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PARECER JURÍDICO 

 

Referência: Consulta sobre Edital de eleições do COMPUR (divisão dos setores em subsetores) 

Consulente: Conselho Municipal de Política Urbana  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DOS 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – 

COMPUR - BIÊNIO 2021-2023. LEGALIDADE. 

A composição do COMPUR através de dezoito entidades 

representantes da sociedade civil, divididos em seis 

representantes do setor popular, seis representantes do setor 

técnico e seis representantes do setor empresarial (cada um 

deles subdivididos em três subsetores com uma entidade 

titular e uma entidade suplente cada), respeita o art. 84 do 

Plano Diretor Municipal (Lei nº 11.181/19) e o art. 6º do 

Regimento Interno do COMPUR (DN nº 01/2013), 

garantindo efetividade e isonomia na participação de todos 

os diversos segmentos da sociedade civil belo-horizontina, 

em busca da consecução dos objetivos democráticos e 

inclusivos a que comprometida a Municipalidade. 

 

I – Relatório 

 

Trata-se de e-mail encaminhado em 13/07/2021 pela Gerência Executiva do Conselho Municipal 

de Política Urbana – COMPUR, através da qual consulta esta Procuradoria-Geral a respeito da 

“legalidade da subdivisão dos setores com representação no Conselho em subsetores pelo 

instrumento convocatório das eleições de entidades da sociedade civil, nos termos expostos a 

seguir”: 

 

O Art. 83 da Lei 11.181/19 - Plano Diretor de Belo Horizonte institui 

o Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR e, em seu Art. 

84 dispõe sobre a composição dos conselheiros representantes da 

sociedade civil, divididos em três setores (Popular, Técnico e 

Empresarial), conforme reproduzido abaixo: 

 

Art. 84 - O Compur é composto por membros titulares, com 

seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, 

observada a seguinte distribuição: 

I - 11 (onze) representantes do Executivo; 

II - 2 (dois) representantes do Legislativo; 

III - 9 (nove) representantes da sociedade civil, sendo: 

a) 3 (três) representantes do setor popular; 
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b) 3 (três) representantes do setor técnico; 

c) 3 (três) representantes do setor empresarial. 

§ 1º - O setor técnico é composto por instituições de ensino 

superior, entidades de profissionais liberais e organizações 

não governamentais. 

§ 2º - O setor popular é composto por organizações de 

moradores e entidades de movimentos reivindicativos setoriais 

específicos vinculados à questão urbana. 

§ 3º - O setor empresarial é composto por entidades patronais 

da indústria, do comércio e dos serviços vinculados à questão 

urbana. 

 

A Deliberação Normativa DN/COMPUR 01/2013 - Regimento 

Interno do COMPUR, em seu Art. 6º, acompanha o disposto na Lei 

11.181/19, com pequenas alterações, abaixo sublinhadas: 

 

Art. 6º - O COMPUR é composto por 22 (vinte e dois) 

membros efetivos, sendo 11 (onze) representantes do executivo 

municipal, 02 (dois) representantes da Câmara Municipal, 03 

(três) representantes do setor técnico, 03 (três) representantes 

do setor popular e 03 (três) representantes do setor 

empresarial, além dos seus respectivos suplentes, com mandato 

de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 84 da Lei 

11.181/19. 

§ 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, as instituições de ensino superior 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 vinculados à questão 

urbana. 

 

Para garantir representação da diversidade interna aos setores no 

Conselho, propomos, em minuta de Edital de convocação de eleição 

das entidades representantes da sociedade civil no COMPUR, a 

divisão de cada setor em três subsetores, sendo assegurada a cada 

subsetor uma vaga de titular e sua respectiva suplência. A 

caracterização de cada subsetor, no Edital, foi amparada no Art. 6º do 

Regimento Interno do COMPUR, com algumas especificações a 

respeito de sua definição onde consideramos necessário para garantir 

a representatividade pretendida, conforme sublinhado abaixo: 
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1.4 - Cada setor será subdividido em três subsetores, da 

seguinte forma: 

SETOR POPULAR 

Subsetor 1: organizações comunitárias, entendidas como 

aquelas representantes dos moradores de territórios inseridos 

em Zeis e Aeis-2; 

Subsetor 2: associações de moradores, entendidas como 

aquelas representantes dos moradores de territórios inseridos 

nos demais zoneamentos do município; 

Subsetor 3: entidades de movimentos reivindicativos setoriais 

específicos vinculados à questão urbana, sem vinculação a um 

território específico; 

SETOR TÉCNICO 

Subsetor 1: universidades e demais instituições de ensino 

superior; 

Subsetor 2: entidades de profissionais liberais; 

Subsetor 3: organizações não governamentais ligadas à 

questão urbana; 

SETOR EMPRESARIAL 

Subsetor 1: entidades patronais da indústria; 

Subsetor 2: entidades patronais do comércio; 

Subsetor 3: entidades de serviços vinculados à questão urbana. 

1.5 - Entendem-se por entidades, movimentos ou organizações 

vinculados à questão urbana, aqueles que atuam a partir das 

seguintes temáticas: mobilidade urbana, meio ambiente, 

habitação, infraestrutura urbana, serviços coletivos urbanos, 

patrimônio (ambiental, histórico e cultural), direito 

urbanístico, economia urbana, dentre outras. 

 

A proposta de Edital foi apresentada para os Conselheiros e será 

objeto de deliberação pelo Plenário do COMPUR. 

Encaminho, em anexo, o Regimento Interno do COMPUR (trata-se 

de versão compilada das alterações, que utilizamos para fins de 

consulta interna) e a minuta do edital de convocação das eleições que 

apresentamos ao Conselho. 

Estamos à disposição para esclarecimentos e antecipamos 

agradecimentos. 

 

Diante das questões expostas, após pesquisa e análise da legislação pertinente e aplicável ao caso, 

vigente à época da elaboração do presente parecer, emitem-se as seguintes considerações, 

circunscritas ao objeto constante da consulta apresentada. 

 

II – Fundamentação 

 

Dispõe o art. 84 da Lei Municipal nº 11.181/19 acerca da composição do COMPUR através de 
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membros titulares e respectivos suplentes, sendo 09 (nove) representantes da sociedade civil: 03 

(três) representantes do setor popular; 03 (três) representantes do setor técnico; e 03 (três) 

representantes do setor empresarial, assim identificados: 

 

§ 1º - O setor técnico é composto por instituições de ensino superior, 

entidades de profissionais liberais e organizações não 

governamentais. 

§ 2º - O setor popular é composto por organizações de moradores e 

entidades de movimentos reivindicativos setoriais específicos 

vinculados à questão urbana.  

§ 3º - O setor empresarial é composto por entidades patronais da 

indústria, do comércio e dos serviços vinculados à questão urbana. 

§ 4º - Os membros representantes da sociedade civil, titulares e 

suplentes, serão indicados por seus respectivos setores, nos termos 

definidos no regimento interno do Compur e, assim como os demais 

membros, nomeados pelo prefeito. 

 

Referidas normativas são, ainda, corroboradas pela Deliberação Normativa DN/COMPUR nº 

01/2013 (Regimento Interno do COMPUR), cujo art. 6º fora transcrito na Consulta apresentada.  

 

Tais normas visam, portanto, garantir efetividade à gestão democrática esculpida no inc. II do art. 

2º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

 

Ainda segundo a Lei nº 10.257/01, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 

utilizados, entre outros, órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 

municipal (art. 43, inc. I), a exemplo do Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR, 

cujas atribuições encontram-se delineadas no art. 83 do Plano Diretor Municipal1, na qualidade de 

                                              
1 “Art. 83 - O Compur é o órgão municipal colegiado responsável pela discussão pública de matérias de política 

urbana e tem as seguintes atribuições:  

I - monitorar a implementação das normas contidas na legislação urbanística municipal, sugerindo alterações em seu 

conteúdo sempre que julgar pertinente, por meio do encaminhamento de propostas à Conferência Municipal de 

Política Urbana; 

II - convocar, quadrienalmente, o órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano para realizar a 

Conferência Municipal de Política Urbana; 

III - promover fóruns, apresentações, palestras, audiências públicas, seminários ou cursos voltados para o debate de 

temas afetos à política urbana do Município; 

IV - debater normas e políticas voltadas ao meio urbano e propor formas de aplicação à dinâmica do Município; 
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órgão municipal colegiado responsável pela discussão pública de matérias de política urbana. 

 

Nesse sentido, pretende sua Presidente convocar as entidades interessadas em representar as suas 

categorias no referido Conselho, no Biênio 2021-2023, para participarem do processo de eleição 

das entidades representantes da sociedade civil, da seguinte forma: 

 

1.1 - A representação da sociedade civil no COMPUR será 

constituída por 18 (dezoito) entidades que representarão seus 

respectivos setores, sendo eles: Setor Popular, Setor Técnico e Setor 

Empresarial. Cada setor será dividido em três subsetores, sendo que 

será selecionada 01 (uma) entidade titular e 01 (uma) entidade 

suplente para cada subsetor, respeitada a ordem decrescente de votos. 

 

1.4 - Cada setor será subdividido em três subsetores, da seguinte 

forma:  

SETOR POPULAR 

Subsetor 1: organizações comunitárias, entendidas como aquelas 

representantes dos moradores de territórios inseridos em Zeis e Aeis-

2;  

                                                                                                                                                     
V - promover a atualização das classificações viárias quanto à permissividade em relação à instalação de usos não 

residenciais e à função no sistema de circulação; 

VI - complementar a listagem de atividades contida no Anexo XIII desta lei; 

VII - opinar sobre a compatibilidade das propostas contidas nos planos plurianuais e nos orçamentos anuais com as 

diretrizes desta lei; 

VIII - opinar sobre os casos omissos da legislação urbanística municipal, indicando soluções para eles;  

IX - deliberar, em sede de recurso, nos processos administrativos relativos à aplicação das normas contidas na 

legislação urbanística municipal;  

X - deliberar sobre os processos de licenciamento urbanístico; 

XI - propor diretrizes gerais para as áreas de centralidades; 

XII - indicar prioridades para destinação dos recursos vinculados ao FC, a partir de proposta apresentada pelo 

Executivo; 

XIII - elaborar seu regimento interno. 

§ 1º - O Compur deve reunir-se, no mínimo, 1 (uma) vez por mês. 

§ 2º - O Compur poderá autorizar o exercício de atividades classificadas no grupo III do Anexo XIII desta lei que, 

ainda que não admitidas para via específica, apresentem compatibilidade com a dinâmica urbana local, mediante 

parecer favorável do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano, o qual poderá estabelecer 

medidas mitigadoras e contrapartidas em decorrência dos impactos ocasionados pela implantação e regularização do 

exercício da atividade. 

§ 3º - O disposto no § 2º deste artigo não se aplica às vias dotadas de permissividade de usos específica, nos termos do 

Título IX desta lei. 

§ 4º - As atualizações e complementações propostas pelo Compur nos termos do inciso VI do caput deste artigo 

produzirão efeitos imediatos, devendo ser incorporadas nas revisões subsequentes do Plano Diretor do Município de 

Belo Horizonte. 

§ 5º - As atualizações propostas pelo Compur nos termos do inciso V do caput deste artigo serão encaminhadas a cada 

3 (três) meses pelo Executivo ao Legislativo, por meio de projeto de lei. 

§ 6º - Na hipótese de o Legislativo não se manifestar pela aprovação ou rejeição dos projetos de lei objeto do § 5º deste 

artigo no prazo de 90 (noventa) dias, as alterações incluídas neles passarão a produzir efeitos imediatos, nos termos do 

§ 4º deste artigo.” 



 

Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte 

Assessoria Jurídica do Contencioso Patrimonial, 

Urbanístico e Ambiental 

 

 
Avenida Afonso Pena, 1212, 4º andar. Centro. 

Belo Horizonte/MG - CEP 30.130-003. 

6 

Subsetor 2: associações de moradores, entendidas como aquelas 

representantes dos moradores de territórios inseridos nos demais 

zoneamentos do município;  

Subsetor 3: entidades de movimentos reivindicativos setoriais 

específicos vinculados à questão urbana, sem vinculação a um 

território específico;  

SETOR TÉCNICO 

Subsetor 1: universidades e demais instituições de ensino superior; 

Subsetor 2: entidades de profissionais liberais;  

Subsetor 3: organizações não governamentais ligadas à questão 

urbana; 

SETOR EMPRESARIAL  

Subsetor 1: entidades patronais da indústria;  

Subsetor 2: entidades patronais do comércio; Subsetor 3: entidades 

de serviços vinculados à questão urbana. 

 

Dessa forma, veja-se que a representação por setores, estando estes subdivididos em 03 (três) 

subsetores (um para cada vaga existente), tal qual pretendida pelo Edital enviado, visa garantir o 

equilíbrio e a isonomia na participação dos diferentes subsetores que integram e compõem cada 

setor, assegurando a representação de todos os grupos arrolados no art. 84 da Lei nº 11.181/19. 

 

Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade na forma de representação apresentada, vez que atende 

ao comando legal expresso no art. 84 do Plano Diretor, bem como no art. 6º da Deliberação 

Normativa DN/COMPUR nº 01/2013 (Regimento Interno do COMPUR), permitindo a efetiva 

participação de toda a população, através de associações representativas de segmentos diversos da 

comunidade existentes dentro de um mesmo setor, todos significativos e relevantes para a 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano. 

 

Em última instância, busca-se dar concretude à gestão democrática das cidades, de forma a 

eliminar eventuais disparidades, ao não contemplar todos os subsetores que de fato existem e 

coabitam o espaço urbano, assegurando a participação, em igualdade de condições, tanto dos 

moradores dos assentamentos informais (zonas especiais de interesse social: ZEIS e AEIS-2) como 

dos bairros formais (demais zoneamentos) e movimentos (setor popular); tanto das instituições de 

ensino superior como das entidades de profissionais liberais e organizações não governamentais 

(setor técnico); e, por fim, tanto da indústria como dos serviços e comércio (setor empresarial). 
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Aliás, não por outra finalidade assegura o próprio Plano Diretor, em seu art. 4º, conceitos, 

instrumentos e parâmetros norteadores da política urbana atrelados à Nova Agenda Urbana - 

NAU2, de forma a estabelecer o comprometimento do Município com os compromissos globais 

pactuados, contribuindo o COMPUR para os processos de construção e gestão da política urbana 

municipal de forma democrática e isonômica, com a participação efetiva de todos os subsetores da 

sociedade civil belo-horizontina. 

 

III – Conclusão 

 

Em face do exposto, conclui-se pela legalidade dos termos do Edital de Convocação para as 

eleições dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Política Urbana – 

COMPUR - Biênio 2021-2023. 

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

CAMILA MAIA PYRAMO COSTA 

BM 78.962-7 

Procuradora Municipal 

Chefe da Assessoria Jurídica do Contencioso Patrimonial, Urbanístico e Ambiental 

                                              
2 Trata-se do documento consolidado na terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento 

Sustentável, contemplando a consideração de acordos e pactos a ela vinculados para o desenvolvimento da política de 

crescimento urbano e ordenamento territorial, com destaque para os princípios orientados pelo Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS-11, voltado para tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis.  
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