIII. Pré- Conferência Regional Pampulha
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
IX. Pré- Conferência Regional Venda Nova
- 10 delegados
- + 1 delegado para cada 50 participantes até 4 delegados
§ 1º- Serão eleitos 3 suplentes de delegados em cada Pré-conferência.
Art. 15 - A escolha de delegados obedecerá os seguintes critérios:
I - os candidatos a delegados deverão estar devidamente credenciados;
II - apenas poderão se candidatar a delegados os participantes presentes na Pré-conferência da qual
pleiteia uma vaga, tendo como comprovação as listas de presença a serem assinadas no início e final dos
trabalhos;
III - cada candidato poderá ser eleito delegado em apenas uma Pré-conferência;
Seção V
Do encerramento
Art. 16 - Casos omissos neste regimento serão apreciados pela coordenação dos trabalhos.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=890004

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

56

DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 08/2001
51ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2001

Recurso interposto contra decisão da Comissão de Diretrizes de Parcelamento, para projeto de
desmembramento.
Número do Processo: 01-090838/00-78
Matéria: Recurso interposto contra decisão da Comissão de Diretrizes de Parcelamento, para o projeto de
desmembramento, com relação às partes dos lotes 03, 05, 07 e 09, acompanhado de modificação de
parcelamento, pretendendo anexá-los ao lote 11, que passaria a se constituir no lote 11A da Rua
Expedicionário Ulisses de Oliveira.
Requerente: Renato Santos Septímio.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 51ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I - Negar provimento ao recurso contido no processo n.º 01-090838/00-78, em virtude da pretensão
do Requerente não encontrar amparo legal, uma vez que houve uma sobreposição de parcelamentos,
inviabilizando a implantação da rua Expedicionário Ulisses de Oliveira.
II - A proposta do requerente de regularizar a área através de lotes com frente para esta via, de
fato não existente, é inviável, porque estes não seriam servidos de infra estrutura, inclusive acesso viário,
como é exigido pela Legislação vigente.
III - Fica mantido por conseguinte, a decisão da Comissão de Parcelamento.
IV - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=890600
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 09/2001
53ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2001

Alteração no Regimento das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo
Horizonte.
Matéria: Alteração no Regimento Interno das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política
Urbana de Belo Horizonte, aprovado na 52ª reunião ordinária do Conselho.
Requerente: Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item I do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 53ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I - Aditar ao artigo 3º do Regimento Interno das Pré-conferências o seguinte texto:
"Participará ainda como membro desta comissão um representante do Conselho Municipal de Saúde, que
atuará especificamente nas questões pertinentes à organização da pré-conferência de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Saneamento".
II - Alterar o § 1º do artigo 8º do regimento interno das Pré- conferências, que passa ter a seguinte
redação:
"§1º - A inscrição citada no caput será:
a) Nas pré-conferências temáticas no período de 10/10/01 até o limite de duas horas após o início dos
trabalhos no respectivo sábado, exceto na pré-conferências de Habitação;
b) Para as pré-conferências Regionais no período de 07/01/02 até o limite de duas horas no respectivo
sábado."
III - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=890582
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 10/2001
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA DE MOBILIDADE, SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE COLETIVO
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 11 de novembro de 2001 da Plenária da PréConferência de Mobilidade, Sistema Viário e Transporte Coletivo, torna público o nome dos delegados e
suplentes nela eleitos:
SETOR TÉCNICO:
Delegados:
1. Patrícia Félix da Silva
2. Afonso Carneiro Filho
3. Dilza de Fátima Alves Silva
4. Flávia Cristina Leão Soares
5. Reginaldo Jorge Dória
6. Rui Brito de Azevedo
7. Eduardo Junqueira
8. Alexandre de Carvalho
9. Gladstone Avelino Britto
10. Everaldo Ávila Cabral
11. Antônio Alves de Araújo
Suplentes:
1. Lázaro Porto
2. Gise2lle Oliveira Silva
3. Iracema Bhering
4. Paulo José Martins
SETOR EMPRESARIAL:
Delegados:
1. Eduardo Lucas Ferraz
2. Itamar Moreira Índio do Brasil
3. Yuzo Sato
4. Américo da Conceição Martins
5. Welton Antônio Gomes
6. Hélio Baptista
7. Irâne Corrêa Lima Filho
8. Júlio César Valério Riccio
9. José Domingos Cursino
10. Alípio Lamas Martins
Suplentes:
1. Paulo Zuquim de Figueiredo Neves
2. Ângelo de Paiva Mansur
3. Alexandre Eustáquio Gomes de Miranda
SETOR POPULAR:
Delegados:
1. Joaquina Eliane Ramos

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

59

2. José Antônio Campbel
3. Antônio João Ramos
4. Sebastião José Ambrósio
5. Mara Maria de Souza
6. Zélia Marlene Teixeira
7. Lúcia Helena Apolinário da Silva
8. Magali Rodrigues Alves
9. Sebastião Benigno Duarte
10. Olinto Soares Jardim
11. José Profeta dos Santos
12. José Francisco Morais
Suplentes:
1. Antônio Gomes Ramos
2. Francelino Ramos dos Reis
3. Rogério de Oliveira Resende
4. Dorotéia Souza Messias
5. Fernando de Pinho Tavares
6. Osvaldo Martins de Lima
7. Terezinha Eva de Andrade Santos
8. Carlos Alberto da Silva
9. João de Deus dos Reis
10. Paulo Roberto Simões Siqueira
11. Wilson Soares
12. Rosalvo Fabiano Frias
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=891344
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 11/2001
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA DE CONTROLE URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 25 de novembro de 2001 da Plenária da PréConferência de Controle Urbano e Patrimônio Histórico, torna público o nome dos delegados e suplentes
nela eleitos:
SETOR TÉCNICO:
Delegados:
1. Maria Luíza Carneiro Chaves
2. Regina Lúcia Rabelo e Silva
3. Marinês Beling da Silva
4. Letícia Mourão Cerqueira
5. Gilmar Evangelista da Silva
6. Pio Procópio de Alvarenga
7. Alberto Luís Teixeira
8. Euthymio Salles de Campos
9. Robson Rosa Motte
10. Margarete Pinto Lara
11. Francisco Bento O. L. Filho
12. Antônio Marcos T. Pereira Adelino.
Suplentes:
1. Ana Maria de Alquimim Ramos
2. Gustavo Torres Gazzinelli
3. Flávio Henrique Verli
4. Denio Rodrigues Fernandes
5. Cassio Luiz Costa de Almeida
6. Marcos Marinho de Lima
7. Altamir José de Barros
8. Rogério Pena Siqueira
9. Wellington da Silveira
10. Edir Valente do Carmo
11. Neusa Santos Gomes.
SETOR EMPRESARIAL:
Delegados:
1. Eduardo Kupperman
2. Marco Aurélio Caldeira Coelho
3. Décio Chami
4. José Eduardo Begiatto
5. Márcio Sollero Filho
6. Jõao de Paula Lima Neto
7. Plácido Pinto Magalhães Filho
8. Suely Frauches Sollero
9. Paulo Zuquim de Figueiredo Neves
10. Jorge Fernando Vilela
Suplentes:
1. Milton Reis
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2. Fernando Luiz do Espírito Santo
3. Yuzo Sato.
SETOR POPULAR:
Delegados:
1. Felipe Palma Lima
2. Jõao Geraldo Almeida
3. Dalva Bavaresco de Naveda
4. Raul Pinto Aires
5. Robson da Costa meira
6. Vladimir Henrique Scheid
7. Hélio Chagas Fernandes
8. Maria das Dores Melo
9. Edna Nunes Gomes
10. Antônio Luiz Tenulta
11. Berenice Ferreira de Lima
Suplentes:
1. Edicarlos Luiz
2. Maria Teixeira de Souza
3. Pedro José Neves
4. Bechiolina Cândida da Silva
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892122
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 12/2001
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 02 de dezembro de 2001 da Plenária da PréConferência de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento, torna público o nome dos delegados e
suplentes nela eleitos:
SETOR TÉCNICO:
Delegados:
1. Isabel Góes
2. Kátia das Graças de Almeida
3. Roberto Márcio de Andrade
4. Márcio Cerqueira Batitucci
5. Sandra Machado Fiúza
6. Neusa dos Santos Gomes
7. Paloma Pessoa Nogueira
8. Fernando Torres Negreiro
9. Antônio Leite Alves
10. Andréa pereira Fróes
11. Monir Tahan Sab
Suplentes:
1. José Milson Pereira da Costa
2. Heloísa Schmidt de Andrade
3. Maria Cristina Venturini Soares
4. Marcus Vinícius da Silva
SETOR EMPRESARIAL:
Delegados:
1. Levy Fernando Nunes Tavares
2. Francisco Carlos de Assis Filho
3. Marcelo Antônio Berussi
4. Mário Lúcio Silveira de Queiroz
5. Juliana Koeppel
6. Cassimiro José de Souza
7. Cleinis de Faria e Silva
8. Antônio Walter Evangelista
Suplentes:
Não foram eleitos suplentes.
SETOR POPULAR:
Delegados:
1. Jeferson Bernardes J. L. Fratano
2. Silvana Silva Rodrigues
3. Carlos Antônio Ligeiro
4. Raimundo Machado Filho
5. Fernando Godoy Alves
6. Ricardo Michel Jeha
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7. Mércia Inez P. Nascimento
8. Luís de Moraes Rezende
9. Sérgio Augusto Alves de Oliveira
10. Itamar de Paula Santos
11. Paulo Sérgio Verciani de Castro
12. Brasílina Maria de Oliveira
Suplentes:
1. Edina Teixeira Barbosa
2. Artur Celso Filho
3. Gislene Gonçalves dos Reis
4. Celina Cunha Lian
5. Hugo Magalhães Nunes
6. Shirlene Maria Peixoto
7. Vilma de Andrade Leão Schiffinei
8. Maria das Graças Pereira
9. Ronaldo Manassés
10. Márcio Antônio Alves de Freitas
11. Pedro Francisco de Souza
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892129
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 13/2001
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA DE HABITAÇÃO, VILAS E FAVELAS
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 09 de dezembro de 2001 da Plenária da PréConferência Habitação, Vilas e Favelas, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
SETOR TÉCNICO:
Delegados:
1. Maurício A. Silva Moreira
2. Sônia Francisca de Carvalho Silva
3. Maria Angélica Franco Pradis
4. Vilmar Oliveira
5. Leandro Moraes de Carvalho Pinto
6. Antônia Puertas
7. Claudinéia Ferreira Jacinto
8. Roseana Nicolau
9. Maria da Penha Campos Vieira Lana
10. Maria Tereza Granha
Suplentes:
Não foram eleitos suplentes.
SETOR EMPRESARIAL:
Delegados:
1. Márcio Crivellari
2. Nádia Maria Capanema
3. Ângela Mendonça Evangelista
4. Maria Henriqueta Arantes F. Alves
5. Bruno Lafetá
6. Teodomiro Diniz Camargos
7. José Neto
8. Lucas Guerra Martins
Suplentes:
Não foram eleitos suplentes.
SETOR POPULAR:
Delegados:
1. Silvana Maria Leal de Assis
2. Gilson Silva
3. Irene Lopes Bittencourt
4. Marizete Amaral Leão
5. Mary de Pádua
6. Nicanor dos Santos
7. Franci Rozani Abreu
8. François Marie Lewden
9. Marinalva Pereira
10. Ultimonato Vial
11. Marilete Alves
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12. Edina Teixeira Barbosa
13. Carla Xênia Perdigão M. de Araújo
Suplentes:
1. Paulo Roberto de Souza Lima
2. Maria Madalena Felipe
3. Dilma Lopes de Oliveira Silva
4. Ângela Maria dos Santos
5. Vera Cristina de Oliveira
6. Marcos Oliveira Tavares
7. Maria da Luz de Freitas
8. Cleuza Maria de Fátima Nascimento
9. Leonel S. de Moura
10. Rosa de Jesus
11. Valter Malaquias Rezende
12. Itagório Célio dos Santos
13. Ednaldo Borges Laurindo
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892111
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 14/2001
55ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Alteração no Regimento das Pré- conferências da II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo
Horizonte.
Matéria: Alteração no Regimento Interno das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política
Urbana de Belo Horizonte, aprovado na 55ª Reunião Ordinária do Conselho.
Requerente: Secretaria de Regulação Urbana
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item I do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 55ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I. Alterar o §1º do artigo 8º do Regimento Interno das Pré-conferências, que passa a ter a seguinte
redação:
"§1º - A inscrição citada no caput será, nas Pré-conferências temáticas no período de 10/10/01 até o limite
de duas horas após o início dos trabalhos no respectivo sábado, exceto na Pré-conferência de Habitação.
II. Alterar o § 3º do artigo 8º do regimento interno das Pré- conferências, que passa a ter a seguinte
redação:
"§ 3º - Poderão participar das Pré-conferências Regionais os representantes das Plenárias dos Conselhos
Regionais Populares - CRPs. - titulares ou suplentes - desde que, sua presença seja confirmada na sede
da respectiva Secretaria de Coordenação Regional, até a 5ª (quinta) feira anterior à realização da PréConferência de sua Administração Regional."
III. Alterar o artigo 11 do regimento das Pré conferências Temáticas, que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 11 - O credenciamento será efetuado nas três primeiras horas a partir do horário previsto para o início
das Pré-conferências.
§ 1º: Terão direito a voto somente os participantes devidamente credenciados.
§ 2º O credenciamento nas Pré conferências Regionais, encerrará duas horas após o início dos trabalhos
no respectivo sábado de cada Pré Conferência."
IV. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892233
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 15/2001
55ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Recurso interposto referente indeferimento da solicitação de aprovação de um projeto de modificação com
acréscimo de área, em terreno situado na ADE- Pampulha.
Número do Processo: 01-103162/01-03
Matéria: Recurso encaminhado ao COMPUR, em relação ao indeferimento da solicitação de aprovação
de um projeto de modificação com acréscimo de área, em terreno situado na ADE Pampulha, propondo
uma ampliação de aproximadamente 50m² na área destinada ao serviço de uso coletivo no primeiro
pavimento e, construção de uma unidade residencial, de aproximadamente 250m² no segundo pavimento.
Requerente: Comunidade de Evangelização Nova Aliança
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 55ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I - Pelo indeferimento da ampliação do serviço de uso coletivo no primeiro pavimento de
aproximadamente 50m².
II - Pela aprovação da construção de uma unidade residencial no segundo pavimento, desde que
o acesso à residência seja independente do acesso ao templo e demais serviços do primeiro pavimento.
Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892309
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2002
55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Cria o Grupo de Trabalho "Áreas com potencial de mudanças de zoneamento" e indica as entidades que
participarão do Grupo.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o Item IX do art. 10 de seu Regimento Interno, de 08/05/1997, delibera:
Fica criado o Grupo de Trabalho "Áreas com potencial de mudanças de zoneamento", que tem por
objetivo estudar as áreas passíveis de alteração de zoneamento, e sugerir quando for o caso as
providências necessárias para se efetivar a alteração proposta, encaminhando sua conclusão à apreciação
do COMPUR.
Esse grupo será coordenado pela Secretaria Municipal de Regulação Urbana e será composto por
representantes das entidades abaixo discriminadas:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
CDL: Câmara de Dirigentes Lojistas
BHTrans: Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892959
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 02/2002
56ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2002

Alteração no Regimento das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo
Horizonte.
Matéria: Alteração no Regimento Interno das Pré-conferências da II Conferência Municipal de Política
Urbana de Belo Horizonte, aprovado na 56ª Reunião Ordinária do Conselho.
Requerente: Secretaria Municipal de Regulação Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item I do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 56ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I- Alterar o § 3º do artigo 8º do regimento interno das Pré- conferências, que passa a ter a seguinte redação:
"§ 3º - Poderão participar das Pré-conferências Regionais os representantes das Plenárias dos Conselhos
Regionais Populares - CRPs. - titulares ou suplentes ".
II- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=892972
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 03/2002
55ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Retifica a Deliberação Decisória DB/COMPUR 01/02.
O Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei 7.165/96, retifica a Deliberação Decisória DB/COMPUR 01/2002, referente a reunião
realizada em 20 de dezembro de 2001, que passa a viger com a seguinte redação:
Fica criado o Grupo de Trabalho "Áreas com usos conflitantes com a legislação atual e que
apresentem potencial de negociação". O Grupo de Trabalho tem por objetivo levantar as áreas com
potencial de negociação, que abriguem atividades econômicas, regulares ou irregulares, que tenham usos
conflitantes com a legislação atual, estudando as características da região em que estão inseridas, e
buscar propostas de soluções para os problemas. O Grupo poderá também sugerir a contrapartida a ser
dada ao Município na hipótese de sua regulamentação, encaminhando sua conclusão à apreciação do
COMPUR.
Esse grupo será coordenado pela Secretaria Municipal de Regulação Urbana e será composto por
representantes das entidades abaixo discriminadas:
SMRU: Secretaria Municipal de Regulação Urbana
CDL: Câmara de Dirigentes Lojistas
BHTrans: Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=893823
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 04/2002
DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ CONFERÊNCIA REGIONAL NOROESTE
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 02 de fevereiro de 2002 da Plenária da Pré
Conferência Regional Noroeste, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Antônio Carlos
Prado Lopes
Caiçara
PUC
Santa Maria/
Camargos
Glória
Abilio Machado/
Montanhês
Padre Eustáquio

DELEGADO
Rosimeire Pinto da Silva
Jair Caetano
Evandro Vieira dos Santos
Selina da Cunha Elian
Lauro Mendes Barbosa
José Carlos Machado da Silva
Aloisio Ozorio Santana
Dalbo Diaquines G. dos Santos
Ivanir José Vitor Maciel
José Maria de Souza
Belchiolina Cândida da Silva
Antonio Amancio de Figueiredo
Adriano Lucio dos Santos

SUPLENTE
Argentino Costa de Oliveira
Gilmar Antônio de Oliveira
Marlene Beralda de Souza
Rosalba Maria Fiorini Maia
Luiz Cláudio da Silva Mayer
José Marcilio de Oliveira
Maria das Graças de Andrade
Marco Aurélio Moreira Rocha
Odilon Silva Araújo
Frederico Motta de Carvalho
Arnaldo Renê Rodrigues
Camilo Jenoino Netto
Daniel Martins Silva

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=893956
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 05/2002
DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ CONFERÊNCIA REGIONAL NORTE
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 23 de fevereiro de 2002 da Plenária da Pré
Conferência Regional Norte, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Tupi - Floramar
São Bernardo
Isidoro Norte
Primeiro de Maio
Jaqueline

Jardim Felicidade
Planalto

DELEGADO
Osvaldo Murilo Pinho
Romney Batista
Maria Teixeira de Souza
Marluci dos Santos
Fabrício Cardoso
Júlio Mário Maia
Marcio Ramos da Silva
Sebastião do Carmo Dias
Rosa de Jesus Leão
Beatriz Araújo Gonçalves
José Américo de Souza
Paulo Fernandes Cardoso
Jair Pereira dos Santos
Ana Cristina

SUPLENTE
Adailton Brandião
Carlos Ferreira dos Santos
Antônio Nascimento
José Délcio Mota
Keila Beatriz
Rosemary O Rocha
Maria José Zeferino Vieira
Brasilina Maria de Oliveira
Maria de Fátima Santos da
Silva
Edson Pereira da Silva
Cláudio Pereira de Souza
José Francisco de Araújo
Antônio Paula
Pedro Antônio

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=893982
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 06/2002.
DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ CONFERÊNCIA REGIONAL PAMPULHA
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 23 de fevereiro de 2002 da Plenária da Pré
Conferência Regional Pampulha, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
São Francisco/
Confisco
Sarandi

Ouro Preto
Castelo
Pampulha
Jaraguá

Garças/
Trevo
Santa
Amélia

DELEGADO
Maria das Graças Silva
Ferreira
José Celestino da Silva
Carla Marcia Finamori dos
Santos
Devair Rosa de Lima
Dorgival Modesto Jorge
Antônio Maurício de Andrade
Jorge Amir de Almeida
José Henrique Guimarães
Bacelar
Rosângela Mendonça Teles
Tânia Maria Batista

SUPLENTE
Honória Amália Rocha

Jorge Alves Parreira
Tatiana Silva

Gustavo Moreira Santos
Edna de Fátima Tomazille

Maria Salomé Pereira Rosa
Sara Lucia Fereira
Washington Hedies Figueiredo
Zélia Maria de Oliveira Faria
Jairo Abrão de Almeida
João Bosco Favaro
Maria Luiza Pereira Machado
Conceição Áurea Vieira

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=893980
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 07/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL BARREIRO
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 02 de março de 2002 da Plenária da PRÉCONFERÊNCIA Regional Barreiro, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Barreiro de Baixo
Cardoso

Industrias
Barreiro Sul
Jatobá
Lindeia
Barreiro de Cima

DELEGADO
Domingos Gatti
Edy Gonçalves dos Reis
Efigenia Maria dos Santos
Xavier
Francisco Antonio de Resende
Alexandre Gomes Vieira
Geralda Magela de Oliveira
Damião dos Reis
Walisson Soares de Oliveira
Romero Gomes Vieira
Roberto Lelis
Maria Madalena Felipe
Flavio Lucio Cardoso
Renata Ferreira Jardim de
Miranda

SUPLENTE
Geremias de Jesus Goulart
José Aparecido Cortes
Aldileusa Rodrigues Ferreira de
Jesus
Dimas Dias de França
Anita Ribeiro Souza e Silva
Sonia da Piedade Ferreira
José Amaro dos Santos
José Mariano De Lana
Elviro Ferreira Sampaio
Wania Ferreira Duarte
Altamiro Alves da Silva
José Rodrigues Xavier
Marilene Saleth Caldeira

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894529
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 08/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL OESTE
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 02 de março de 2002 da Plenária da PRÉCONFERÊNCIA Regional Oeste, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Betânia

Jardim América

Cabana

DELEGADO
Nome: Antônio Garcia da Silva
Nome: Julieta Augusta Ribeiro
Felipe
Nome: Jose Enio Silva
Nome: Helio Emiliano Moreira
Nome: Bibiana Ferreira de
Carvalho
Nome: Zilah Ferreira de Souza
Nome: Eduardo Machado de
Faria Tavares
Judith Robbe

Buritis / Estoril

Barroca

Nome: Maria Luzia Sidonio
Nome: Maria Rosa Rodrigues
dos Santos

Morro Das Pedras

Nome: Tertuliano Lucas da Silva
Nome: Vicente de Souza

SUPLENTE
Nome: Nilza Maciel V. de Melo
Nome: Helio de Almeida Neves
Nome: Benedito Oliveira Said
Nome: Miguel Pereira dos
Santos
Nome: Cleider Tadeu Barbosa
Nome: Silvia Adriana dos
Santos
Nome:
Conceição
Ferreira
Gonçalves
Nome: Vicente Alves de
Oliveira
Nome: Maria Márcia Pinto
Campos
Nome: Maria Lúcia da Silva
Marques
Nome: Marcus José Vieira
Nome: Sônia Maria de Oliveira

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894540
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 09/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL LESTE
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 09 de março de 2002 da Plenária da PRÉCONFERÊNCIA Regional Leste, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Boa Vista
Santa Inês
Instituto Agronômico
Mariano de
Abreu
Floresta/Santa Tereza
Santa Efigênia
Pompéia
Taquaril

DELEGADO
Cássio Ferreira Borges
Palowa Maria de Assis Mendes
Sebastião Gonçalves de Oliveira
Vera Cristina de Oliveira
Maria da Conceição Alves
Romualdo Marcos da Silva
Enezila Maria de Moura Campos
Marcus Guimarães Cota
Luciana Valente
Fílide Felipe Mendes
Heloísa Helena Arantes Vieira
Alcides Pereira de Souza
Ednéia Aparecida de Souza
Henrique Júnior de Souza

SUPLENTE
Ildécio Paulo Vilela
Eli Goulart de Oliveira
Orlando Pereira
Elvécio Tavares de Carvalho
Sebastião Francisco de Oliveira
Gisela Fátima de Jesus Paula
Mário Antônio da Silva
Ivan Matheus Dutra
Beneval Alves Santana
Joana Maria de Jesus Vilela
Sérgio Antônio de Oliveira
José Inês Batista
Edvan de Jesus

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894549
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 10/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL VENDA NOVA
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 09 de março de 2002 da Plenária da PRÉCONFERÊNCIA Regional Venda Nova, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
DELEGADO
Necilene ferreira da silva
Ademir lima dos santos
Mauricio rosario caetano

SUPLENTE
Marcionilio faria
Alair pacheco da silva
Rogerio augusto assis

Piratininga

Cristiano lopes de miranda
Antonia lucia de oliveira gomes

Maria da gloria silva
Andreia goncalves dos reis

Jardim Europa

Ney ritta de freitas
Expedito goncalves soares
Waltencir santana de araujo
Osmar pinto ribeiro
Arlete soares da silva
Norma regina moreira alves
Geraldo
magela
goncalves
costa

Nilza rosa de lima
Hilda maria siqueira ornelas
Monica aguiar de souza
Juvenil josue
Washington rodrigues da silva
Marata rosa da conceicão
Jesus de nascimento silva

NOME DA UP
Mantiqueira / Sesc
Serra Verde

Venda Nova
Céu Azul
Copacabana
São João
Batista

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 13 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894551
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 11/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL CENTRO-SUL
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 16 de março de 2002 da Plenária da PRÉCONFERÊNCIA Regional centro Sul, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
Barragem
Aglomerado Serra
Centro/
Francisco Sales

Santo Antônio
São Bento
Santa Lúcia
Barro Preto/ Savassi
Mangabeiras/
Belvedere
Anchieta/
Sion/
Serra

DELEGADO
Maria Terezinha Souza de Assis
Maria Helena Gomes
Maria Lúcia Ferreira de Freitas
Dalila Monteiro Barbosa
Maria de Lourdes Reis Gomes
Ariadina
Cardoso
Duque
Miranda
Evandro Barreto Ferreira
Marcos José de Vasconcelos
Soares

SUPLENTE
Pedro Honorato da Costa
Maria das Mercês da Silva
Dorcelina Ferreira de Souza
Lourdes Antônio de Souza
Marcelo Pereira Lourenço
Marli Coura de Oliveira
Nilza Dorotéia da Cunha

Clea da Mata Carvalho
Ayrton Rocha

Erudite Nunes Rodrigues
João Batista Moreira dos
Santos
Generosa Costa de O Braz
Frederico G. 3225 3987

Marise Borges de Mattos
Carneiro
Luiz Maurício de Azevedo Sette

Inês Regina Ribeiro Soares

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894548
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 12/2002
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

DELEGADOS ELEITOS NA PRÉ CONFERÊNCIA REGIONAL NORDESTE
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 82 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a realização em 16 de março de 2002 da Plenária da Pré
Conferência Regional Nordeste, torna público o nome dos delegados e suplentes nela eleitos:
NOME DA UP
São Paulo / Goiânia
Cachoeirinha
Gorduras
Belmonte
Ribeiro de Abreu
Cristiano Machado
Concórdia
Capitão Eduardo

DELEGADO
Maria da Luz de Freitas
Maria Neli Barbosa Paixão
Walkira Teofilo Gomes
Francirozani Abreu
José dos Reis Pereira
Ariete da Conceicao Rangel
Marcos Antonio Ferreira
Sandro Silva de Oliveira
Ronaldo Manasses
Adailton Brandião
Elberth de Paula Ferreira
Jonas Willian Pereira da Costa
Adair Lopes dos Santos

SUPLENTE
Marcus César Ribeiro Pereira
José Maria dos Santos
Leda de Souza Costa
Terezinha Santana Couto
Sidney Gualberto da Silva
Geraldo Edson Martins
Ricardo de Souza Zeferino
Aparecida Martins dos Santos
Márcia Dias Miranda
Conceição Pena de Souza
Paulo César de Oliveira
Edvalda Souza Modesto
João Luiz dos Santos

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de março de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=894773
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 13/2001
59ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2002

Aprova a proposta de Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96, aprova na 59ª Reunião Ordinária a proposta de Regimento da II
Conferência Municipal de Política Urbana, que será apreciada pelos delegados eleitos nas Preconferências temáticas e regionais da II Conferência Municipal de Política Urbana, a saber: .
PROPOSTA DE REGIMENTO DA
II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A Conferência Municipal de Política Urbana, instituída pelo Plano Diretor, Lei 7165/96 capítulo VI, tem por objetivo avaliar a condução e os impactos da implementação das normas contidas no
Plano Diretor e na legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, sugerir alterações, a serem
aprovadas por lei, das diretrizes estabelecidas nessas leis, bem como sugerir alterações no cronograma
de investimentos prioritários em obras.
Art. 2º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, tem por diretrizes:
I - Resguardar o caráter processual da Conferência, de forma a garantir que as definições sejam
efetivamente fruto de uma construção coletiva, partilhada pelas categorias e setores envolvidos, e propiciar
a manifestação dos diversos olhares e interesses presentes na construção da cidade;
II - Envolver no processo da Conferência as instâncias de participação que discutem temas ligados `a
questão urbana e constituem o Sistema de Gestão Urbana Participativa, estimulando através de ampla
divulgação a participação das bases de categorias e setores nelas representados;
III - Considerar a Conferência Municipal de Política Urbana como parte integrante da construção de uma
"Agenda Urbana" para Belo Horizonte, articulando e compatibilizando a sua realização com os outros
processos relevantes de planejamento e gestão urbana existentes no âmbito municipal, como por exemplo
a elaboração dos Planos Regionais, a Conferência da Cidade e a Conferência Municipal de Habitação;
IV - Garantir que a participação dos diversos setores e categorias se dê da forma mais efetiva possível;
V - Estimular a abordagem integrada ao longo das discussões, tendo como referência legal o Estatuto da
Cidade e como pano de fundo a Agenda Habitat e a Agenda 21.
Art. 3º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte se realizará no período
de 08/10/01 a 08/06/02 e será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana, e na
sua ausência ou eventual impedimento, pelo seu suplente.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
Art. 4º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte é constituída das
seguintes etapas:
a) Etapa I: Abertura;
b) Etapa II: Ciclo de Palestras;
c) Etapa III: Pré-conferências Temáticas e Regionais;
d) Etapa IV: Etapa Final da Conferência.
Art. 5º - A etapa IV prevista na alínea "d" do artigo 4º deste regimento se constituirá em:
I - Abertura, no dia 19/04/02;
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II - Primeira fase, nos dias 20 e 27/04/02, com o objetivo de fechar o diagnóstico da "Cidade que somos"
e uma proposta de diretrizes e princípios gerais para a "Cidade que queremos";
III - Segunda fase, do dia 06 à 24/05/02, com o objetivo de desenvolver, em Grupos de Trabalho, propostas
de alterações na legislação urbanística e ambiental, alterações na gestão urbana e intervenções
estruturantes, a partir da proposta de diretrizes e princípios aprovada para a "Cidade que queremos" na
fase anterior;
IV - Terceira fase, nos dias 18 e 25/05 e 08/06/02, com o objetivo de fechar as propostas dos Grupos de
Trabalho.
Art. 6º - Poderão participar da Etapa Final da Conferência:
I - Os delegados eleitos nas Pré-Conferências Temáticas e Regionais, ou na sua ausência os respectivos
suplentes, com direito a voto e voz;
II - Na Primeira e na Terceira Fase os delegados eleitos nas Pré-Conferências Temáticas e Regionais, ou
na sua ausência os respectivos suplentes, que se credenciarem, com direito a voto e voz;
III - Qualquer cidadão, como ouvinte, devendo se identificar no credenciamento, quando houver;
IV - Os técnicos credenciados como equipe de coordenação dos trabalhos da Conferência, com direito a
voz.
Art. 7º - O credenciamento será efetuado até duas horas após o início previsto de cada evento da
Primeira e da Terceira Fase, sendo entregue ao delegado, o crachá de votação.
Parágrafo Primeiro: Após o término do credenciamento e na terceira hora após o início previsto de
cada evento, será entregue aos suplentes credenciados e presentes, o crachá de votação dos respectivos
delegados que estiverem ausentes.
Parágrafo Segundo: Somente o crachá garantirá ao participante o direito a voto na Primeira e na
Terceira Fase. Ocorrendo o afastamento do delegado ou de seu suplente durante a realização dos
trabalhos o crachá de votação deverá ser devolvido à secretaria dos trabalhos.
Parágrafo Terceiro: Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria simples dos
delegados ou suplentes com direito a voto.
Parágrafo Quarto: As decisões serão aprovadas por maioria simples dos votos dos delegados
presentes.
Art. 8º - As inscrições nos Grupos de Trabalho da Segunda Fase, serão realizadas, segundo
critérios de composição a serem estabelecidos na Primeira Fase, entre os dias 29/04 e 02/05/02, na
Secretaria Executiva do COMPUR, situada a Av. Afonso Pena, 4000 - 5º andar - Mangabeiras,
pessoalmente ou pelos telefones 3277-9450 ou 3277-9452, no horário de 08:00 às 17:00 horas.
Parágrafo Primeiro: As reuniões dos Grupos de Trabalho da Segunda Fase realizar-se-ão dentro
do período definido no artigo 5º deste regimento, em local e datas a serem definidos por cada Grupo de
Trabalho.
Parágrafo Segundo: Os setores que compõem o Conselho Municipal de Política Urbana COMPUR - executivo, legislativo, técnico, popular e empresarial - poderão apresentar na Segunda Fase
propostas a serem analisadas Grupos de Trabalho.
Art. 9º - Casos omissos neste regimento serão apreciados pela coordenação dos trabalhos.
Belo Horizonte, 18 de abril de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=895408
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 14/2002
PLENÁRIA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA REALIZADA EM 27 DE ABRIL
DE 2002

Aprova o Regimento da II Conferência Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96, torna público o Regimento da II Conferência Municipal de Política
Urbana, aprovado na Plenária realizada em 27 de abril de 2002, a saber:
REGIMENTO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - A Conferência Municipal de Política Urbana, instituída pelo Plano Diretor, Lei 7.165/96 capítulo VI, tem por objetivo avaliar a condução e os impactos da implementação das normas contidas no
Plano Diretor e na legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo, sugerir alterações, a serem
aprovadas por lei, das diretrizes estabelecidas nessas leis, bem como sugerir alterações no cronograma
de investimentos prioritários em obras.
Art. 2º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, tem por diretrizes:
I. Resguardar o caráter processual da Conferência, de forma a garantir que as definições sejam
efetivamente fruto de uma construção coletiva, partilhada pelas categorias e setores envolvidos, e propiciar
a manifestação dos diversos olhares e interesses presentes na construção da cidade;
II. Estimular a abordagem integrada ao longo das discussões, tendo como pano de fundo a Agenda
Habitat e a Agenda 21 e como referência legal o Estatuto da Cidade e o Capítulo VI - Da regularização
Fundiária das ZEIS 1 ZEIS 3 da Lei Municipal n.º. 8.137/2000
III. Considerar a Conferência Municipal de Política Urbana como parte integrante da construção
de uma "Agenda Urbana" para Belo Horizonte, articulando e compatibilizando a sua realização com os
outros processos relevantes de planejamento e gestão urbana existentes no âmbito municipal, como por
exemplo a elaboração dos Planos Regionais, a Conferência da Cidade e a Conferência Municipal de
Habitação;
Garantir que a participação dos diversos setores e categorias se dê da forma mais efetiva possível;
IV.Estimular a abordagem integrada ao longo das discussões, tendo como referência legal o
Estatuto da Cidade e como pano de fundo a Agenda Habitat e a Agenda 21.
Art. 3º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte se realizará no período
de 08/10/01 a 08/06/02 e será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana, e na
sua ausência ou eventual impedimento, pelo seu suplente.
CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
Art. 4º - A II Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte é constituída das
seguintes etapas:
a) Etapa I: Abertura;
b) Etapa II: Ciclo de Palestras;
c) Etapa III: Pré-conferências Temáticas e Regionais;
d) Etapa IV: Etapa Final da Conferência.
Art. 5º - A etapa IV prevista na alínea "d" do artigo 4º deste regimento se constituirá em:
I. Abertura, no dia 19/04/02;
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II. Primeira fase, nos dias 20 e 27/04/02, com o objetivo de fechar o diagnóstico da "Cidade que
somos" e uma proposta de diretrizes e princípios gerais para a " Cidade que queremos";
III. Segunda fase, do dia 06 à 24/05/02, com o objetivo de desenvolver, em Grupos de Trabalho,
propostas de alterações na legislação urbanística e ambiental, alterações na gestão urbana e intervenções
estruturantes, a partir da proposta de diretrizes e princípios aprovada para a "Cidade que queremos" na
fase anterior;
IV. Terceira fase, nos dias 18 e 25/05 e 08/06/02, com o objetivo de fechar as propostas dos
Grupos de Trabalho.
Art. 6º - Poderão participar da Etapa Final da Conferência:
I. Os delegados eleitos nas Pré-Conferências Temáticas e Regionais, ou na sua ausência os
respectivos suplentes, com direito a voto e voz;
II. Na Primeira e na Terceira Fase os delegados eleitos nas Pré-Conferências Temáticas e
Regionais, ou na sua ausência os respectivos suplentes, que se credenciarem, com direito a voto e voz;
III. Qualquer cidadão, como ouvinte, devendo se identificar no credenciamento, quando houver;
IV. Os técnicos credenciados como equipe de coordenação dos trabalhos da Conferência, com
direito a voz.
Art. 7º - O credenciamento será efetuado até duas horas após o início previsto de cada evento da
Primeira e da Terceira Fase, sendo entregue ao delegado, o crachá de votação.
Parágrafo Primeiro: Após o término do credenciamento e na terceira hora após o início previsto de
cada evento, será entregue aos suplentes credenciados e presentes, o crachá de votação dos respectivos
delegados que estiverem ausentes.
Parágrafo Segundo: Somente o crachá garantirá ao participante o direito a voto na Primeira e na
Terceira Fase. Ocorrendo o afastamento do delegado ou de seu suplente durante a realização dos
trabalhos o crachá de votação deverá ser devolvido à secretaria dos trabalhos.
Parágrafo Terceiro: Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria simples dos
delegados ou suplentes com direito a voto.
Parágrafo Quarto: As decisões serão aprovadas por maioria simples dos votos dos delegados presentes.
Art. 8º - As inscrições nos Grupos de Trabalho da Segunda Fase, serão realizadas, segundo
critérios de composição a serem estabelecidos na Primeira Fase, entre os dias 29/04 e 02/05/02, na
Secretaria Executiva do COMPUR, situada a Av. Afonso Pena, 4000 - 5º andar - Mangabeiras,
pessoalmente ou pelos telefones 3277-9450 ou 3277-9452, no horário de 08:00 às 17:00 horas.
Parágrafo Primeiro: As reuniões dos Grupos de Trabalho da Segunda Fase realizar-se-ão dentro
do período definido no artigo 5º deste regimento, em local e datas a serem definidos por cada Grupo de
Trabalho.
Parágrafo Segundo: Os setores que compõem o Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR executivo, legislativo, técnico, popular e empresarial - poderão apresentar na Segunda Fase propostas a
serem analisadas Grupos de Trabalho.
Art. 9º - Casos omissos neste regimento serão apreciados pela coordenação dos trabalhos
.
Belo Horizonte, 07 de maio de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=895945
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 15/2002
PLENÁRIA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA REALIZADA EM 06 DE MAIO
DE 2002

Prorroga o prazo das inscrições dos Grupos de Trabalho da Segunda fase da II Conferência Municipal de
Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96, torna público decisão aprovada pela Plenária realizada em 06 de
maio de 2002, a saber:
Ficam prorrogadas até dia 08/05/02 as inscrições nos Grupos de Trabalho da Segunda Fase da II
Conferência Municipal de Política Urbana, previstas no artigo 8º do Regimento Interno.
Belo Horizonte, 07 de maio de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=895910
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 16/2002
61ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2002

Aprova o critério de encaminhamento das deliberações da II Conferência Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do artigo 80 da Lei 7.165/96, delibera:
I - A apreciação pelo COMPUR do conteúdo e forma do detalhamento das propostas oriundas da
II Conferência Municipal de Política Urbana dar-se-á após consulta aos delegados;
II - A consulta a que se refere o item anterior será feita após convocação específica para esse fim.
Belo Horizonte, 28 de junho de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=897471
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 17/2002
61ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2001

Recurso interposto relativo às exigências fixadas pela Comissão de Diretrizes para Loteamento.
Processos: 01-044327.00-39 e 01.046989.98-48
Requerente: Frigorífico Modelo Ltda.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 61ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
I. Negar provimento ao recurso contido no processo n.º 01-044327.00-39, mantendo-se as
condições estabelecidas pela Comissão de Diretrizes, através do processo 01-046989.98-48.
II. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 28 de junho de 2001
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=897450

DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 17/2002 - Republicada
61ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2002
(REPUBLICAÇÃO) *
Recurso interposto relativo às exigências fixadas pela Comissão de Diretrizes para Loteamento.
Processos: 01-044327.00-39 e 01.046989.98-48
Requerente: Frigorífico Modelo Ltda.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, e tendo em vista a decisão aprovada na 61ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Urbana, delibera:
Negar provimento ao recurso contido no processo n.º 01-044327.00-39, mantendo-se as
condições estabelecidas pela Comissão de Diretrizes, através do processo 01-046989.98-48.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 28 de junho de 2002.
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
*(Republicada por haver saído com incorreção, nas datas mencionadas, no DOM de 03/07/02)*
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=899782
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 18/2002
67ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002

Recurso interposto contra decisão da SMRU que indeferiu a substituição de projetos de edificações nos lotes
01 a 09 e 10 a 12 da quadra 30 do Bairro Buritis, apresentados incorretamente em data anterior à vigência
da Lei 8.137/00.
Processos: 01 003125/02-35 e 01 003122/02-47
Requerentes: MRV Serviços de Engenharia Ltda
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, considerando os diversos pareceres existentes nos processos em
análise e os debates sobre a matéria ocorridos nesta reunião e em reuniões anteriores, delibera:
I . Acatar os recursos apresentados, possibilitando o exame dos projetos arquitetônicos corrigidos,
conforme critérios da Lei 7.166/96 vigentes no momento da protocolização (anteriores às alterações
introduzidas pela Lei 8.137/00).
II. Limitar o número total de unidades a serem edificadas nos dois empreendimentos em 121 (cento
e vinte e uma) - valor intermediário entre o do projeto pretendido e o admitido pela Lei 8.137/00 - com o
objetivo de reduzir o adensamento a ser gerado pelos empreendimentos, conforme pactuado entre a
requerente e o COMPUR.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=903431
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 19/2002
67ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002

Recurso interposto relativo a decisão da SMRU que indeferiu a Baixa e Habite-se de obra edificada nos lotes
8-A, 10-A e 12-A do quarteirão 116 do Bairro Sion (Rua La Plata, 49) em função do fechamento de varandas.
Processo: 01-135814/02-05
Requerente: Alberto Luiz Viotti Daker
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VII do art. 80 da Lei 7.165/96, delibera por não acatar o recurso contido no processo 01-135814/0205, por considerar que o fechamento das varandas com vidros caracteriza acréscimo de área líquida. Em
função do disposto no art. 46, VII da Lei 7.166/96. Ficam, portanto, mantidos a multa aplicada e o
indeferimento da Baixa e Habite-se, enquanto permanecer a irregularidade.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=903438
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 20/2002
67ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002

Recurso contra interpretação dada à exigência de pilotis em edificação de uso misto, projetada para o lote
15 do quarteirão 027 da Av. Professor Mário Werneck - Bairro Buritis, onde apenas uma unidade é de uso
residencial.
Processo: 01.128040.02.39
Requerente: Fernanda Notini de Carvalho
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item IV do art. 80 da Lei 7.165/96, manifesta-se favorável ao parecer do Relator que considera, no caso
específico, ser dispensável a exigência de pilotis, prevista no artigo 68 da Lei 7.166/96, considerando a
definição de pilotis contida no Glossário da mesma Lei e a excepcionalidade da edificação, com uma única
unidade residencial provida de área de lazer e que não requer um espaço de uso coletivo ou de transição
para as atividades de serviços nos pavimentos inferiores.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=903439
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2003
APROVADA NA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2003

Recurso contra indeferimento ao pedido de renovação de Alvará de Construção concedido através do
processo 01.119924.96.82 para edificação no terreno constituído pelos lotes 09 e 10 do quarteirão 83 do
Bairro Belvedere.
Processos: 01 126.093.03.05
Requerente: Construtora Líder Ltda
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e considerando o disposto no art. 19, § 2º de seu Regimento Interno,
manifesta-se favorável ao parecer da Relatora, acolhendo o recurso e autorizando a renovação do Alvará
de Construção nº 18.545, desde que seja firmado Termo de Compromisso entre a Construtora Abaeté,
Construtora Líder e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos moldes propostos nos autos do processo
supra referenciado. Recomenda, também, que o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, por
ocasião do licenciamento ambiental para o projeto de modificação pretendido considere as características
da edificação e a excepcionalidade da renovação do alvará para fins de definição de medidas
compensatórias do impacto ambiental.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=913172
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2004
APROVADA NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2004.

Recurso contra a inclusão de caixa dágua e casa de máquinas no gabarito das edificações na ADE Serra.
Processo 01.129673.03.81. Interessado: Airway Comércio Importação e Exportação Ltda.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e considerando o disposto no art. 19, § 2º de seu Regimento Interno,
manifesta-se favorável ao parecer da Relatora, rejeitando o recurso e mantendo a decisão da Secretaria
Municipal de Regulação Urbana - SMRU de considerar caixas dágua e casas de máquinas incluídas na
limitação de gabarito prevista no art. 76 da Lei 7166/96. Reconhece, no entanto, como caso omisso a falta
de indicação do nível de referência para cômputo do gabarito e solicita à SMRU estudos técnicos que
possam subsidiar essa definição.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental e
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=917164
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 02/2004
APROVADA NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2004

Recurso relativo a aplicação dos parâmetros urbanísticos da ADE Pampulha ao lote 2B do quarteirão 159 do
Bairro Bandeirantes. Processo 01.162124.03.09. Interessado: Maurício Dutra dos Santos.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º do art. 18 de seu Regimento e considerando:
- o recurso apresentado, alegando impossibilidade de implantação de edificação no lote 2B com os
parâmetros previstos para a ADE Pampulha através do art. 90 da Lei 7.166/96, uma vez que o lote possui
12,0 m (doze metros) de frente e são exigidos afastamentos mínimos de 3,0 m (três metros) em relação
às divisas laterais e de fundos;
- que os lotes 2A , 2B, 2C, 3A , 3B e 3C do quarteirão 159 do Bairro Bandeirantes foram aprovados através
de Modificação de Parcelamento dos lotes 1 e 2 do mesmo quarteirão, conforme processo
01.080663.01.80, protocolizado em 31 de julho de 2001;
- que os lotes de origem, com área total de 2403,78 m², possuíam dimensões superiores às dos lotes
atuais;
- que, à época da aprovação da modificação de parcelamento, já vigoravam os parâmetros da ADE
Pampulha, estabelecidos pela Lei 7.166/96;
- que a dificuldade de aproveitamento do lote 2B e demais aprovados através do mesmo processo não
decorre de alteração de legislação, mas da nova configuração desses lotes, conforme projeto apresentado
pelo proprietário à época do requerimento da modificação de parcelamento;
INDEFERE o recurso apresentado, mantendo a decisão anterior da Secretaria Municipal de Regulação
Urbana - SMRU quanto à exigência de que o projeto de edificação obedeça a todos os parâmetros da ADE
Pampulha previstos no art. 90 da Lei 7.166/96.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=917801

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

93

DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 03/2004
APROVADA NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2004

Recurso referente à aplicação do disposto no art. 68 da Lei 7.166/96, que exige em edificação de uso misto,
com mais de três pavimentos, o pilotis. Processo 01-101860-02-00. Interessado: Geraldo de Oliveira Reis.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e conforme disposto no art. 19, § 2º de seu Regimento Interno, manifestase favorável ao parecer da Relatora, que, no caso específico, dispensa a exigência de pilotis, prevista no
artigo 68 da Lei 7.166/96, considerando que a mudança de uso do subsolo para o uso não residencial, por
si só não configuraria mais um pavimento, de acordo com a definição contida no Glossário da Lei 7.166/96,
e por considerar o quarto pavimento como sendo uma extensão das unidades residenciais do terceiro
andar, uma vez que se destina à cobertura dos mesmos. O COMPUR delibera ainda que sejam atendidas
as seguintes exigências:
a) que o quarto pavimento seja comprovadamente de cobertura das unidades do terceiro pavimento,
devendo para tanto, ser garantido acesso interno entre cada unidade e a respectiva cobertura;
b) que seja demonstrado em projeto que o piso denominado subsolo, se enquadra na definição contida no
Glossário da Lei 7.166/96 e;
c) que haja concordância expressa de todos os proprietários com o deslocamento das vagas de garagem
para as áreas externas contíguas aos apartamentos 101 e 102.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental Presidente do Conselho Municipal
de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=917803
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 04/2004
APROVADA NA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2004

Delibera quanto aos níveis de referência para cálculo do gabarito previsto para a ADE Serra no art. 76 da Lei
7.166/96. Processo 01.129673.03.81
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 18 de seu Regimento, manifesta-se favorável ao
parecer da relatora, DELIBERANDO que o gabarito previsto para as edificações na ADE Serra, definido
no art. 76 da Lei 7.166/96, seja calculado:
I para os terrenos em aclive em relação à rua, a partir do ponto médio do alinhamento;
II para os terrenos em declive em relação à rua, a partir do nível do terreno natural, em qualquer ponto.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental Presidente do Conselho Municipal
de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=917833
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 05/2004
APROVADA NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2004

Delibera quanto a omissão da Lei 7.166/96, no que tange à definição via coletora secundária, indicando a
solução a ser aplicada.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VI do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 19 de seu Regimento Interno, manifesta-se favorável
ao parecer do relator, considerando que:
a) o conceito das vias que compõe o sistema viário do Município de Belo Horizonte está definido no art.
27 da Lei 7.166/96;
b) o inciso III do § 1º do art. 27 da referida lei define como coletora a via - ou trecho - com função de permitir
a circulação de veículos entre as vias arteriais ou de ligação regional e as vias locais;
c) o Anexo IV da mesma Lei, através do mapa de classificação viária, materializa o conceito contido no
inciso III do § 1º do art. 27 da Lei 7.166/96;
d) o § 5º do art. 67 da Lei 7.166/96, ao mencionar via coletora secundária, baseia-se em conceito
inexistente, configurando assim caso omisso.
DELIBERA que se elimine qualquer menção à classificação das vias coletoras como primária ou
secundária, permitindo inclusive o funcionamento de pré-escolas e de estabelecimentos de ensino de 1º e
2º graus (fundamental e médio) em vias coletoras indistintamente.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 25 de março de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 06/2004
APROVADA NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2004

Delibera quanto a interpretação da Lei 7.166/96, no que tange à classificação de vias marginais ou
sobrepostas por vias posteriormente implantadas.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VI do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 19 de seu Regimento Interno, considerando que:
a) no Anexo IV - Mapa de Hierarquização do Sistema Viário - da Lei 7.166/96 a legenda adotada para
discriminar a classificação viária consiste numa única linha no eixo da via;
b) vias de ligação regional e algumas vias arteriais ou coletoras de maior porte possuem, em vários trechos,
ramais auxiliares ou vias marginais para acesso aos terrenos lindeiros, sem indicação de classificação
específica;
c) ramais auxiliares ou vias marginais exercem função complementar à via principal a que estão integrados;
d) vias de maior porte implantadas posteriormente à existência de alguns loteamentos ficaram sobrepostas
a algumas vias já existentes.
DELIBERA que seja adotada a mesma classificação de via de ligação regional, arterial ou coletora para
as vias ou trechos de vias que exerçam a função de marginal ou de ramal auxiliar àquela via, desde que
não tenham outra classificação expressamente definida. Delibera, ainda, que as vias que foram
sobrepostas por outra posteriormente implantada sejam consideradas com a classificação desta última.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 22 de abril de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 07/2004
APROVADA NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2004

Delibera quanto a interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 81 da Lei 7.166/96, no que tange ao licenciamento de
usos não residenciais nos terrenos lindeiros às Av. dos Bandeirantes e Michel Jeha
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos II e considerando as informações constantes do processo 01.052456.04.60 e , ainda:
- o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 81 da Lei 7.166/96, acrescidos pelo art. 83 da Lei 8.137/00;
- o interesse na preservação das edificações existentes nas Av. dos Bandeirantes e Michel Jeha
anteriormente destinadas ao uso residencial unifamiliar;
- o fato de que os terrenos lindeiros a essas avenidas estão, em geral, em aclive e que grande parte das
edificações existentes possui mais de dois pavimentos;
- as definições constantes do Anexo I - Glossário da Lei 7.166/96 quanto a "edificações horizontais",
"pavimento" e "sub-solo";
- que as atividades do Grupo I são menos impactantes que as do Grupo II e que o Grupo II contempla,
também, as atividades do Grupo I com área superior à estipulada,
DELIBERA:
I - que seja permitida a mudança para o uso não residencial nas edificações residenciais
unifamiliares regulares com qualquer número de pavimentos e existentes até a data de vigência da Lei
8137/00 nos terrenos lindeiros à Av. dos Bandeirantes, entre a Praça da Bandeira e Professor Mello
Cançado, e à Av. Michel Jeha;
II - que nas edificações acima referidas sejam permitidas as atividades do Grupo I e do Grupo II,
sem o limite de área previsto no Anexo X e sem a exigência de área adicional de estacionamento;
III - que nas edificações licenciadas a partir da vigência da Lei 8.137/00 nos terrenos citados no
inciso I sejam consideradas como "edificações horizontais" aquelas que tenham no máximo 2 (dois)
pavimentos acima do nível médio do alinhamento, excluídos os subsolos, conforme definições contidas no
Glossário da Lei 7.166/96 para "pavimento" e "subsolo";
IV - que nas edificações horizontais referidas no inciso III sejam permitidas tanto as atividades do
Grupo I quanto as do Grupo II.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 20 de maio de 2004.
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DB/COMPUR 08/2004
APROVADA NA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2004

Delibera quanto a extensão da permissão de usos não conformes em terrenos com uso vinculado, definidos
através de Lei.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VI do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 19 de seu Regimento Interno, considera:
- que, segundo o artigo 82 da Lei 8.137/00, "o terreno cujo uso tenha sido vinculado quando da aprovação
do parcelamento e tenha ficado desconforme com as disposições desta Lei poderá, mediante parecer
favorável do COMPUR, ser utilizado conforme previsto no parcelamento aprovado";
- que, a Lei 6.766/96 não prevê o procedimento a ser adotado nos casos onde a vinculação de uso se deu
em virtude de Lei, sendo portanto omissa nesse caso.
DELIBERA:
I - O terreno cujo uso tenha sido vinculado através de Lei e tenha ficado desconforme com as disposições
da Lei 6.766/96 ou da Lei 8.137/00 poderá, mediante parecer favorável do COMPUR, ser utilizado
conforme previsto.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 17 de junho de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 09/2004
APROVADA NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2004

Delibera quanto a interpretação da Lei 7.166/96, no que tange ao desconto de área da casa de máquinas de
ar condicionado para efeito de cálculo do Coeficiente de Aproveitamento.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VI do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 19 de seu Regimento Interno, considerando que:
- segundo art.46, inciso VIII, da Lei 7.166/96, "não são computadas, para efeito de cálculo do CA
a caixa-dágua, a casa de máquinas e a subestação".
DELIBERA que a casa de máquinas de ar condicionado deve ter sua área descontada para efeito
de cálculo do Coeficiente de Aproveitamento, quando cumprir os seguintes condicionantes:
- Admitir-se somente uma casa de máquinas para ar condicionado por pavimento com acesso à área de
uso comum;
- Ser o cômodo bem ventilado, com fechamento em venezianas ou similar;
- Ser a dimensão do cômodo compatível com o número de máquinas de ar condicionado a serem
instaladas e proporcionais ao número de unidades do pavimento.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 20 de julho de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 10/2004
APROVADA NA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2004

Delibera quanto ao desconto de área do shaft para efeito de cálculo do Coeficiente de Aproveitamento.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VI do art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 2º, I, do art. 19 de seu Regimento Interno, considerando que:
- segundo art.46, inciso VIII, da Lei 7.166/96, "não são computadas, para efeito de cálculo do CA
a caixa-dágua, a casa de máquinas e a subestação".
DELIBERA que a área do shaft, até 0,20 m², deve ser descontada para efeito de cálculo do
Coeficiente de Aproveitamento.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=923376
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 11/2004
APROVADA NA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2004

Retifica Deliberação Decisória DB/COMPUR 07/2004 que delibera quanto a interpretação dos §§ 1º e 2º do
art. 81 da Lei 7.166/96, no que tange ao licenciamento de usos não residenciais nos terrenos lindeiros às Av.
dos Bandeirantes e Michel Jeha
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos II e considerando as informações constantes do processo 01.052456.04.60 e, ainda:
- o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 81 da Lei 7.166/96, acrescidos pelo art. 83 da Lei 8.137/00;
- o interesse na preservação das edificações existentes nas Av. dos Bandeirantes e Michel Jeha
anteriormente destinadas ao uso residencial unifamiliar;
- o fato de que os terrenos lindeiros a essas avenidas estão, em geral, em aclive e que grande
parte das edificações existentes possui mais de dois pavimentos;
- as definições constantes do Anexo I - Glossário da Lei 7.166/96 quanto a "edificações
horizontais", "pavimento" e "sub-solo";
- que as atividades do Grupo I são menos impactantes que as do Grupo II e que o Grupo II
contempla, também, as atividades do Grupo I com área superior à estipulada,
DELIBERA:
I - que seja permitida a mudança para o uso não residencial nas edificações residenciais
unifamiliares com qualquer número de pavimentos e existentes até a data de vigência da Lei 8.137/00 nos
terrenos lindeiros à Av. dos Bandeirantes, entre a Praça da Bandeira e Professor Mello Cançado, e à Av.
Michel Jeha;
II - que nas edificações acima referidas sejam permitidas as atividades do Grupo I e do Grupo II,
sem o limite de área previsto no Anexo X e sem a exigência de área adicional de estacionamento;
III - que nas edificações licenciadas a partir da vigência da Lei 8.137/00 nos terrenos citados no
inciso I sejam consideradas como "edificações horizontais" aquelas que tenham no máximo 2 (dois)
pavimentos acima do nível médio do alinhamento, excluídos os subsolos, conforme definições contidas no
Glossário da Lei 7.166/96 para "pavimento" e "subsolo";
IV - que nas edificações horizontais referidas no inciso III sejam permitidas tanto as atividades do
Grupo I quanto as do Grupo II.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 12/2004
APROVADA NA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2004

Recurso referente à interpretação dada à exigência de pilotis em edificação de uso misto, projetada para o
lote 001 do quarteirão 002 do Bairro Cenáculo, referido ao processo 01.097014.04.25.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
item VI do artigo 80 da Lei 7.165/96, manifesta-se favorável ao parecer do relator que considera ser
dispensável a exigência de pilotis, prevista no artigo 68 da Lei n. 7.166/96, devido à peculiaridade do
projeto arquitetônico apresentado, pois a parte a ser ocupada pelas unidades residenciais não está
assentada à parte não residencial e sim sobre uma área de pilotis, destinada ao uso comum das mesmas.
Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES DECISÓRIAS
DELIBERAÇÃO DECISÓRIA DB/COMPUR 01/2006
APROVADA NA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2006

Delibera quanto à aprovação de iluminação artificial e ventilação mecânica em lavabos.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
inciso VII do art. 80 da Lei 7.165/96, o § 2º, II, do art. 19 de seu Regimento Interno e considerando:
O Código de Obras instituído pelo Decreto-Lei 0084/40, que não menciona o compartimento
"lavabo", não existindo, portanto, parâmetros para o mesmo;
Que a proposta para o novo Código de Obras, já discutida e aprovada por esse Conselho, admite a
ventilação mecânica em lavabos;
DELIBERA:
Os lavabos, independente do uso da edificação, poderão ser iluminados artificialmente e
ventilados por meio de processos mecânicos.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2006
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO RS/COMPUR 01/2000
Classifica a atividade "Centro de Comércio Popular".
Requerente: Associação dos Artesões e Produtores de Variedades de Minas Gerais - AAPV/MG
Assunto: Classificação de atividade comercial.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o §
3 º do artigo 67 da Lei 7.165/96, e com fundamento em parecer técnico aprovado pelo COMPUR,
RESOLVE:
Classificar a atividade "Centro de Comércio Popular", conforme abaixo disposto:
I - Entende-se por "Centro de Comércio Popular", o uso exercido em espaço ocupado para conjunto de
atividades de comércio varejista e serviços complementares em boxes com a área limitada a 10m² (dez
metros quadrados) cada.
II - A categoria" Centro de Comércio Popular", fica classificada como atividade do Anexo X, entre os usos
comerciais do Grupo II, com área total limitada a 300m² (trezentos metros quadrados). Em locais onde a
área total do empreendimento for maior que 300m², a atividade será considerada como pertencente ao
Grupo III.
III - A atividade "Centro de Comércio Popular", poderá ser exercida, desde que atenda aos itens acima e
que seja aprovado projeto específico de prevenção e combate a incêndios e implantação de alarme de
segurança.
IV - As diversas empresas comerciais instaladas no "Centro de Comércio Popular", deverão ter licença de
funcionamento individual ou coletivo, nos termos da legislação vigente.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2000
Maurício Borges Lemos
Presidente
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2002
65ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2002

Critérios para o licenciamento, funcionamento e ampliação de atividades na ADE Hospitalar.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei 7.165/96 e a Lei 7.166/96, ratificando decisão aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Política Urbana realizada em 12 de junho de 1997 e considerando:
que o § 1º do artigo 85 da Lei 7.166/96 condiciona o licenciamento para o funcionamento e a
ampliação das atividades hospitalares, comerciais e de prestação de serviços relacionadas à saúde e
classificadas no Anexo X da referida lei como sendo dos grupos II e III a parecer favorável do COMPUR;
e a necessidade de estabelecer critérios que fundamentem tais licenciamento na ADE Hospitalar,
DELIBERA:
Art. 1º - Ficam admitidas na ADE Hospitalar a permanência e a substituição dos usos constantes dos §§
1º e 2º do artigo 72 da Lei 7.166/96.
Parágrafo Único: Estende-se a regra prevista no caput aos casos a serem licenciados em edificações
aprovadas segundo a Lei n.º 4.034, de 25 de março de 1985.
Art. 2º - Em edificações aprovadas segundo critérios da Lei 7.166/96, não serão admitidos na ADE
Hospitalar os usos mencionados no § 1º do artigo 85, da mesma Lei, exceto em edificações horizontais.
Parágrafo único: Constará no projeto arquitetônico e respectivo Alvará de Construção observação quanto
à restrição para futuro licenciamento dos usos mencionados no caput deste artigo.
Belo Horizonte, 08 de novembro de 2002
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2003
68ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2003

Classifica a atividade "cabine individual para exibição de filmes".
Requerente: 05904480 - Guaracy Porto
Processo: 01.138464.02.01
Matéria: Classificação de atividade.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.165/96 e o artigo 97 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico, delibera
por classificar a atividade "cabine individual para exibição de filmes", conforme abaixo disposto:
I. Entende-se por "cabine individual para exibição de filmes" a atividade exploração de cabines individuais
para exibição de filmes em monitores, instaladas em espaço dotado de recepção para administrar e
controlar o acesso das pessoas ao local.
II. A atividade "cabine individual para exibição de filmes" fica enquadrada na categoria "Serviços de
Diversão e Comunicação" do Anexo X da lei 7.166/96, e classificada como pertencente ao Grupo II, se a
área total for menor que 300 m² (trezentos metros quadrados).
III. O funcionamento da atividade "cabine individual para exibição de filmes", fica condicionado a adoção
das medidas mitigadoras previstas nas alíneas "h", "i" e "q" do inciso I do artigo 97 da lei 8.137/00.
IV. Para o funcionamento da atividade em questão deverão ser observadas, ainda, as demais prescrições
legais aplicáveis a cinemas.
V. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2003
68ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2003

Altera e consolida o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso IX do artigo 80 da Lei 7.165/96, aprova as alterações e a consolidação do seu Regimento Interno,
conforme disposto a seguir:
REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - COMPUR
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DA FINALIDADE
Art. 1° - O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, criado pelo artigo 80 da Lei n° 7.165,
de 27 de agosto de 1996, será regido pelo presente Regimento Interno que disciplina sua organização e
funcionamento.
Art. 2° - O COMPUR tem as seguintes atribuições:
I - realizar, quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana;
II - monitorar a implementação das normas contidas na Lei do Plano Diretor e na Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo, sugerindo modificações em seus dispositivos;
III - sugerir alterações no zoneamento e, quando solicitado, opinar sobre propostas apresentadas;
IV - sugerir a atualização da listagem de usos;
V - opinar sobre a compatibilidade das propostas de obras contidas nos planos plurianuais e nos
orçamentos anuais com as diretrizes da Lei do Plano Diretor;
VI - opinar sobre os casos omissos ou de dúvidas na interpretação da Lei do Plano Diretor e da Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, indicando soluções para elas;
VII - deliberar, em nível de recurso, nos processos administrativos de casos decorrentes da aplicação da
Lei do Plano Diretor ou da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
VIII - analisar as propostas apresentadas conforme o art. 78, inciso I, da Lei n.º 7.165, de 27/08/96;
IX - acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município;
X - promover debates, apresentações, palestras, seminários ou cursos afetos ao planejamento urbano;
XI - manifestar-se sobre temas relacionados à política urbana do Município e propor intervenções e
soluções a eles relacionadas, quando for o caso.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º- O Conselho Municipal de Política Urbana tem por estrutura básica:
I - Plenário;
II - Presidência.
§ 1º - O Plenário é o órgão superior de decisão do COMPUR, composto pelos membros
mencionados no art. 5º deste Regimento.
§ 2º - O Presidente do COMPUR é o Secretário Municipal de Coordenação de Política Urbana e
Ambiental ou seu suplente, e na ausência de ambos, o Plenário decidirá quem o substituirá na condução
da reunião plenária.
Art. 4º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser
prestado diretamente pela Secretaria Municipal de Regulação Urbana.
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CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos
suplentes, da seguinte forma:
I - oito representantes do Executivo Municipal, sendo:
a) um representante da Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental;
b) um representante da Secretaria Municipal de Regulação Urbana;
c) um representante da Secretaria Municipal de Estrutura Urbana;
d) um representante da Secretaria Municipal de Habitação;
e) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano;
f) um representante da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS;
g) um representante da Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral;
h) um representante das Secretarias Municipais de Coordenação de Gestão Regional;
II - dois representantes do Legislativo Municipal;
III - dois representantes do setor técnico;
IV - dois representantes do setor popular;
V - dois representantes do setor empresarial.
§ 1º - Constituem o setor técnico as universidades, as entidades de profissionais liberais e as
organizações não governamentais ligadas à questão urbana.
§ 2º - Para efeito de aplicação do disposto no parágrafo anterior, os centros universitários
equiparam-se às universidades.
§ 3º - Constituem o setor popular as organizações de moradores, as entidades religiosas e as
entidades de movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana.
§ 4º - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria, do comércio e de
serviços ligadas ao setor imobiliário.
§ 5º - Os membros titulares e suplentes dos setores técnico, popular e empresarial, serão
escolhidos em assembléias específicas dentro de cada setor.
§ 6º - Os membros titulares e suplentes escolhidos pelas assembléias serão nomeados por portaria do
Executivo Municipal e homologados pela Câmara Municipal.
Art. 6º - As assembléias a que se refere o § 5º do art.5º serão convocadas e coordenadas pelo
COMPUR e realizadas com pelo menos 45 dias de antecedência do final do mandato em curso.
§ 1º - Serão eleitas nas assembléias 4 (quatro) entidades por setor, sendo duas titulares e duas
suplentes, segundo a ordem decrescente de votos.
§ 2º- Para participar das assembléias, as entidades deverão apresentar, impreterivelmente até 15
dias antes das assembléias, os documentos abaixo:
I - cópia autenticada dos Estatutos;
II - cópia do certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em vigor, no qual conste a data
de início de atividades de no mínimo, um ano, anterior à data da Assembléia;
III - comprovante de endereço da sede da entidade no município de Belo Horizonte;
IV - documento assinado pelo representante legal, indicando a pessoa que irá representar a entidade na
assembléia.
§ 3º - A não apresentação da documentação descrita no §2º em tempo hábil impossibilitará que a
entidade vote e seja votada na assembléia;
§ 4º- Cada entidade terá direito a 1 (um) voto na Assembléia de seu setor;
§ 5º - A entidade eleita, no prazo máximo de 10 dias subseqüentes à data da assembléia, deverá
indicar seu representante no COMPUR.
Art. 7º - O mandato dos membros do COMPUR será de 2 (dois) anos podendo haver reeleição
dos representantes dos setores técnico, empresarial e popular, ou recondução dos representantes do setor
público.
Art. 8º - Os conselheiros do COMPUR tomarão posse perante o Prefeito.
Art. 9º - Os conselheiros do COMPUR exercerão seus mandatos de forma gratuita, vedada a
percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.
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Art. 10 - São públicas as reuniões do COMPUR, respeitadas a capacidade do local onde for
realizada a reunião e a ordem de chegada e inscrição dos interessados, facultado aos munícipes solicitar,
por escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da reunião subseqüente.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Seção I
Do Plenário
Art. 11 - O Plenário do COMPUR se reunirá ordinária ou extraordinariamente, observado o
seguinte:
I - haverá, no mínimo, uma reunião ordinária por mês, com data, local, hora de início e duração
estabelecidos em convocação feita pelo Presidente, com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias
úteis;
II - na primeira reunião ordinária anual, o COMPUR estabelecerá seu cronograma de reuniões ordinárias
para o ano;
III - o Plenário do COMPUR se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente, da maioria simples
de seus membros ou de qualquer grupo de trabalho regularmente constituído;
IV - as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência de no mínimo, 2
(dois) dias úteis;
V - a hora de início da reunião poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) minutos além daquela prédeterminada;
VI - a hora de término da reunião poderá ser prorrogada, conforme deliberação do plenário.
Art. 12 - Ao Plenário compete:
I - aprovar a pauta das reuniões;
II - propor, analisar e aprovar modificações no Regimento Interno do Conselho;
III - analisar, examinar e apreciar as matérias em debate;
IV - votar as matérias em pauta, quando for o caso;
V - propor, independentemente do inciso II do artigo 20, assuntos a serem discutidos no Plenário;
VI - decidir quem presidirá a sessão na ausência simultânea do Presidente e do seu suplente;
VII - decidir sobre dúvidas relativas a interpretação deste Regimento;
VIII - constituir grupos de trabalho para tratar de assuntos específicos, quando julgar oportuno e
conveniente, e indicar os respectivos membros;
IX - solicitar estudos ou pareceres técnicos especializados sobre matérias de interesse do Conselho.
Art. 13 - As reuniões do COMPUR somente serão iniciadas com a presença de, no mínimo, um
terço de seus membros e as decisões somente podem ser tomadas com a presença da maioria de seus
membros.
Parágrafo único - Decorrido o prazo de prorrogação para início da reunião, e não havendo quórum
de funcionamento, a sessão plenária será automaticamente cancelada.
Art. 14 - As reuniões terão sua pauta previamente distribuída aos membros do Conselho e terão
necessariamente a seguinte seqüência:
I - abertura da sessão e informes;
II - manifestações gerais;
III - aprovação da pauta;
IV - debate e votação da ata da reunião anterior;
V - leitura, debate e votação dos assuntos em pauta;
VI - apresentação e debate de temas afetos à política urbana;
VII - anúncio de assuntos que serão eventualmente incluídos na pauta da reunião seguinte;
VIII - encerramento.
§ 1º - As matérias passíveis de votação somente poderão ser apreciadas na reunião se os
respectivos pareceres tiverem sido distribuídos aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas.
§ 2º - A antecedência mínima prevista no §1º poderá ser dispensada em caso de urgência
justificada, mediante deliberação do plenário.

Conselho Municipal de Política Urbana - Biênio 2017/2019

110

§ 3º - O relator terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o seu parecer, exceto em caso de
regime de urgência.
§ 4º - Caso haja assunto que mereça decisão em regime de urgência, o Presidente poderá
designar um relator para apresentar seu parecer em prazo menor.
Art. 15 - A apreciação dos assuntos obedecerá à seguinte ordem:
I - o Presidente dará a palavra ao relator que apresentará seu parecer;
II - terminada a exposição, a matéria será posta em debate;
III - encerrado o debate e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a votação.
§ 1º - Se ao parecer do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, vota-se o
parecer com as alterações.
§ 2º Qualquer membro efetivo do COMPUR que não se julgue suficientemente esclarecido poderá,
antes de encerrado o debate, pedir vistas da matéria a qual será incluída na pauta da reunião seguinte e
dela só poderá ser retirada por novo pedido de vistas mediante deliberação do plenário.
§ 3º- O conselheiro que solicitar vistas de determinada matéria deverá formalizar o seu
posicionamento através de um parecer que será distribuído, lido em reunião e anexado ao processo.
§ 4º - Se o parecer do relator for rejeitado pelo Plenário, adota-se um dos seguintes procedimentos:
I - vota-se o parecer decorrente do pedido de vistas com eventuais alterações sugeridas;
II - o presidente designa de imediato novo relator, para apresentar novo parecer, que será colocado em
votação na mesma reunião ou em reunião subsequente.
§ 5º - Durante o debate qualquer membro efetivo poderá requerer a deliberação do plenário sobre
o adiamento da votação da matéria para a pauta da próxima reunião.
Art. 16 - As deliberações do Plenário são tomadas por maioria simples de votos válidos dos
membros presentes e, quando se tratar de propostas de alteração de seu Regimento Interno, por dois
terços dos votos válidos dos presentes, cabendo ao Presidente, também, o voto de qualidade.
§ 1º - Cada representante tem direito a apenas um voto, dado pelo membro efetivo ou, por seu
respectivo suplente.
§ 2º - Somente serão aceitos como válidos os votos que, expressamente, manifestarem
concordância ou discordância com a matéria em apreciação.
§ 3º - A manifestação de conselheiro que não atenda ao disposto no §2º será computada somente
para efeito de quórum de funcionamento da reunião.
Art.17 - Os assuntos em pauta não apreciados por falta de quórum, por pedido de vistas ou por
adiamento da votação, entrarão automaticamente na pauta da reunião subseqüente.
Art. 18 - As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que participaram da
reunião que as originaram.
Art. 19 - As decisões e manifestações do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente, serão
publicadas no Diário Oficial do Município.
§ 1° - O COMPUR se manifestará através de Parecer sempre que houver assuntos submetidos à
sua consideração ou quando, por força de lei, for obrigatória a sua apreciação.
§ 2° - O COMPUR se manifestará através de Deliberação nas hipóteses de:
I - casos omissos relativos à Lei do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do solo,
indicando soluções para eles, conforme previsto no art. 80, VI, da Lei 7.165/96;
II - recursos relativos a processos administrativos de casos decorrentes da aplicação da Lei do Plano
Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso, conforme previsto no art. 80, VII, da lei 7.165/96.
§ 3° - O COMPUR se manifestará através de Deliberação Normativa nas hipóteses de:
I - atualização da listagem de usos, conforme previsto no art. 80, IV, da lei 7.165/96 e no §3º do artigo 67
da lei 7.166/96;
II - alterações relativas a seu Regimento Interno.
§ 4° - O COMPUR se manifestará através de Moção quando se tratar de proposta ou indicação de
apoio ou repúdio a fatos ou situações afetos a política urbana.
Seção II
Da Presidência
Art. 20 - Ao Presidente do COMPUR compete:
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I - convocar e presidir as reuniões do Plenário;
II - propor pauta das reuniões;
III - designar relatores para as matérias em análise;
IV - nomear membros para os diversos grupos de trabalho;
V - nomear coordenador para cada grupo de trabalho;
VI - manter a ordem dos trabalhos nas reuniões e nos debates;
VII - assinar as atas aprovadas nas reuniões e correspondências oficiais;
VIII - submeter as matérias em pauta à discussão e votação;
IX - encaminhar requerimentos sujeitos a seu despacho;
X - providenciar anexação, arquivamento ou desarquivamento das matérias sujeitas a apreciação;
XI - submeter ao Plenário dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento;
XII - dirigir as sessões ou suspendê-las,
XIII - disciplinar o uso da palavra durante a reunião quanto a ordem, tempo e disposição.
Seção III
Dos Direitos, Deveres e Penalidades dos Conselheiros do COMPUR
Art. 21 - Compete aos conselheiros do COMPUR:
I - comparecer às reuniões;
II - debater a matéria em discussão;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV - pedir vistas de matérias;
V - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados;
VI - votar;
VII - participar e sugerir a criação de novos grupos de trabalho;
VIII - propor políticas, procedimentos, temas e assuntos ao debate e votação do Plenário;
IX - justificar ausência caso se encontrem impossibilitados de comparecer às reuniões, até o final das
mesmas.
§ 1° - As competências previstas nos incisos IV,V e VI são exclusivas do titular, podendo ser
exercidas pelo suplente somente na ausência do primeiro.
§ 2° - Havendo anuência prévia do titular, será admitida a designação de seu suplente como relator
de determinada matéria cabendo ao último o direito de voto na apreciação dessa matéria, no lugar do
titular.
Art. 22 - Perderá direito à participação no COMPUR como titular a entidade dos setores técnico,
empresarial e popular cujo representante, sem motivo justificado, deixar de comparecer a (três) reuniões
ordinárias consecutivas, ou 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um) ano, bem como aquela entidade
que renunciar ao seu mandato.
§ 1º - Ocorrendo a hipótese prevista no caput, assumirá como titular do COMPUR a entidade
suplente.
§ 2º - Ocorrendo a hipótese prevista no caput, a primeira entidade excedente, em termos de
número de votos na Assembléia prevista no artigo 6° deste Regimento, passará a ocupar a posição de
novo suplente pelo seu setor.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 - Casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Plenário.
Art. 24 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=905108
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 03/2003
71ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2003

Prorroga o prazo de inscrição das entidades interessadas em participar das assembléias setoriais que
elegerão os conselheiros do COMPUR biênio 2003/2005.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo. 80 da Lei 7.165/96, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 19 do seu Regimento Interno e,
ainda, considerando os argumentos expostos na 71ª Reunião Ordinária, delibera por:
1. Prorrogar para 05/05/2003 o prazo de inscrição das entidades interessadas em participar das
assembléias setoriais para eleição dos conselheiros para o biênio 2003/2005, alterando assim o item 2 do
Edital de Convocação, publicado no DOM de 09/04, 10/04 e 11/04/2003;
2. Reduzir, exclusivamente para as eleições do biênio 2003/2005, para 07 dias o prazo a que se refere o
§ 2º do artigo 6º de seu Regimento Interno.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de abril de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=906649
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 04/2003
APROVADA NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2003

Classifica a atividade "criação de pássaros".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.165/96 e o artigo 97 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico
constante do processo 01.059574.03.64, delibera:
I- a atividade "CRIAÇÃO DE PÁSSAROS" fica enquadrada na categoria "SERVIÇOS", subcategoria
"OUTROS SERVIÇOS", do Anexo X da lei 7.166/96, e classificada como pertencente ao Grupo II, sem
limite de área;
II- a atividade fica associada ao tipo de repercussão prevista no art. 69, VI, da Lei 7.166/96 - atividades
geradoras de efluentes poluidores;
III- o licenciamento da atividade fica condicionado a adoção das medidas mitigadoras previstas na Lei
8.137/00, artigo 97, inciso I, alíneas "o" (adoção de mecanismos de pré tratamento de efluentes
enquadrando-os nos padrões vigentes na legislação ambiental antes de seu lançamento no corpo
receptor) e "q" (implantação de sistemas de isolamento acústico, de isolamento de vibrações ou construção
de local confinado para realização de operações ruidosas, obedecidas as normas legais de construção,
iluminação e ventilação);
IV- para o funcionamento da atividade deverão ser observados, além das condições acima, as exigências
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA - e do Código Sanitário Municipal, conforme
procedimentos aplicáveis;
V- esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 17 de julho de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=909892
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2004
APROVADA NA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2004

Classifica a atividade "transporte de cadáver".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e o artigo 97 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico
constante do processo 01.087875-04-50, delibera:
I. a atividade "TRANSPORTE DE CADÁVER" fica enquadrada na categoria "SERVIÇOS",
subcategoria "SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE", do Anexo X da Lei 7.166/96, e classificada
como pertencente ao Grupo II, sem limite de área;
II. a atividade fica associada ao tipo de repercussão prevista no art. 69, I, da Lei 7.166/96 atividades atratoras de veículos leves;
III. a atividade deve respeitar os parâmetros contidos no ANEXO XIII da Lei 7.166/96;
IV. que deverá constar ressalva, no Alvará de Localização e Funcionamento, de que o Requerente
apresentará à Secretaria Municipal de Regulação Urbana, no prazo máximo de 90 dias, o Alvará de
Autorização Sanitária, conforme previsto pela Portaria SCOMPS/SCOMARH/SMSA Nº 01/2001, e a
autorização da Gerência de Necrópoles (SCOMARH), sob pena de imediata cassação do respectivo
Alvará.
V. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 25 de agosto de 2003
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal de Regulação Urbana
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=924016
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2005
93ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005

Altera o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana .
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso IX do artigo 80 da Lei 7.165/96, considerando as alterações introduzidas pela Lei 9.011/05,
DELIBERA:
Art. 1º - O § 2º do art. 3º da Deliberação Normativa DN COMPUR 02/2003 passa a ter a seguinte
redação:
"§ 2º - O Presidente do COMPUR é o Secretário Municipal de Políticas Urbanas ou seu suplente, e na
ausência de ambos, o Plenário decidirá quem o substituirá na condução da reunião plenária."

Art. 2º - O art. 4º da Deliberação Normativa DN COMPUR 02/2003 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR deve ser prestado
diretamente pela Secretaria Municipal de Políticas Urbanas."

Art. 3º - O caput do art. 5º da Deliberação Normativa DN COMPUR 02/2003 passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 5° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - oito representantes do Executivo Municipal, sendo:
a) um representante da Secretaria Municipal de Polìticas Urbanas;
b) um representante da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana;
c) um representante da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP;
d) um representante da Secretaria Municipal Adjunta de Habitação ou da Companhia Urbanizadora de
Belo Horizonte - URBEL;
e) um representante da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente;
f) um representante da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS;
g) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação;
h) um representante da Secretaria de Administração Regional Municipal Regional;
II - dois representantes do Legislativo Municipal;
III - dois representantes do setor técnico;
IV - dois representantes do setor popular;
V - dois representantes do setor empresarial."
Art. 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2005
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=929850
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2005
93ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005

Classifica a atividade "distribuição e comercialização de Gás Natural Comprimido- GNC".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.165/96 e o artigo 98 da Lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico
constante do processo 01.126359.04.91, delibera:
I. A atividade "distribuição e comercialização de Gás Natural Comprimido - GNC" fica enquadrada
na categoria "USO COMERCIAL", do Anexo X da Lei 7.166/96, e classificada como pertencente ao Grupo
III;
II. A atividade fica associada aos seguintes tipos de repercussão previstas no art. 66, da Lei
7.166/96:
tipo IV - geração de risco de segurança;
tipo V - geração de efluentes poluidores, odores, gases ou radiações ionizantes;
tipo VI - geração de ruídos e vibrações;
III. O licenciamento da atividade fica condicionado a adoção das seguintes medidas mitigadoras
previstas na Lei 8.137/00, artigo 97, inciso I:
alínea "l" - adoção de sistemas de ventilação local exaustora ou de controle de poluição do ar baseados
na tecnologia aplicável à situação;
alínea "o" - adoção de mecanismos de pré-tratamento dos efluentes, enquadrando-os nos padrões
vigentes na legislação ambiental, antes de seu lançamento no corpo receptor;
alínea "q" - implantação de sistemas de isolamento acústico, de isolamento de vibrações ou construção
de local confinado para realização de operações ruidosas, obedecidas as normas legais de construção,
iluminação e ventilação
IV. O licenciamento fica condicionado a parecer técnico favorável do órgão responsável pelo
controle ambiental (no caso, Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente) conforme § 5º do art. 97 da
Lei 8.137/00.
V. Para o licenciamento deverá ser observado, ainda, o disposto nos arts. 238 e 239 da Lei
8.616/03.
VI. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=929851
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2006
108ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2006

Classifica a atividade "escalada indoor".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o § 3º do
art. 67 da Lei 7.166/96 e o artigo 98 da Lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico constante do
processo 01.065473.06.84, delibera por classificar a atividade "escalada indoor", conforme abaixo
disposto:
I. Entende-se por "escalada indoor" a prática esportiva de escalada em paredes preparadas com
agarras, para simulação de escalada em rocha, podendo ser praticada em diferentes graus de dificuldade,
com um instrutor para dar orientações quanto ao uso dos equipamentos;
II. A atividade fica enquadrada na categoria "Serviços", subcategoria "Serviços Pessoais", com a
denominação "Serviço de Escalada em Paredes Preparadas", pertencente ao Grupo I, com área até 150,0
m2 ;
III. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 06 de novembro de 2006
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=952318
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2006
99ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2005.

Altera a denominação da atividade "Escola de Excepcionais".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e o artigo 98 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico
constante do processo 01.162796.04.60, delibera:
I. A atividade "escola de excepcionais", classificada no Anexo X da Lei 7166/96, categoria Serviços
de Uso Coletivo, subcategoria Serviços de Educação, como atividade do Grupo I, tem sua denominação
alterada para "Escola de atendimento educacional especializado".
II. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 09 de outubro de 2006
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=951115
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 03/2006
114ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2006

Classifica a atividade "parque público".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e o art. 98 da Lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico constante
do processo 01.163.280.06.02, delibera por classificar a atividade "parque público", conforme abaixo
disposto:
I. Entende-se por "parque público" a atividade não residencial, inserida em locais que apresentem
condições naturais para sua implantação, independentemente da classificação viária e que dispensa
medidas mitigadoras por se tratar de local primordialmente de preservação ambiental, lazer, recreação e
bem estar social;
II. A atividade fica enquadrada na categoria "Serviços de Uso Coletivo", subcategoria "Entidades
Desportivas e Recreativas", com a denominação "Parque Público", pertencente ao Grupo I;
III. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2007
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=955218
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2007
118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2007

Classifica a atividade "moto pista".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e com fundamento em parecer técnico, constante no processo 01.050.17207-55, delibera por classificar a atividade "moto pista", conforme abaixo disposto:
I - Entende-se por "moto pista" a atividade em uma pista de treinamento, somente para motociclistas, para
fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, categoria A.
II - A atividade fica enquadrada na categoria "Serviços Auxiliares de Transporte" do Anexo X da Lei
7.166/96, com a denominação "Formação de condutores de motocicletas com pista de treinamento",
pertencente ao Grupo II, com área total até 300 m² (trezentos metros quadrados).
III - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 07 de agosto de 2007
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=963876
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2007
120ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2007

Classifica a atividade "Envasamento e empacotamento sob contrato".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e com fundamento em parecer técnico, constante no processo 01.073.71407-95, delibera por classificar a atividade "envasamento e empacotamento sob contrato", conforme abaixo
disposto:
I. Entende-se por "envasamento e empacotamento sob contrato" as atividades de envasamento,
fracionamento e empacotamento para terceiros sob contrato, por processo automatizado ou não, tais
como: o engarrafamento de produtos líquidos, incluindo alimentos e bebidas; o empacotamento de sólidos
(a vácuo, com papel alumínio, etc); o envasamento em aerossóis; o empacotamento de preparados
farmacêuticos; a embalagem de pacotes e de presentes; a embalagem e a etiquetagem de produtos
diversos;
II. A atividade fica enquadrada na categoria "Serviços Auxiliares de Indústria e Comércio" do Anexo X da
lei 7.166/96, com a denominação "Envasamento e empacotamento sob contrato", pertencente ao Grupo I,
com área total até 150 m² (cento e cinqüenta metros quadrados), podendo ser reclassificada como Grupo
II;
III. A atividade fica associada aos seguintes tipos de repercussão previstas no art. 66, da Lei 7.166/96:
tipo V - geração de efluentes poluidores, odores, gases ou radiações ionizantes;
tipo VI - geração de ruídos e vibrações;
IV. O licenciamento fica condicionado a parecer técnico favorável do órgão responsável pelo controle
ambiental (no caso, Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente), conforme § 5º do art. 97 da Lei
8.137/00;
V. Será necessária a adoção de sistema de controle para equipamentos geradores de ruído e sistema de
exaustão completo com filtros para tratamento dos efluentes atmosféricos gerados;
VI. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2007
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=966870
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO DB/COMPUR 01/2007
Aprovado na 125ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2007

Referente à procedimentos para a Regularização de Parcelamento do Solo considerando o disposto no art.
4º da Lei 9.074/05. Processo 01.099.616-06-60. Interessado: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação
Urbana – SMARU.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, considerando o diposto no art. 4º da Lei
9.074/05, as orientações presentes no Parecer PR/COMPUR 013/2006, e as informações constantes do
processo 01.099.616-06-60:
APROVA o parecer da relatora com as alterações sugeridas, manifestando-se favoravelmente a:
I – Nos casos de regularização de loteamentos e reparcelamentos conduzidos pelo Executivo e efetuados
pelo Serviço de Arquitetura e Engenharia Pública através da Gerência de Programas Especiais considerando a importância de se promover a inclusão social de parcelas carentes da população de Belo
Horizonte e a necessidade de simplificar e agilizar os procedimentos de regularização de parcelamento e
ocupação de caráter social - serão aceitos parâmetros diferenciados dos estabelecidos na LPOUS, de
acordo com a situação de fato, relativos aos itens abaixo relacionados, ficando, nestes casos, dispensada
a apreciação prévia pelo COMPUR, e estabelecida rotina de encaminhamento de relatórios periódicos
para fins de conhecimento e monitoramento:
- extensão máxima do quarteirão;
- área e frente mínimas de lote;
- relação entre profundidade e testada de lote;
- lotes isolados em quadras com vias implantadas e não oficializadas;
- geometria das vias implantadas e não oficializadas;
- área máxima da gleba para conversão da transferência, no caso de desmembramento, que se quer
converter em pagamento em espécie.
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2009
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=992434
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2008
128ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2008

Classifica a atividade de "colocação de piercing".
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e com fundamento em parecer técnico, constante no processo 01.145.92707-32, delibera por classificar a atividade de "colocação de piercing", conforme abaixo disposto:
I. A atividade de "colocação de piercing" não consta no Anexo X da Lei n° 7166/96, que trata da
Classificação dos Usos.
II. A Portaria SMSA-SUS/BH nº 047, de 30 de agosto de 1999, em seu Anexo I, que dispõe sobre a
Fiscalização e Vigilância Sanitária em locais que realizem tatuagens e congêneres, contempla a atividade
de "colocação de piercing".
III. A atividade fica classificada com a denominação "serviço de tatuagem ou colocação de piercing",
enquadrada na Categoria "Serviços", Subcategoria "Serviços Técnicos Profissionais", pertencente ao
Grupo I com área de até 150m² , Grupo II com área igual ou superior a 150m² e inferior a 300 m² e Grupo
III com área igual ou superior a 300 m².
IV. O licenciamento da atividade fica condicionado ao cumprimento das exigências da Vigilância Sanitária,
especialmente a Portaria SMSA/SUS nº 047, de 30 de agosto de 1999.
Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 09 de abril de 2008
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=974664
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 04/2008
Altera o regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem
inciso IX do artigo 80 da Lei 7.165/96, aprova as alterações e a consolidação do seu Regimento Interno,
conforme disposto a seguir.
Art. 1º - Fica alterado o art. 2º do Regimento Interno do COMPUR, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2° - São atribuições do COMPUR, além das previstas na legislação municipal:
I - Acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município;
II - Promover debates, apresentações, palestras, seminários ou cursos afetos ao planejamento urbano;
III - Manifestar-se sobre temas relacionados à política urbana do Município e propor intervenções e
soluções a eles relacionadas, quando for o caso.
§ 1º- A Gerência Executiva do COMPUR deverá manter cadastro atualizado das atribuições do Conselho.
§ 2º - Para cada uma das atribuições do Conselho deverá ser prevista a forma apropriada de manifestação.
Art. 2º- Fica alterado o caput do art. 5º do Regimento Interno do COMPUR, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 5° - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, com seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - oito representantes do Executivo Municipal, sendo:
Seis representantes de diferentes órgãos da área urbana da Administração direta ou indireta do Município;
um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação;
um representante das Secretarias de Administração Regional Municipais;
II - dois representantes do Legislativo Municipal;
III - dois representantes do setor técnico;
IV - dois representantes do setor popular;
V - dois representantes do setor empresarial.
Art. 3º - Fica alterado o §3º do art. 14 do Regimento Interno do COMPUR, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 14 - ....................................................................................................................
§ 3º - O relator terá prazo de 10 (dez) dias para apresentar o seu parecer, exceto em caso de regime de
urgência.
Art. 4º - Ficam alterados os parágrafos 1º, 4º e 5º do art. 15 do Regimento Interno do COMPUR,
bem como acrescido o parágrafo 6º ao mesmo artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 15 - ...................................................................................................................
§ 1º - Na hipótese de ao parecer do relator serem sugeridas alterações com as quais ele concorde, votase o parecer com as alterações.
................................................................................................................................
§ 4º - A apreciação do parecer decorrente do pedido de vistas deverá preceder a votação do primeiro
parecer.
§ 5º - Na hipótese de o parecer decorrente do pedido de vistas ser rejeitado pelo Plenário, vota-se o
primeiro parecer, com eventuais alterações sugeridas.
§ 6º - Durante o debate, qualquer membro efetivo poderá requerer a deliberação do plenário sobre o
adiamento da votação da matéria para a pauta da próxima reunião.
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Art. 5º - Ficam suprimidos os parágrafos 1º a 4º do art. 19 do Regimento Interno do COMPUR, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.19 – As decisões e manifestações do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente, serão publicadas
no Diário Oficial do Município.
Art. 6º - Fica acrescido o art. 19-A ao Regimento Interno do COMPUR, com a seguinte redação:
Art. 19-A - São formas de manifestação do COMPUR:
I – parecer;
II – deliberação;
III – deliberação normativa;
IV – moção.
§ 1° - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Deliberação Normativa:
I – quando da elaboração e atualização de seu regimento interno;
II – quando do estabelecimento de regra geral para o tratamento das questões para as quais a Lei define
como obrigatória sua manifestação.
§ 2º - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Moção quando se tratar de proposta ou indicação de apoio
ou repúdio a fatos ou situações afetos à política urbana.
Art. 7º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do COMPUR
Gina Beatriz Rende
Consultor Técnico Especializado
Vice-Presidente do COMPUR
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=988088
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 05/2008
136ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2008

Define regras para a aplicação do art. 85 da LPOUS.
O Conselho Municipal de Política Urbana, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 85 da Lei nº
7.166/96 – Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte – decide:
Art. 1º - Para as atividades mencionadas no §1º do art. 85 da Lei nº 7.166/96 enquadradas pelo Anexo X
desta mesma Lei no Grupo II, o Conselho Municipal de Política Urbana delega à sua Gerência Executiva
– GEXCO, a emissão de parecer mencionada pelo mesmo artigo.
§ 1º- A análise das atividades pela GEXCO deverá considerar os seguintes aspectos:
I - localização do empreendimento;
II - tipo de edificação em que está instalado;
III - área ocupada pela atividade;
IV - interesse público na instalação da atividade;
V - demanda da atividade por usos complementares.
§ 2º - Terão parecer favorável da GEXCO as atividades que atingirem até 2 (dois) pontos, aferidos
a partir dos critérios previstos no Anexo I desta Lei.
§ 3º - Negada a anuência pela GEXCO, haverá recurso de ofício ao Conselho.
§ 4º - O COMPUR poderá, por solicitação de qualquer de seus conselheiros ou suplentes, avocar processo
cuja decisão tenha sido delegada à sua Gerência Executiva.
Art. 3º - A GEXCO deverá elaborar relatório mensal dos pareceres favoráveis concedidos, a ser
apresentado nas reuniões ordinárias do Conselho.
Art. 4º - A instalação das atividades mencionadas no §1º do art. 85 da Lei nº 7.166/96 classificadas
no Anexo X da LPOUS como do Grupo III, bem como daquelas previstas nos parágrafos 3º e 4º do art. 2º
desta DN, segue condicionada a parecer favorável do COMPUR.
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana

ANEXO I
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE INSTALADAS NA ADE HOSPITALAR
CRITÉRIO

CARACTERÍSITICA

Localização

Em vias com intenso fluxo
de veículos¹

Edificação

Horizontal (até 2
pavimentos)

-2

Tombada

-3

Hospitais c/acesso
compartilhado

-2
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1

127

Hospitais com acesso
independente
Área

-1

< 300m²

1

< 1200 m²

2

>= 1200 m²

3

Interesse público²

Existente

-1

Demanda por usos
complementares³

Existente

1 (por
atividade)

¹ . As vias da ADE Hospitalar com intenso fluxo de veículos são aquelas definidas no Anexo II desta
deliberação normativa.
². O interesse público fica caracterizado quando a atividade é exercida por órgão ou empresa pública.
³ . As atividades que demandam usos complementares são aquelas descritas no Anexo III desta
deliberação normativa.
ANEXO II
VIAS COM INTENSO FLUXO DE VEÍCULOS NA ADE HOSPITALAR
VIA

TRECHO

Av. do Contorno

entre Av. dos Andradas e rua Manaus

Av. dos Andradas

entre Alameda Ezequiel Dias e Av. do
Contorno

Av. Brasil

entre Pça Floriano Peixoto e Av. Carandaí

Av. Alfredo Balena

-

Av. Francisco Sales

entre Av. Brasil e Av. dos Andradas

Rua Domingos Vieira

-

Alameda Ezequiel Dias

-

ANEXO III
ATIVIDADES QUE DEMANDAM USOS COMPLEMENTARES DA ÁREA DE SAÚDE
1. consultórios;
2. consultórios veterinários;
3. postos de saúde pública;
4. clínicas especializadas sem internação;
5. clínicas especializadas com internação;
6. clínicas veterinárias;
7. serviços de enfermagem.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=988089
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO DB/COMPUR 06/2009
142ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2009
O Conselho Municipal de Política Urbana, considerando o disposto no art. 80 da Lei n.º 7.166/1996:

I - delibera pelo descredenciamento dos seguintes delegados da III Conferência Municipal de Política Urbana:
a) Antônio Ronaldo Ferreira, representante do setor popular da Regional Venda Nova;
b) Washington Luís da Silva, representante do setor popular da Regional Norte;
em decorrência de comportamento incompatível com o processo democrático que caracteriza o evento.
II - comunica a assunção à condição de delegado titular de seus respectivos suplentes, quais
sejam:
I – Arlete Soares da Silva;
II – Nílson Gaspar Veras.
III – informa, ainda, que procedimento de descredenciamento estender-se-á, automaticamente,
aos participantes que apresentarem comportamento de cunho similar àquele dos delegados supracitados.
Murilo de Campos Valadares
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1001035
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2010
146ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2010

Classifica a atividade “trens turísticos, teleféricos e similares”.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e o art. 98 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico constante
do processo 01.153807.08-07, delibera por classificar a atividade “trens turísticos, teleféricos e similares”,
conforme abaixo disposto:
I - Entende-se por “trens turísticos, teleféricos e similares” a atividade não residencial, que abrange a
possibilidade de licenciamento do serviço de transporte por elevadores - que não causa impactos
negativos significativos na estrutura urbana;
II - A atividade fica enquadrada na categoria “Serviços Auxiliares de Transporte”, com a denominação
“Trens turísticos, teleféricos e similares”, pertencente ao Grupo I;
III - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 01 de março de 2010
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada / SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO DB/COMPUR 01/2010
APROVADO NA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2009 E NA 44ª
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2010.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VII do artigo 80 da Lei n° 7.165/96 e considerando as informações constantes no processo 01178.657/09-17 e 01-188.087/09-37, em especial que:
- trata-se de recurso relativo a proposta para alteração da permissividade de uso da ADE Belvedere;
- Foi realizado estudo pelo Executivo, recomendando a flexibilização da instalação de usos nãoresidenciais em áreas específicas da ADE.
RECOMENDA a permissão de instalação de usos não-residenciais nas ADEs do Belvedere e do
Belvedere III, nos terrenos voltados para as avenidas Celso Porfírio Machado, entre as ruas Juvenal de
Melo Senra e Emílio Jacques de Morais e Paulo Camilo Pena, entre a avenida Luiz Paulo Franco e a rua
Jornalista Djalma Andrade, bem como naqueles localizados na quadra 3675, conforme Anexo II da Lei nº
7.166/96, de acordo com lista incluída no anexo desta deliberação, desde que instaladas em edificações
horizontais.
Belo Horizonte, 02 de março de 2010
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas/SMURBE
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultor Técnico Especializado/SMURBE
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1025541
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2010
Classifica a atividade “sêmen animal”.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
§ 3º do art. 67 da Lei 7.166/96 e o art. 98 da lei 8.137/00, e com fundamento em parecer técnico constante
do processo 01.174.205.09-93, delibera por classificar a atividade “sêmen animal”, conforme abaixo
disposto:
I. Essa atividade está compreendida no Código Nacional de Atividades Econômicas, na subclasse de
“comércio atacadista de animais vivos", entretanto não apresenta repercussões negativas e, por isso,
deverá ser desdobrada como “sêmen animal”;
II. A atividade fica classificada como “sêmen animal”, no item 4 - Uso Comercial, do Anexo V da Lei
n°8137/00, enquadrada no Grupo 1, com limite de área de 150m² e de 300m² para o Grupo 2;
III. Essa atividade não causa repercussões negativas significativas no meio urbano;
IV. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 31 de março de 2010
Murilo de Campos Valadares
Secretário Municipal de Políticas Urbanas
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Maria Fernandes Caldas
Consultora Técnica Especializada
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2011
160ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011

Procedimento para definição de zoneamento de lotes com classificações diferentes.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e tendo em vista a necessidade de compatibilização da base digital da Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Lei n° 7166/96, alterada pela Lei n° 9959/10, com a quadra CTM
2010 delibera:
I - A definição do zoneamento de lotes sobre os quais incidem duas ou mais zonas dar-se-á da seguinte
forma:
a) quando o lote possuir mais de 70% (setenta por cento) de sua área classificada em zona considerada
como adequada aos potenciais de adensamento e às demandas de preservação e proteção ambiental,
histórica, cultural, arqueológica ou paisagística local, a definição ocorrerá por meio de parecer técnico
emitido pela Gerência Executiva do COMPUR, que ficará responsável por apontar o zoneamento aplicável
ao lote;
b) quando o lote possuir mais de 70% (setenta por cento) de sua área classificada em zona considerada
como inadequada aos potenciais de adensamento e às demandas de preservação e proteção ambiental,
histórica, cultural, arqueológica ou paisagística local, a definição ocorrerá por meio de parecer técnico
emitido pela Gerência Executiva do COMPUR, que deverá ser submetido à aprovação do Plenário do
Conselho;
c) quando o lote possuir entre 50% (cinqüenta por cento) e 70% (setenta por cento) de sua área
classificada em zonas diferentes, a Gerência Executiva do COMPUR deverá elaborar parecer técnico que
aborde o potencial de adensamento e as demandas de preservação e proteção ambiental, histórica,
cultural, arqueológica ou paisagística da área, que deverá ser submetido à aprovação do Plenário do
Conselho.
II - Nos casos em que a Gerência Executiva do COMPUR propuser diminuição de área classificada como
Zona de Preservação Ambiental - ZPAM ou Zona de Proteção Ambiental 1,2 ou 3 – ZP-1, ZP-2, ZP-3, em
lote predominantemente desocupado, por meio de parecer técnico, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMMA deverá ser consultada antes de apreciação e deliberação do caso pelo Plenário do
Conselho.
Belo Horizonte, 02 de maio de 2011
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2011
159ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2011

Procedimento para definição de flexibilização da exigência do número mínimo de vagas de estacionamento
para edificações públicas destinadas ao uso institucional.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o § 9° do artigo 61 da Lei n° 7.166/96, alteradas pela Lei n° 9.959/10, delibera:
I - A flexibilização da exigência do número mínimo de vagas de estacionamento para edificações públicas
destinadas ao uso institucional, conforme disposto no §9° do art. 61 da Lei n° 7.166/96 e obedecendo
definições do PR COMPUR 03/2011, poderá ser feita no âmbito da Gerência Executiva do COMPUR GCPU, desde que:
a) os processos sejam procedentes de órgãos públicos ligados à administração direta ou indireta do
município;
b) seja submetida à GCPU solicitação de flexibilização circunstanciada de forma a justificar o não
cumprimento do parâmetro legal referente a adoção do número mínimo de vagas;
c) o caso passe por análise de Conselheiro do COMPUR representante da BHTRANS e receba parecer
positivo;
d) a cada reunião sejam divulgados os processos aprovados.
II- Deverá passar por apreciação, análise e deliberação em plenária do Conselho Municipal de Política
Urbana a flexibilização da exigência do número mínimo de vagas de estacionamento para edificações
públicas destinadas ao uso institucional, conforme disposto no §9° do art. 61 da Lei n° 7166/96, que:
a) sejam procedentes de órgãos públicos que não sejam ligados à administração direta ou indireta do
município;
b) tendo passado por análise de Conselheiro do COMPUR representante da BHTRANS, receba parecer
negativo.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2011
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 03/2011
160ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011

Procedimento para definição de classificação das vias por função e permissividade de usos.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV
do art. 80 da Lei 7.165/96 e tendo em vista o cumprimento do art. 8° das Disposições Transitórias da Lei
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Lei n° 7166/96, alterada pela Lei n° 9959/10, delibera:
I- A Gerência Executiva do Compur - GCPU deverá:
a) providenciar material contendo caracterização das vias que não possuam classificação por função ou
permissividade de usos e daquelas que possuam classificação, mas para as quais há solicitação para
alteração da mesma;
b) emitir parecer com a classificação das vias por função ou permissividade de usos, conforme o caso;
c) enviar material com a caracterização e classificação das vias para os Conselheiros do COMPUR com
até 1 (uma) semana de antecedência da Plenária na qual o tema deverá ser apreciado;
II- Apenas haverá apresentação e apreciação pormenorizada das vias para as quais tal procedimento for
solicitado por um dos conselheiros; as demais vias serão classificadas conforme indicação contida nos
pareceres elaborados pela GCPU.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2011
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 04/2011
166ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2011

Define forma de agilização de pontos de pauta sobre sobreposição de zoneamento tratados conforme
Parecer PR/ COMPUR 25 nas Plenárias do Conselho.
O Conselho Municipal de Política Urbana – Compur, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso IV do art. 80 da Lei 7.165/96 e tendo em vista a busca por uma maior celeridade na apreciação das
matérias abarcadas pelo parecer PR/ COMPUR 25, que trata de Procedimento definido para solução de
casos de incidência de mais de um zoneamento em um lote, delibera:
A Gerência Executiva do Compur – GCPU deverá:
Providenciar material contendo caracterização da situação de sobreposição de zoneamento nos lotes que,
em conformidade com o Parecer PR/ COMPUR 25;
Apresentar análise técnica acompanhada de proposta com a classificação do lote;
Enviar material com a caracterização, análise e proposta de classificação do lote para os Conselheiros do
COMPUR, com até 1 (uma) semana de antecedência em relação à Plenária na qual o tema será apreciado;
O responsável pela presidência da Plenária deverá fazer a leitura dos pontos de pauta, dando publicidade
aos lotes que estão sob análise do Conselho na ocasião;
Os Conselheiros que discordarem da classificação atribuída aos lotes pela GCPU ou que tiverem
considerações acerca das definições de zoneamento em pauta, devem destacar os casos para apreciação.
Apenas haverá apresentação, apreciação pormenorizada e votação específica para os casos de definição
de zoneamento destacados na Plenária;
Os casos de definições de zoneamento que não forem objeto de destaque ficarão classificados conforme
proposta contida no material elaborado pela GCPU.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2011
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO DB/COMPUR 01/2012
Dispõe sobre inclusão da atividade loja de conveniência entre as atividades admitidas no município de Belo
Horizonte
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei 7.165/96 alterada pela Lei n° 9.959/10, e considerando que:
Em sua aprovação a Lei nº 9.959, o Anexo X da Lei nº 7.166/96 recebeu novo conteúdo, sendo a
classificação das atividades não residenciais compatibilizadas com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE desenvolvida pela Comissão Nacional de Classificações – CONCLA;
A atividade “comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência” é uma atividade criada
pela CONCLA a partir de 01/12/2010, portanto posterior à Lei 9.959/10;
Há grande demanda por licenciamento da atividade no Município e que, atualmente ela é exercida
sob licenciamento de atividades similares que não a descrevem de forma precisa;
DELIBERA por classificar a atividade “comercio varejista de mercadorias em lojas de
conveniência”, conforme abaixo disposto:
I. Esta atividade está compreendida no Código Nacional de Atividades Econômicas, na subclasse de
“comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência"(472960200) e inclui “as atividades dos
estabelecimentos comerciais com venda predominante de produtos alimentícios industrializados além de
outros não alimentícios, usualmente associado a outra atividade, com horário de funcionamento de 24
horas por dia”;
II. A atividade fica classificada como “loja de conveniência”, Uso Comercial, enquadrada no Grupo 2, com
limite de área de 360m² e a partir 360m² para o Grupo 3;
III. Essa atividade não causa repercussões negativas significativas no meio urbano;
IV. Não poderá ser exercida por Micro Empreendedor Individual (MEI), por não estar relacionada no Anexo
XIII da Resolução nº 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional;
V. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Ana Paula Chaves Lemos
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2012
169ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dispõe sobre aplicação do inciso V do art.74-B da Lei n° 7.166/96, que dispõe sobre o licenciamento
urbanístico de casas de show, pelo COMPUR.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96, alteradas pela Lei n° 9.959/10,
considerando que o inciso V do art. 74-B da Lei n° 7.166/96 define “casas de show” como
empreendimento de impacto sujeito a licenciamento urbanístico;
considerando a necessidade de definir quais as atividades podem configurar-se como casas de
show pelo Anexo X da Lei n° 7.166/96, que contém a classificação dos usos, repercussões negativas e
medidas mitigadoras;
DELIBERA:
Art. 1º - São consideradas como casas de show, para efeito de aplicação do inciso V do art. 74-B
da Lei n° 7.166/96, as atividades com os códigos CNAE nº 900350000 e nº 932980100, nos termos do
Anexo X da Lei n° 7.166/96.
Art. 2º - As casas de show referidas no art.1º desta Deliberação incluem as seguintes atividades e
repercussões negativas:
I. apresentações artísticas ou espetáculos, inclusive shows com música mecânica ou funcional;
II. atração de alto número de pessoas ou veículos;
III. geração de ruídos e vibrações.
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2012
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1074872
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2012
170ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dispõe sobre a simplificação dos procedimentos para licenciamento urbanístico de empreendimentos de
baixa repercussão negativa para a vizinhança.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96, alteradas pela Lei n° 9.959/10,
considerando o disposto no parágrafo único do art.74 da Lei n° 7.166/96, que autoriza o COMPUR
a delegar ao Executivo a análise de licenciamentos de empreendimentos que sejam considerados de baixa
repercussão negativa para a vizinhança e a definir padrões e procedimentos específicos para estes
empreendimentos;
considerando a necessidade de agilizar o processo de licenciamento urbanístico de
empreendimentos de baixa repercussão negativa para a vizinhança;
considerando a ocorrência de situações que não exigem, a princípio, para o licenciamento do
empreendimento, a adoção de medidas mitigadoras de impacto, adicionais às já previstas pela legislação
em vigor;
considerando o disposto no §5º do art.74 da Lei n° 7.166/96, que prevê a possibilidade de
convocação posterior pelo COMPUR, de empreendimentos que apresentarem consequências
indesejáveis à vizinhança; e
considerando a possibilidade de apresentação de recurso ao COMPUR pelo empreendedor;
DELIBERA:
Art. 1º - São considerados empreendimentos de baixa repercussão negativa para a vizinhança,
para efeito desta Deliberação Normativa:
I. as concessionárias de veículos e edifícios garagem existentes, enquadrados no inciso I do art.
74-B da Lei n° 7.16 6/96;
II. os bares ou restaurantes, que possuam música ao vivo como atividade secundária,
enquadrados como “casa de shows” no inciso V do art. 74-B da Lei n° 7.166/96;
III. casas de festas e eventos com área utilizada superior a 360,00 (trezentos e sessenta metros
quadrados) e inferior a 1.000,00 m² (mil metros quadrados);
IV. empreendimentos que não são considerados de impacto, mas que possuem acesso por via em
que o uso não é permitido e são sujeitos a licenciamento urbanístico, nos termos do §1º do art. 71-B da
Lei n° 7.166/96.
Art. 2º - O licenciamento dos empreendimentos citados no art. 1º desta Deliberação ficam isentos
da obrigatoriedade de apresentação e aprovação pelo plenário do COMPUR, nos termos dos
procedimentos definidos pelo §3º do art. 4º, inciso III e §§ 2º a 5º do art.20, parágrafo único do art.21, §4º
do art.34 e inciso I do art.39, do Decreto nº 14.594/2011, aplicando-se os demais procedimentos
estabelecidos para o licenciamento urbanístico.
Art. 3º - Fica delegada à Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano a análise do Estudo
de Impacto de Vizinhança – EIV e a aprovação do Relatório de Avaliação do EIV – REIV de que trata o
art.1º.
Art. 4º - A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano poderá optar pelo procedimento
regular, mediante encaminhamento da Caracterização do Empreendimento ou do REIV ao COMPUR,
após análise do caso, sempre que julgar necessário.
Art. 5º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belo Horizonte, 1º de março de 2012
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Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 03/2012
170ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2012

Critérios para compatibilização entre os limites de zoneamento e a base cartográfica atualizada nos casos
que menciona.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 1° das Disposições Transitórias da Lei n° 9.959/10, que trata da compilação do Mapa de Zoneamento
da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, estabelece:
Art. 1º - A atualização da base cartográfica será executada pela Secretaria Municipal Adjunta de
Planejamento Urbano, sem necessidade de análise caso a caso, pelo COMPUR, quando tratar-se:
I – de correção de zoneamento em decorrência de implantação de obra viária ou de equipamento
público destinado ao sistema de transporte coletivo;
II – de correção de zoneamento em função da definição do limite da área de parques públicos.
Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belo Horizonte, 01 de março de 2012
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Gina Beatriz Rende
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1076256
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 04/2012
Dispõe sobre o atendimento ao parâmetro urbanístico “número mínimo de vagas destinadas a
estacionamento de veículos” para as UMEI’s.
O Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 alterada pela Lei n° 9.959/10, e considerando as características específicas das
Unidades Municipais de Educação Infantil, em especial:
- a pouco significativa atração de veículos ocasionada pelo equipamento;
- o extenso programa de atividades do mesmo, contraposto à reduzida área dos terrenos nos quais as
Unidades são, de modo geral, implantadas;
- a necessidade de celeridade no processo de licenciamento dos equipamentos;
- o histórico de manifestações favoráveis do Conselho Municipal de Política Urbana sobre o tema,
APROVA a presente deliberação, que prevê a dispensa, para as UMEI’s do atendimento ao
parâmetro urbanístico “número mínimo de vagas destinadas a estacionamento de veículos”, com base no
disposto no §9º art. 61 da Lei nº 7.166/96.
Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2012
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Ana Paula Chaves Lemos
Secretária Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
Vice-presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1086815
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2013
Altera o regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana.
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DA FINALIDADE
Art. 1° - O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, criado pelo artigo 80 da Lei n° 7.165,
de 27 de agosto de 1996, será regido pelo presente Regimento Interno que disciplina sua organização e
funcionamento.
Parágrafo único - Neste Regimento, a expressão “Conselho Municipal de Política Urbana”, a
palavra “Conselho” e a sigla “COMPUR” se equivalem para efeito de referência e comunicação.
Art. 2° - São atribuições do COMPUR, além das previstas na legislação municipal:
I - Acompanhar as ações de intervenção pública na estrutura urbana do Município;
II - Promover debates, apresentações, palestras, seminários ou cursos afetos ao planejamento
urbano;
III - Manifestar-se sobre temas relacionados à política urbana do Município e propor intervenções
e soluções a eles relacionadas, quando for o caso.
§ 1º - A Gerência Executiva do COMPUR - GCPU deverá manter cadastro atualizado das
atribuições do Conselho.
§ 2º - Para cada uma das atribuições do Conselho deverá ser prevista a forma apropriada de
manifestação.
§ 3º - Para garantir a participação da sociedade e, em especial, da população afetada por
empreendimento sujeito ao licenciamento urbanístico, poderão ser realizadas, no decorrer do processo de
elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, audiências públicas e utilizados outros instrumentos
de gestão democrática.
Art. 3º - A GCPU, no âmbito de sua competência, deverá estabelecer um procedimento adequado
para o cumprimento de cada uma das atribuições do Conselho, visando agilizar e otimizar seu
desempenho.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º - O Conselho Municipal de Política Urbana tem por estrutura básica:
I - Plenário;
II - Presidência.
§ 1º - O Plenário é o órgão superior de decisão do COMPUR composto pelos membros que
compõem a mesa da reunião.
§ 2º - A Presidência será exercida pelo membro designado por ato do Prefeito, para Presidente do
COMPUR.
§ 3º - Na ausência do Presidente, as reuniões serão presididas por seu suplente e, na ausência
de ambos, o Plenário decidirá quem o substituíra na condução da reunião.
Art. 5º - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMPUR será
prestado diretamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, de acordo com o disposto no inciso
IX do art. 80-D da Lei nº 9.011/05, alterada pela Lei nº 10.101/11, por intermédio da Secretaria Municipal
Adjunta de Planejamento Urbano, conforme Decreto nº 11.925/05 e alterações.
Parágrafo único: A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano exercerá a atribuição
referenciada no caput deste artigo por meio da GCPU, com atribuições definidas pelo Plano Diretor e pelo
Decreto nº 14.337/11.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
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Art. 6º - O COMPUR é composto por 16 (dezesseis) membros efetivos, sendo 8 (oito)
representantes do executivo municipal, 02 (dois) representantes da Câmara Municipal, 02 (dois)
representantes do setor técnico, 02 (dois) representantes do setor popular e 02 (dois) representantes do
setor empresarial, além dos seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, conforme disposto
no art. 81 da Lei n° 7.165/96.
§ 1° - A composição da representação do Executivo Municipal é definida conforme Decreto
Específico.
§ 2° - Ao final do mandato de 2 (dois) anos, não coincidindo com ano de realização de Conferência
Municipal de Política Urbana, deverão ser renovados os membros do COMPUR, observada a composição
mencionada no caput deste artigo, devendo, para tanto, ser convocadas assembleias específicas para
eleição dos membros da sociedade civil, cabendo a cada setor eleger seus representantes para o próximo
biênio, ao Executivo nomear e ao Legislativo municipal indicar seus representantes.
§ 3º - Constituem o setor técnico as universidades as entidades de profissionais liberais e as
organizações não governamentais ligadas à questão urbana.
§ 4º - Para efeito de aplicação do disposto no parágrafo anterior, os centros universitários
equiparam-se às universidades.
§ 5º - Constituem o setor popular as organizações comunitárias, de moradores, e as entidades de
movimentos reivindicativos setoriais específicos vinculados à questão urbana, todas legalmente
constituídas.
§ 6º - Constituem o setor empresarial as entidades patronais da indústria, do comércio e de
serviços.
Art. 7º - As assembleias a que se refere o § 2º do art. 6º serão convocadas e coordenadas pela
GCPU e realizadas com pelo menos 45 dias de antecedência do final do mandato em curso.
§ 1º - Para participar das assembleias, as entidades deverão apresentar, impreterivelmente até 15
dias antes das assembleias, os documentos abaixo:
I - cópia autenticada do Estatuto;
II - cópia do certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em vigor, no qual conste
a data de início de atividades de no mínimo, um ano, anterior à data da Assembleia;
III - comprovante de endereço da sede da entidade no município de Belo Horizonte;
IV - documento assinado pelo representante legal, indicando a pessoa que irá representar a
entidade na assembleia.
§ 2º - A autenticação da cópia do estatuto pode ser feita pela Gerência Executiva do COMPUR,
mediante a apresentação do Estatuto Original da entidade.
§ 3º - A não apresentação da documentação descrita no §1º em tempo hábil impossibilitará que a
entidade vote e seja votada na assembleia;
§ 4º - Cada entidade terá direito a 1 (um) voto na Assembleia de seu setor;
§ 5º - A entidade eleita, no prazo máximo de 10 dias subsequentes à data da assembleia, deverá
indicar seu representante no COMPUR.
Art. 8º - O mandato dos membros do COMPUR será de 2 (dois) anos, podendo haver reeleição
dos representantes dos setores técnico, empresarial e popular, ou recondução dos representantes do setor
público.
Art. 9º - Poderá haver reeleição de entidades dos setores técnico, empresarial e popular, por uma
vez apenas, e recondução dos representantes dos poderes Executivo e Legislativo, a critério dos mesmos.
Art. 10 - Os conselheiros do COMPUR exercerão seus mandatos de forma gratuita, vedada a
percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.
Art.11 - Os representantes do Poder Executivo em atuação no COMPUR estão sujeitos aos
critérios éticos em conformidade com o Decreto nº 14.635, de 10 de novembro de 2011, que instituiu o
Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal
Art. 12 - São públicas as reuniões do COMPUR, respeitadas a capacidade do local onde for
realizada a reunião e a ordem de chegada e inscrição dos interessados, com direito a voz e tempo de fala
definido pelo Presidente do COMPUR, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com justificativa,
que se inclua assunto de seu interesse na pauta da reunião subseqüente.
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CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Seção I
Do Plenário
Art. 13 - O Plenário do COMPUR se reunirá ordinária ou extraordinariamente, observado o
seguinte:
I - haverá, no mínimo, uma reunião ordinária por mês, com data, local, hora de início e duração
estabelecidos em convocação feita pelo Presidente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;
II - na primeira reunião ordinária anual, o COMPUR estabelecerá seu cronograma de reuniões
ordinárias para o ano;
III - o Plenário do COMPUR se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente, da maioria
simples de seus membros ou de qualquer grupo de trabalho regularmente constituído;
IV - as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência mínima de
2 (dois) dias úteis;
V - a hora de início da reunião poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) minutos além daquela
predeterminada;
VI - a hora de término da reunião poderá ser prorrogada, conforme deliberação do plenário.
Art. 14 - Ao Plenário compete:
I - aprovar a pauta das reuniões;
II - propor, analisar e aprovar modificações no Regimento Interno do Conselho;
III - analisar, examinar e apreciar as matérias em debate;
IV - votar as matérias em pauta, quando for o caso;
V - propor, independentemente do inciso II do artigo 23, assuntos a serem discutidos no Plenário,
bem como proposta de realização debates e audiências públicas, apresentações, palestras, seminários ou
cursos afetos ao planejamento urbano;
VI - decidir quem presidirá a sessão na ausência simultânea do Presidente e do seu suplente;
VII - decidir sobre dúvidas relativas à interpretação deste Regimento;
VIII - constituir Grupos de Trabalho (GT) para tratar de assuntos específicos, quando julgar
oportuno e conveniente, e aprovar os respectivos membros;
IX - solicitar estudos ou pareceres técnicos especializados sobre matérias de interesse do
Conselho.
§ 1º - Quando da criação de Grupos de Trabalho (GT), previstos no inciso VIII deste artigo, caberá
ao Presidente indicar o Coordenador, definir o prazo para conclusão e apresentação do relatório ao
COMPUR, ficando a indicação do Relator a cargo dos integrantes do grupo, quando da primeira reunião,
ao qual compete preparar o relatório final a ser apresentado ao COMPUR na data estipulada, com ciência
prévia dos integrantes do grupo.
§ 2º - Quando o Plenário entender oportuno, poderá convidar para participar de suas reuniões e/ou
atividades técnicos ou representantes de instituições ou da sociedade civil, com direito exclusivo à voz.
Art. 15 - As reuniões do COMPUR somente serão iniciadas com a presença de, no mínimo, um
terço de seus membros e as decisões somente podem ser tomadas com a presença da maioria de seus
membros.
Parágrafo único - Decorrido o prazo de prorrogação para início da reunião, e não havendo quorum
de funcionamento, a sessão plenária será cancelada.
Art. 16 - As reuniões terão sua pauta previamente distribuída aos membros do Conselho e terão
necessariamente a seguinte sequência:
I - abertura da sessão e informes;
II - manifestações gerais;
III - aprovação da pauta;
IV - debate e votação da ata da reunião anterior;
V - leitura, debate e votação dos assuntos em pauta;
VI - apresentação e debate de temas afetos à política urbana;
VII – anúncio de assuntos que serão eventualmente incluídos na pauta da reunião seguinte;
VIII - encerramento.
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§ 1º - Os assuntos a serem apreciados nas reuniões deverão constar de pauta previamente
distribuída, acompanhada dos documentos necessários ao estudo da matéria.
§ 2º - O Presidente designará, a seu critério, um membro do Conselho como relator para cada
assunto a ser discutido nas reuniões.
§ 3º - O relator terá prazo de 10 (dez) dias para apresentar o seu parecer, podendo ser estendido
por mais 10 (dez) dias, a pedido do mesmo, exceto em caso de regime de urgência.
§ 4º - Caso haja assunto que mereça decisão em regime de urgência, o Presidente poderá
designar um relator para apresentar seu parecer em prazo menor.
Art. 17 - A apreciação dos assuntos obedecerá à seguinte ordem:
I - o Presidente dará a palavra ao relator que apresentará seu parecer;
II - terminada a exposição, a matéria será posta em debate;
III - encerrado o debate, far-se-á a votação.
§ 1º - Na hipótese de ao parecer do relator serem sugeridas alterações com as quais ele concorde,
vota-se o parecer com as alterações.
§ 2º - Na hipótese de o parecer do relator ser rejeitado pelo Plenário, o presidente poderá designar
de imediato novo relator, para apresentar novo parecer, que será colocado em votação na reunião
subsequente, ou ainda, havendo concordância do Plenário, encaminhar à votação proposta discutida
durante o debate da matéria.
§ 3º - Qualquer membro efetivo do COMPUR que não se julgue suficientemente esclarecido
poderá, antes de encerrado o debate, pedir vistas da matéria a qual será incluída na pauta da reunião
seguinte e dela só poderá ser retirada por novo pedido de vistas mediante deliberação do plenário.
§ 4º - A apreciação do parecer decorrente do pedido de vistas deverá preceder a votação do
primeiro parecer.
§ 5º - Haverá a possibilidade de pedido de vistas compartilhado entre dois ou mais membros do
COMPUR, caso em que poderá ser apresentado relatórios separados ou em conjunto.
§ 6º - Na hipótese de o(s) parecer(es) decorrente(s) do(s) pedido(s) de vistas ser(em) rejeitado(s)
pelo Plenário, vota-se o primeiro parecer, com eventuais alterações sugeridas.
§ 7º - Durante o debate, qualquer membro efetivo poderá requerer a deliberação do plenário sobre
o adiamento da votação da matéria para a pauta da próxima reunião.
§ 8º - A apreciação dos processos de Estudo de Impacto de Vizinhança deverão seguir os
procedimentos descritos em decreto específico e demais deliberações normativas do próprio Conselho.
Art. 18 - As deliberações do Plenário são tomadas por maioria simples de votos dos membros
presentes e, quando se tratar de propostas de alteração de seu Regimento Interno, por maioria absoluta
do Conselho, cabendo ao Presidente, também, o voto de qualidade.
§ 1º - Cada representante tem direito a apenas um voto, dado pelo membro efetivo ou, por seu
respectivo suplente, exceto ao Presidente a quem caberá, também, o voto de qualidade.
§ 2º - Somente serão aceitos como válidos os votos que, expressamente, manifestarem
concordância ou discordância com a matéria em apreciação.
§ 3º - A manifestação de conselheiro que não atenda ao disposto no §2º será computada somente
para efeito de quorum de funcionamento da reunião.
Art. 19 - Os assuntos em pauta não apreciados por falta de quorum, por pedido de vistas ou por
adiamento da votação, entrarão automaticamente na pauta da reunião subsequente.
Art. 20 - As decisões e manifestações do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente, serão
publicadas no Diário Oficial do Município.
Art. 21 - Assuntos já deliberados pelo COMPUR só poderão ser reapresentados ao Plenário após
o prazo de 1(um) ano de sua deliberação anterior e por solicitação de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus
membros titulares, salvo em caso de alteração da situação anteriormente analisada.
Art. 22 - São formas de manifestação do COMPUR:
I – parecer;
II – deliberação;
III – deliberação normativa;
IV – moção.
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§ 1° - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Parecer quando se tratar de proposta ou indicação
sobre as questões da política urbana do Município.
§ 2° - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Deliberação quando se tratar de decisão sobre as
questões da política urbana definidas em Lei como de sua obrigação.
§ 3° - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Deliberação Normativa:
I – quando da elaboração e atualização de seu regimento interno;
II – quando do estabelecimento de regra geral para o tratamento das questões para as quais a Lei
define como obrigatória sua manifestação.
§ 4º - O COMPUR manifestar-se-á por meio de Moção quando se tratar de proposta ou indicação
de apoio ou repúdio a fatos ou situações afetos à política urbana.
Seção II
Da Presidência
Art. 23 - Ao Presidente do COMPUR compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Plenário;
II - propor pauta das reuniões;
III - designar relatores para as matérias em análise;
IV – instituir Grupos de Trabalho (GT) para tratar de assuntos específicos, com a concordância do
plenário;
V - nomear membros para constituição dos GT e um coordenador para cada grupo;
VI - estipular o prazo para apresentação de relatório de cada grupo de trabalho;
VII - manter a ordem dos trabalhos nas reuniões e nos debates;
VIII - assinar as atas aprovadas nas reuniões e correspondências oficiais;
IX - submeter as matérias em pauta à discussão e votação;
X - encaminhar requerimentos sujeitos a seu despacho;
XI – providenciar anexação, arquivamento ou desarquivamento das matérias sujeitas a
apreciação;
XII - dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento, cabendo recurso ao
Plenário por pedido de qualquer Conselheiro;
XIII - dirigir as sessões ou suspendê-las;
XIV - disciplinar o uso da palavra durante a reunião quanto a ordem, tempo e disposição.
Seção III
Dos Conselheiros do COMPUR
Art. 25 - Compete aos conselheiros do COMPUR:
I - comparecer às reuniões;
II - debater a matéria em discussão;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV - pedir vistas de matérias;
V - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados;
VI - votar;
VII - participar e propor a criação de grupos de trabalho;
VIII - propor políticas, procedimentos, temas e assuntos ao debate e votação do Plenário, incluindo
proposta de realização de debates e audiências públicas, apresentações, palestras, seminários ou cursos
afetos ao planejamento urbano;
IX – comparecer aos debates , audiências públicas, apresentações, palestras e seminários afetos
ao planejamento urbano, propostos pelo COMPUR, poder executivo ou legislativo municipal.
X - justificar ausência caso se encontrem impossibilitados de comparecer às reuniões, até o final
das mesmas e comunicar seu respectivo suplente de seu impedimento.
§ 1° - As competências previstas nos incisos IV, V e VI são exclusivas do titular, podendo ser
exercidas pelo suplente somente na ausência do primeiro.
§ 2° - Havendo anuência prévia do titular, será admitida a designação de seu suplente como relator
de determinada matéria cabendo ao último o direito de voto na apreciação dessa matéria, no lugar do
titular.
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Art. 26 - Perderá automaticamente o direito à participação no COMPUR como titular a entidade
dos setores técnico, empresarial e popular cujo representante, sem motivo justificado por escrito, deixar
de comparecer a (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou 6 (seis) intercaladas no período de 1 (um)
ano, bem como aquela entidade que renunciar ao seu mandato.
§ 1º - Ocorrendo a hipótese prevista no caput, assumirá como titular do COMPUR a entidade
suplente, mediante convocação prévia encaminhada pela Gerência Executiva do COMPUR, dando ciência
do fato e informando o calendário das reuniões subseqüentes, de forma a preencher a vaga
tempestivamente.
§ 2º - Ocorrendo a hipótese prevista no caput, a primeira entidade excedente, em termos de
número de votos na Assembleia que elegeu os representantes da gestão em vigor, passará a ocupar a
posição de novo suplente pelo seu setor.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou totalmente, mediante
proposta(s) expressa(s) deliberadas por plenárias das Conferencias Municipais de Política Urbana.
Art. 28 - Casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Plenário.
Art. 29 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Custódio Antônio de Mattos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1103156
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2013
Define critérios para instalação de helipontos no Município de Belo Horizonte.
O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80
da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96, alteradas pela Lei n° 9.959/10,
Considerando a crescente demanda pelo incremento da estrutura aeroportuária no município;
Considerando a necessidade de se garantir medidas de segurança, salubridade e bem estar de
usuários e comunidade previstas na legislação em vigor;
DELIBERA:
Art. 1º - Heliponto é um aeródromo civil destinado exclusivamente ao pouso, decolagem e
movimentação de helicópteros, que não possui estruturas de apoio ou facilidades para operação de
aeronaves e embarque e desembarque de passageiros.
§ 1º - Os helipontos poderão ser de caráter público ou privado.
§ 2º - A exploração comercial de atividade de transporte, seja por meio de linhas regulares ou não,
é vedada para esta modalidade de aeródromo.
Art. 2º - É vedada a instalação de helipontos em edificações de uso residencial ou misto, bem
como nas seguintes Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs, em virtude da necessidade de preservação do
uso residencial ou de seus atributos culturais ou ambientais:
I - ADE de Interesse Ambiental;
II - ADE do Estoril;
III - ADE Trevo;
IV - ADE da Pampulha;
V - ADE Residencial Central;
VI - ADE do Mangabeiras;
VII - ADE do Belvedere;
VIII - ADE do Belvedere III;
IX - ADE de Santa Lúcia;
X - ADE do São Bento;
XI - ADE de Santa Tereza;
XII - ADE da Cidade Jardim.
Art. 3º - No que diz respeito ao potencial de geração de incômodos, conforme classificação prevista
no art. 65 da Lei nº 7.166/96, os helipontos são incluídos no Grupo III.
§ 1º - As repercussões negativas atribuídas à esta atividade são a IV e a IX, descritas no art. 66
da Lei nº 7.166/96 e suas alterações.
§ 2º - As medidas mitigadoras relacionadas às características da atividade são a IV e X, descritas
no art. 66-A da Lei nº 7.166/96 e suas alterações.
Art. 4º - As atividades de pouso e decolagem deverão se restringir aos períodos diários permitidos
pela ANAC.
§ 1º - O número de movimentos diários deverá ser definido com base no cálculo específico da
emissão de ruído em um período definido, para adequação aos parâmetros descritos na Lei nº 9.505/08.
§ 2º - Todas as atividades de pousos e decolagens deverão ser registradas, para fins de
monitoramento e de possíveis adequações.
Art. 5º - Os helipontos deverão distar, no mínimo, 200m de outros aeródromos em funcionamento
e de hospitais, contados a partir dos limites de sua plataforma.
Art. 6º - A dimensão mínima para a plataforma de heliponto é de 18x18 metros.
Art. 7º - A plataforma deverá respeitar 5 metros de afastamento lateral e de fundos ou aqueles
previstos em lei, o que for maior, bem como o afastamento frontal previsto na legislação urbanística
vigente.
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Art. 8º - A instalação e funcionamento de heliponto por meio do Estudo de Impacto de Vizinhança
exigirá, ao longo do processo, a apresentação das devidas licenças dos órgãos responsáveis pelo controle
da aviação civil no território nacional, bem como de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para
a edificação na qual estiver inserido.
§ 1º - Após análise e aprovação do EIV pelo COMPUR e da autorização para o funcionamento do
heliponto pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a Gerência Executiva do COMPUR emitirá a
Licença Especial para Operação de Heliponto, com validade de 4 (quatro) anos.
§ 2º - A licença em referência no caput deste artigo será emitida de forma precária, podendo ter
suas condições ajustadas ou mesmo ser revogada na hipótese de alteração da dinâmica da região
impactada ou da legislação em vigor.
§ 3º - A renovação da licença exigirá a apresentação de documentação de reavaliação da ANAC
quanto às condições atualizadas do empreendimento, bem como dos registros das atividades do heliponto,
para fins de monitoramento.
Art. 9º - Os helipontos existentes e em funcionamento, sem a devida licença municipal até a
presente data, deverão passar por licenciamento urbanístico de adequação, no prazo de 1 (um) ano.
Art. 10 - Os helipontos destinados a serviços de interesse público poderão utilizar parâmetros
diferenciados aos descritos nesta Deliberação.
Art. 11 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Custódio Antônio de Mattos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Lúcia Karine de Almeida
Gerente Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1106738
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2014
Dispõe sobre a aplicação do art. 4º da Lei nº 9.074/05 e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Política Urbana - Compur, no exercício das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei 7.165, de 27 de agosto de 1996, e o art. 4º da Lei nº 9.074, de 18 de janeiro 2005,
Art. 1º - A Comissão de Diretrizes para Parcelamento do Solo poderá, independente de
manifestação do Conselho Municipal de Política Urbana - Compur, autorizar, nos processos de
regularização de parcelamento do solo, realizada nas modalidades desmembramento e modificação de
parcelamento, a aplicação de parâmetros distintos dos estabelecidos na legislação urbanística, em relação
aos seguintes itens:
I - necessidade de vinculação de uso quando for excedida a extensão máxima de quarteirão;
II - área mínima do lote, respeitado o disposto na legislação federal;
III - frente mínima do lote, respeitado o disposto na legislação federal;
IV - frentes para vias de Classificações Viárias diferentes, sem necessidade de vinculação de uso;
V - relação entre profundidade e testada;
VI - aprovação de lotes isolados;
VII - geometria de vias existentes;
VIII - área máxima da gleba para conversão da transferência, no caso de desmembramento, em
pagamento em dinheiro.
Art. 2º - Nas hipóteses de regularização de loteamento em lote único, a Comissão de Diretrizes
para Parcelamento do Solo poderá, independente de manifestação do Conselho Municipal de Política
Urbana - Compur, autorizar a aplicação de parâmetros distintos dos estabelecidos na legislação
urbanística, em relação aos seguintes itens:
I - necessidade de vinculação de uso quando for excedida a extensão máxima de quarteirão;
II - área mínima do lote, respeitado o disposto na legislação federal;
III - frente mínima do lote, respeitado o disposto na legislação federal;
IV - frentes para vias de classificações viárias diferentes, sem necessidade de vinculação de uso;
V - relação entre profundidade e testada;
VI - aprovação de lotes isolados;
VII - geometria das vias existentes; implantadas e não oficializadas;
VIII - isenção de transferência relativa aos 15% da área do terreno para Espaços Livres de Uso
Público e para Equipamentos Urbanos e Comunitários para terrenos inferiores a 800,00 m²;
IX - conversão da transferência relativa aos 15% da área dos terrenos com área igual ou superior
a 800,00 m² em pagamento em dinheiro.
§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se à regularização de loteamento que tenha por
objeto a aprovação de lotes contíguos, pertencentes a um mesmo proprietário, com área inferior a 800 m².
§ 2º - As hipóteses de regularização de loteamento que tenha por objeto a aprovação de lotes
isolados ou contíguos com área igual ou superior a 800,00 m² dependerão de prévia apreciação do
Compur.
Art. 3º - Aplica-se o disposto no caput do art. 2º, inclusive no que se refere à dispensa de
transferência de áreas para o Município, às hipóteses de regularização de parcelamento do solo nas
seções suburbanas e ex-colônias localizadas no entorno da Avenida do Contorno e classificadas como
Zona Adensada - ZA, independentemente da modalidade de parcelamento do solo adotada, quando a
área objeto da regularização possuir até 1.500 m².
Art. 4º - Nos casos de regularização de loteamentos, reparcelamentos e desmembramentos
conduzidos pelo Executivo e efetuados pelo Serviço de Arquitetura e Engenharia Pública, serão aceitos
parâmetros diferenciados dos estabelecidos na legislação urbanística, relativos aos itens abaixo
relacionados, ficando, nestes casos, dispensada a apreciação prévia pelo Compur:
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I - frentes para vias de classificações viárias diferentes, sem necessidade de vinculação de uso;
II - redução do percentual de áreas destinadas ao uso público, conforme situação de fato, com
base no disposto no art. 52 da Lei Federal nº 6.766/79;
III - área máxima da gleba para conversão da transferência, no caso de desmembramento, em
pagamento em dinheiro.
Art. 5º - A dispensa da transferência de área destinada a equipamentos urbanos e comunitários e
espaços livres de uso público prevista na legislação urbanística municipal somente será admitida:
I - em processos de regularização fundiária de interesse social, nos termos da Lei Federal nº
11.977/2009;
II - nas situações descritas no art. 9º da Lei nº 10.706/2014, condicionado à apresentação de termo
de compromisso firmado com a Secretaria de Esporte e Lazer relativo à disponibilização das instalações
ao Município, nos termos do inciso II do mesmo artigo.
§ 1º - Nas hipóteses em que o Executivo tenha firmado compromisso com o proprietário de
indenização pela desapropriação parcial de lote e ainda não tenha efetuado a quitação do valor, este
montante deverá ser compensado do pagamento devido ao proprietário, nas hipóteses previstas em lei.
§ 2º - Os recursos financeiros auferidos a partir conversão da transferência em pagamento em
dinheiro serão destinados à implantação e reforma de equipamentos urbanos e comunitários e espaços
livres de uso público.
Art. 6º - Na hipótese de regularização de loteamento em área com sistema viário consolidado, que
não implique implantação de via ou alteração daquelas existentes, deverão ser aplicados os critérios
relativos à modalidade de desmembramento no que diz respeito à transferência de áreas ao Município,
ainda que seja necessário retificar a matrícula dos lotes lindeiros às vias implantadas.
Art. 7º - Para as entidades detentoras de título declaratório de utilidade pública, de acordo com a
legislação municipal vigente, a transferência de área ao Município poderá ser seguida de permissão de
uso específica da área objeto da mesma para exercício de suas atividades fim, desde que atendidos os
seguintes requisitos:
I - atendimento, pela entidade, aos critérios estabelecidos pelos órgãos colegiados vinculados às
atividades por ela exercidas ou, na sua falta, pelo órgão municipal vinculado às mesmas;
II - exercício das atividades fim da entidade no imóvel objeto da solicitação há 5 (cinco) anos,
contados retroativamente a partir da data da solicitação.
Art. 8º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1134147
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2015
211ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a simplificação dos procedimentos de análise de empreendimentos submetidos a licenciamento
ambiental sem apreciação pelo Comam e que possuam interface de análise de parâmetro urbanístico pelo
Compur.
O Conselho Municipal de Política Urbana – Compur, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96,
Considerando a necessidade de simplificar o processo de licenciamento de empreendimentos de
baixa repercussão negativa para a vizinhança;
Considerando a existência de procedimento consolidado que prevê a dispensa de apreciação
prévia pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente – Comam dos empreendimentos supracitados, sendo
a análise dos mesmos delegadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme previsão do
parágrafo único do art. 74-A da Lei nº 7.166/96;
Considerando o disposto no art. 45 do Decreto 14.594/11, que prevê a dispensa de elaboração de
EIV para empreendimentos que concomitantemente se submetem a licenciamento ambiental, sendo
exigido o acréscimo ao escopo do estudo ambiental os requisitos incluídos no Estatuto da Cidade para o
EIV;
Considerando o disposto no parágrafo único do art. 74-B da Lei 7.166/96, que confere ao Compur
a prerrogativa de delegar ao Executivo a análise de licenciamentos de empreendimentos que sejam
considerados de baixa repercussão negativa para a vizinhança, mediante definição de padrões e
procedimentos;
Considerando a ocorrência frequente de situações que não exigem, a princípio, para o
licenciamento do empreendimento, a adoção de medidas mitigadoras de impacto adicionais àquelas
previstas pela legislação em vigor;
Considerando o disposto no §5º do art.74 da Lei n° 7.166/96, que prevê a possibilidade de
convocação posterior pelo Compur, de empreendimentos que apresentarem consequências indesejáveis
à vizinhança;
DELIBERA:
Art. 1º - Esta Deliberação Normativa aplica-se aos empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental e dispensados de apreciação pelo Comam, cuja aprovação é condicionada exclusivamente a
análise e manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos casos em que seja necessária a
apreciação pelo Compur.
Art. 2º – Fica delegada ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de
Planejamento Urbano, a análise dos empreendimentos enquadrados no disposto art. 1º desta deliberação,
mediante apresentação, pelo empreendedor, de estudo urbanístico complementar.
Parágrafo único – O escopo do estudo urbanístico previsto no caput deste artigo deverá garantir
o acréscimo ao estudo exigido para o licenciamento ambiental dos requisitos incluídos no Estatuto da
Cidade para o EIV.
Art. 3º - O Compur poderá convocar, a partir de solicitação de qualquer de seus conselheiros, os
empreendimentos que se enquadrem nos critérios desta deliberação normativa para que sejam
submetidos ao procedimento usual de licenciamento.
Parágrafo único - A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano poderá, mediante
justificativa técnica, submeter o empreendimento ao procedimento usual de licenciamento, mediante
encaminhamento do estudo urbanístico complementar ao Compur.
Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belo Horizonte, 30 de julho de 2015
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José Júlio Rodrigues Vieira
Gerente de Legislação e Gestão Urbanística
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Leonardo Amaral Castro
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1147494
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2015
211ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a aplicação do disposto no § 8º do art. 50 da Lei nº 7.166/96.
O Conselho Municipal de Política Urbana – Compur, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96,
Considerando o interesse público envolvido na ampliação da área permeável sobre terreno natural,
livre e vegetada no interior dos lotes, bem como de sua visibilidade a partir do logradouro público;
Considerando o benefício à ambiência urbana proporcionado pelas referidas áreas,
Considerando que a visibilidade das mesmas a partir do logradouro público proporciona maior
efetividade ao trabalho de fiscalização do cumprimento do disposto na legislação urbanística municipal,
Considerando que a IV Conferência Municipal de Política Urbana deliberou pela possibilidade de
extensão do benefício da outorga do direito de construir a terrenos cuja área permeável visível do
logradouro público não corresponda à integralidade da exigência legal referente à taxa de permeabilidade,
Considerando que a ratio legis do dispositivo objeto desta deliberação indica como questão
primordial buscada pelo legislador o ganho na qualidade do ambiente urbano por meio da visibilidade da
área permeável a partir logradouro público, sobrepondo-se esta à questão relativa à sua localização nos
terrenos,
DELIBERA:
Art. 1º - No licenciamento de projetos, a geração de potencial construtivo adicional em função da
disponibilização de área permeável sobre terreno natural, livre, vegetada e arborizada, bem como
integralmente visível do logradouro público, deverá observar o disposto no quadro abaixo:

Item

Testada do
lote ou
conjunto de
lotes

Requisito para geração de potencial
construtivo adicional

1

cumprimento de 80% da exigência legal
Maior ou
relativa à taxa de permeabilidade no
igual a 25 m
afastamento frontal da edificação.

2

Maior que
cumprimento de 60% da exigência legal
15 m e
relativa à taxa de permeabilidade no
inferior a 25
afastamento frontal da edificação.
m

3

cumprimento de 40% da exigência legal
Menor ou
relativa à taxa de permeabilidade no
igual a 15 m
afastamento frontal da edificação.

4

5

-

implantação de área permeável fora do
afastamento frontal.

-

implantação de área permeável em
porção do terreno coincidente com área
de vegetação expressiva, de acordo com
manifestação do órgão municipal
responsável pela política de preservação
ambiental.
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§ 1º - Além dos requistos previstos no caput deste artigo, a geração de potencial construtivo
adicional fica condicionada ao cumprimento da integralidade da exigência da taxa de permeabilidade por
meio de área permeável sobre terreno natural.
§ 2º - Excetuam-se da obrigatoriedade de visibilidade a partir do logradouro público as áreas
previstas no item 5 do caput deste artigo.
§ 3º - Para fins de aplicação da presente Deliberação Normativa, equivale ao afastamento frontal
o afastamento voltado para via de pedestre.
§ 4º - O atendimento ao critério de arborização é dado:
I - pela implantação ou manutenção de 1 (uma) árvore por terreno;
II - pela implantação ou manutenção de uma árvore adicional a cada 100 m² (cem metros
quadrados) de terreno vinculados ao cumprimento da taxa de permeabilidade.
Art. 2º – O Compur poderá autorizar a geração de potencial construtivo adicional em projetos que
não atendam ao disposto no art. 1º desta Deliberação Normativa, a partir da análise específica dos
mesmos.
Parágrafo único – Na hipótese prevista no caput deste artigo, o Compur deverá considerar:
I - a visibilidade da área permeável a partir do logradouro público ou de área de fruição pública,
caracterizada como espaço contíguo ao logradouro público, destinado à formação de faixas, largos e
praças de convívio coletivo, de livre acesso à população;
II - a contribuição da solução apresentada para a ambiência urbana local.
Art. 3º - Não será admitida, em nenhuma hipótese, a utilização da área permeável para
estacionamento de veículos.
Art. 4º - A geração de potencial construtivo adicional fica limitada ao coeficiente de aproveitamento
máximo e à taxa de permeabilidade previstos para cada zoneamento.
Art. 5º - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 30 de julho de 2015
José Júlio Rodrigues Vieira
Gerente de Legislação e Gestão Urbanística
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
Leonardo Amaral Castro
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1147495
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2016
220ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

Dispõe sobre a criação de instância técnica para aprofundamento e acompanhamento de matérias
submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Política Urbana.
O Conselho Municipal de Política Urbana – Compur, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96,
Considerando a necessidade de um fórum de discussão técnico permanente para
acompanhamento e aprofundamento do debate de assuntos submetidos à apreciação do Compur;
Considerando a ocorrência frequente de solicitações por parte dos membros do Compur, bem
como da sociedade civil que participa das reuniões do Conselho, de detalhamento sobre questões técnicas
relacionadas ao licenciamento de empreendimentos de impactos preponderantemente urbanísticos,
conforme previstos na legislação urbanística do município;
Considerando a demanda eventual por parte dos membros do Compur, bem como da sociedade
civil que participa das reuniões do Conselho, de acompanhamento contínuo de assuntos diversos afetos
à política de desenvolvimento urbano municipal e apreciados pelo Conselho;
Considerando ainda o disposto no art. 14, incisos V e IX, da deliberação normativa DN/COMPUR
01/2013, que confere competência ao Plenário para apresentar assuntos a serem discutidos, propor a
realização de debates e audiências públicas, apresentações, palestras, seminários ou cursos afetos ao
planejamento urbano, bem como solicitar a elaboração de estudos ou pareceres técnicos especializados
sobre matérias de interesse do Conselho;
DELIBERA:
Art. 1º - Fica criada Câmara Técnica permanente para aprofundamento e acompanhamento de
matérias submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Política Urbana.
Art. 2º - Os assuntos submetidos à apreciação da Câmara Técnica poderão ser propostos pelos
conselheiros membros do Compur, pela Gerência Executiva do Compur – GCPU ou por qualquer cidadão
interessado através de proposição ao Plenário.
§ 1º - A GCPU ficará responsável por receber propostas de assuntos para debate na Câmara
Técnica e as submeterão ao Plenário nas reuniões ordinárias do Compur.
§ 2º - Uma vez recebida a proposta, caberá ao Compur deliberar sobre o encaminhamento da
mesma à Câmara Técnica.
Art. 3º - A Câmara Técnica terá a seguinte composição permanente:
I – 1 (um) membro efetivo do Compur, representante do setor popular;
II – 1 (um) membro efetivo do Compur, representante do setor técnico;
III – 1 (um) membro efetivo do Compur, representante do setor empresarial;
IV – 1 (um) membro efetivo do Compur, representante da Câmara Municipal;
V – 1 (um) membro efetivo do Compur, representante do Executivo Municipal;
VI – 1 (um) representante da Gerência Executiva do COMPUR – GCPU.
§ 1º - Cada representação da composição da Camara Técnica fará jus a um representante
suplente.
§ 2º - A composição da representação de cada segmento descrito neste artigo é definida por
deliberação do Plenário do Compur, podendo ser alterada a qualquer tempo, por solicitação do
representante ao Conselho.
Art. 4º - Os membros da Câmara Técnica poderão, sempre que julgarem oportuno, convidar
pessoas externas à Câmara para prestar assessoria na condução dos trabalhos, de acordo com o assunto
em debate.
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Art. 5º - Os resultados dos trabalhos da Câmara Técnica serão apresentados na forma de relatório
ao Plenário do Compur, que deliberará sobre o melhor encaminhamento para os mesmos, conforme o
caso.
Art. 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 28 de abril de 2016
Isaac Henriques de Medeiros
Gerente Executivo do Conselho Municipal de Política Urbana
Leonardo Amaral Castro
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162185
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 01/2017
Dispõe sobre a simplificação dos procedimentos de análise de empreendimentos de baixa repercussão
negativa submetidos a licenciamento urbanístico.
O Conselho Municipal de Política Urbana – Compur, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei 7.165/96 e o art. 74-B da Lei n° 7.166/96,
considerando a necessidade de simplificar o processo de licenciamento de empreendimentos de
baixa repercussão negativa para a vizinhança;
considerando o disposto no parágrafo único do art. 74-B da Lei nº 7.166/96, que confere ao
Compur a prerrogativa de delegar ao Executivo a análise de licenciamentos de empreendimentos que
sejam considerados de baixa repercussão negativa para a vizinhança, mediante definição de padrões e
procedimentos;
considerando a atuação pretérita do Compur, que emitiu Deliberações Normativas enquadrando
empreendimentos de baixa repercussão negativa em procedimentos simplificados de licenciamento
urbanístico;
considerando o disposto no art. 33 da Lei n° 9.037/05, que prevê a regularização mediante EIV
das atividades instaladas há mais de 02 anos na ADE da Pampulha e que estejam em desacordo com o
Anexo VII da referida Lei;
considerando o disposto no § 9º do Art. 72 da Lei nº 7.166/96, que prevê que a edificação na qual
se exerça o direito de permanência de uso é passível de alteração e acréscimo da área utilizada pela
atividade, dentro dos limites dos parâmetros urbanísticos fixados por esta Lei, mediante parecer prévio
favorável do COMPUR, baseado em Estudo de Impacto de Vizinhança;
considerando o disposto no § 5º do Art. 67 da Lei nº 7.166/96, que prevê que as escolas infantis e
os estabelecimentos de ensino fundamental e médio somente podem ser localizados em terrenos lindeiros
a vias arteriais quando submetidos a licenciamento urbanístico, mediante EIV;
considerando o disposto no § 1º do Art. 71-B da Lei nº 7.166/96, que prevê que empreendimentos
que não são considerados de impacto, mas que possuem acesso por via em que o uso não é permitido
devem ser submetidos a licenciamento urbanístico especial, mediante EIV;
considerando o disposto nos Art. 66 e 66-A da Lei nº 7.166/96 e no Anexo XII da Lei 9.959/10, que
estabelecem quais os tipos de repercussões negativas e respectivas medidas mitigadoras
correspondentes ao tipo de atividade exercida;
considerando o disposto no Art. 8º do Decreto Nº 16.484/16, que estabelece os procedimentos
para emissão de Alvará de Localização e Funcionamento mediante requerimento para atividades de alto
risco, conforme o Anexo X da Lei nº 7.166/96 e atividades classificadas como de impacto ou exercidas em
edificações classificadas como empreendimento de impacto,
DELIBERA:
Art. 1º - Ficam classificados como de baixa repercussão negativa, para fins do disposto no
parágrafo único do art. 74-B da Lei nº 7.166/96, os seguintes empreendimentos:
I - os empreendimentos localizados na ADE da Pampulha cujas atividades não sejam objeto de
licenciamento urbanístico por legislação urbanística outra que não a Lei 9.037/05;
II - os empreendimentos enquadrados no disposto no inciso III do § 5º do art. 67 da Lei nº 7.166/96;
III - empreendimentos sujeitos a licenciamento urbanístico especial, mediante EIV, enquadrados
no disposto no § 1º do art. 71-B da Lei nº 7.166/96;
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IV - os empreendimentos submetidos a parecer prévio favorável do COMPUR, baseado em Estudo
de Impacto de Vizinhança, exclusivamente por força do disposto no § 9º do art. 72 da Lei nº 7.166/96;
V - as casas de festas e eventos com área utilizada superior a 360,00 m² (trezentos e sessenta
metros quadrados) e igual ou inferior a 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados).
§ 1º - Fica delegada ao Executivo Municipal a análise dos empreendimentos enquadrados no
disposto no caput deste artigo, por meio do procedimento simplificado estabelecido nesta Deliberação
Normativa.
§ 2º - A simplificação do processo de licenciamento não poderá prejudicar a publicidade dos atos
referentes ao mesmo, devendo ser garantida, para além das medidas previstas em lei ou em regulamento,
a colocação de placa, na parte exterior do estabelecimento, alusiva ao processo de licenciamento
urbanístico, conforme modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Política Urbana.
Art. 2º - A obtenção de Alvará de Localização e Funcionamento pelos empreendimentos incluídos
no art. 1º desta Deliberação Normativa será condicionada à apresentação à Secretaria Municipal de
Política Urbana de documentação relativa à mitigação das repercussões negativas, conforme orientação
a ser incluída na Consulta Prévia sobre Licenciamento de Atividades, seguida de sua aprovação.
Parágrafo único – A regularidade do exercício da atividade é vinculada à efetivação das medidas
mitigadoras estabelecidas por meio do procedimento descrito no caput deste artigo.
Art. 3º - O Compur poderá determinar, a partir de solicitação de qualquer de seus conselheiros,
que os empreendimentos objeto desta Deliberação Normativa sejam submetidos ao procedimento regular
de licenciamento.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Política Urbana poderá, mediante justificativa técnica, submeter o
empreendimento ao procedimento regular de licenciamento urbanístico.
§ 2º - As decisões da Secretaria Municipal de Política Urbana poderão, a qualquer tempo, ser
objeto de recurso, que deverá ser conduzido à avaliação pelo plenário do Compur, nas seguintes
hipóteses:
I - por decisão da Diretoria competente;
II - por solicitação do interessado.
§ 3º - O recurso previsto no § 2º deste artigo poderá ser interposto a qualquer tempo, ainda que
iniciado o exercício da atividade.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Política Urbana deverá informar aos conselheiros as licenças
concedidas com base no disposto nesta Deliberação Normativa, por meio de relatório mensal.
Art. 5º - Esta deliberação revoga a Deliberação Normativa Compur 02/2012.
Art. 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belo Horizonte, 07 de novembro de 2017
Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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DELIBERAÇÕES NORMATIVAS
DELIBERAÇÃO NORMATIVA DN/COMPUR 02/2017
Altera o Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Urbana, de forma a compatibilizá-lo ao
disposto na Lei nº 10.065/2017.
Art. 1º - Fica alterado o parágrafo único do art. 1º do Regimento Interno do Compur, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º (...)
Parágrafo único - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Compur será
prestado pela Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU, conforme disposto no art. 53, parágrafo
único, item I da Lei nº 10.065/2017.
Art. 2º - Fica alterado o § 1º do art. 2º do Regimento Interno do Compur, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 2º (...)
§ 1º - A SMPU deverá manter cadastro atualizado das atribuições do Conselho.
Art. 3º - Fica alterado o art. 3º do Regimento Interno do Compur, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 3º - A SMPU, no âmbito de sua competência, deverá estabelecer procedimento adequado para o
cumprimento de cada uma das atribuições do Conselho, visando agilizar e otimizar seu desempenho.
Art. 4º - Fica alterado o § 3º do art. 4º do Regimento Interno do Compur, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 4º (...)
§ 3º - Na ausência do Presidente, as reuniões serão presididas pelo vice-presidente e, na ausência de
ambos, o Plenário decidirá quem o substituíra na condução da reunião.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Política Urbana assumirá as funções anteriormente atribuídas
à extinta Gerência Executiva do Compur – GCPU a partir de 1º de setembro de 2017, cabendo a ela indicar
as unidades administrativas competentes para o seu exercício, informando devidamente os Conselheiros.
Art. 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º
de setembro de 2017.
Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana
Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana
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