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No dia vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, o Conselho Municipal 1 
de Política Urbana – COMPUR, reunido virtualmente por meio da plataforma de 2 
videoconferência Google Meet, conforme condições determinadas pela Portaria SMPU Nº 3 
21/2020, e no pleno exercício de suas atribuições, instituídas pela Lei Municipal nº 11.181, 4 
de 08 de agosto de 2019, teve sua ducentésima octogésima quinta (285ª) sessão ordinária 5 
aberta pelo Vice-presidente do COMPUR, Conselheiro José Júlio Rodrigues Vieira. A 6 
sessão foi oficialmente iniciada face ao quórum obtido pela presença dos Conselheiros 7 
Titulares: José Júlio Rodrigues Vieira, Tatiana de Melo Braga, Lisandra Mara Silva, Silvio 8 
Higino de Rezende, Guilherme de Souza Barcelos, Patrícia de Castro Pretti, Rogério 9 
Carvalho Silva, Vereador Bráulio Lara, Elisabete de Andrade, Warley Rodrigues Araújo, 10 
Paulo Sérgio Campos Gomide, Matuzail Martins da Cruz, Edneia Aparecida de Souza, 11 
Armando Santos Guimarães, Renato Ferreira Machado Michel e Esterlino Luciano Campos 12 
Medrado. Estiveram presentes, também, os seguintes Conselheiros Suplentes: Gisella 13 
Cardoso Lobato, Renata Resende Coelho, Tomás Alexandre Ahouagi, Thaís Braga Melgaço 14 
de Morais, Rafael Rangel Giovanini, André Henrique de Brito Veloso, Filipe Marcos Horta 15 
Nunes, André Frederico de Sena Horta, Alberto Enrique Dávila Bravo e Márcio Croso 16 
Soares.   1. Informes e manifestações gerais. O Vice-Presidente do COMPUR, José Júlio 17 
Vieira, iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou a divulgação dos resultados da 18 
Eleição dos membros representantes da sociedade civil do Compur para o biênio de 2021 - 19 
2023. O processo eleitoral ocorreu na primeira quinzena do mês de outubro e houve um 20 
sorteio de vagas entre as entidades que receberam o mesmo número de votos, o resultado 21 
deste sorteio foi publicado no Diário Oficial do Município – DOM, do dia 21 de outubro. 22 
Dessa forma, as próximas Reuniões Ordinárias do Conselho já contarão com esta nova 23 
composição de conselheiros eleitos. Após este informe, o conselheiro Vereador Bráulio 24 
Lara, sugeriu que nas próximas reuniões fossem debatidos assuntos referentes aos casos 25 
de enchentes que vêm ocorrendo no município, principalmente as questões relativas às 26 
construções em encostas, riscos geológicos, desmoronamentos e fiscalização da Defesa 27 
Civil em áreas de risco. A conselheira Edneia Souza sugeriu que também fossem debatidas 28 
as políticas de habitação social, e dos Centros de Referência em área de risco (CREAR), 29 
visto que o contexto de pandemia do coronavírus aumentou o número de pessoas em 30 
situação de rua e as ocupações em áreas de risco. Os conselheiros Matuzail Martins e 31 
Renato Michel corroboraram com a fala da conselheira, mencionando a necessidade de 32 
acolhimento e informações da Política Social sobre o assunto e com relação à produção de 33 
habitação social para as pessoas de menor renda. O conselheiro José Júlio afirmou que tais 34 
temas serão incluídos nas pautas das próximas reuniões. O conselheiro Paulo Gomide 35 
sugeriu que os materiais referentes às reuniões, como atas e relatórios, fossem 36 
compartilhados com maior antecedência aos conselheiros. O conselheiro José Júlio 37 
esclareceu que houve um atraso na entrega dos materiais devido ao acúmulo de atividades 38 
no período de Eleição, mas que tal imprevisto já está sendo contornado. Em seguida, deu 39 
prosseguimento à reunião informando que o item 5.1, relativo à análise de REIV do Centro 40 
Universitário UNIBH, foi retirado de pauta, pois a BHTRANS ainda não havia dado o retorno 41 
em relação à diligência do processo. O item 5.4, relativo à convocação do empreendimento 42 
Igreja Batista Central Luxemburgo, também foi adiado para a próxima Reunião a pedido do 43 
relator do processo, conselheiro Vereador Irlan Melo, com a justificativa de que não foi 44 
concedido o prazo de dez dias, determinado pelo regimento, para elaboração de seu 45 
parecer. Finalizados os informes e manifestações gerais, o conselheiro José Júlio deu 46 
prosseguimento aos demais itens da Reunião. 4. Aprovação da Pauta. O conselheiro José 47 
Júlio colocou em votação a pauta da 285ª Reunião Ordinária do COMPUR, com retirada dos 48 
itens 5.1 - Análise de Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança – Empreendimento: 49 
Centro Universitário UNIBH Estoril e 5.4 Convocação do empreendimento Igreja Batista 50 
Central Luxemburgo. Não havendo manifestações contrárias, a pauta foi aprovada pelo 51 
Plenário. 5.2. Matéria: Análise de caso omisso da legislação urbanística sobre uso não 52 
residencial na Área de Diretrizes Especiais - ADE São Bento: 5.2.1. Edificação situada 53 
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na Rua Helena Antipoff, nº 745, Bairro São Bento, Regional Centro Sul. Processo: 01-54 
057.594/21-82. Interessado: Santiago Corretora LTDA e outros. Relatoria: Patrícia de 55 
Castro Pretti. A Gerente Executiva do COMPUR, Júlia Birchal, iniciou a apresentação sobre 56 
a edificação de uso não residencial implantada na Rua Helena Antipoff, no Bairro São 57 
Bento, na Regional Centro-Sul. Trata-se de caso omisso da legislação urbanística sobre uso 58 
não residencial na Área de Diretrizes Especiais - ADE São Bento. A edificação em questão 59 
foi regularmente aprovada durante a vigência da Lei anterior e teve sua certidão de baixa 60 
emitida em 2020. Entretanto, com a entrada em vigor da Lei 11.181/19, houve alteração da 61 
condição de uso para os lotes inseridos na ADE São Bento, não permitindo o exercício de 62 
atividades econômicas nos lotes voltados para as vias com permissividade específica. 63 
Assim, pela lei atual, não há possibilidade de emissão do Alvará de Localização e 64 
Funcionamento - ALF. Neste caso em específico, não seria possível aplicar o direito de 65 
permanência, estabelecido no art. 179 da Lei 11.181/19, visto que não há comprovação de 66 
atividade exercida no local em data anterior à vedação. Sendo assim, por tratar de um caso 67 
omisso à legislação, o assunto foi trazido ao COMPUR, conforme indicado pelo inciso oitavo 68 
do artigo 83 da Lei 11.181/19. O trecho da Rua Helena Antipoff, onde se localiza a 69 
edificação, era classificado pela Lei 7.166/96 como Via Preferencialmente Residencial – VR, 70 
onde se admite atividades dos grupos I e II. Com a mudança na legislação, o trecho passou 71 
a ser classificado como Via com Permissividade Específica da ADE São Bento – PESB-I, 72 
onde não são permitidas atividades econômicas. O  parecer técnico da SUPLAN,  73 
considerando as características da edificação regularmente aprovada, o histórico de 74 
aprovação de projeto ser anterior às restrições da entrada em vigor dos limites atuais da 75 
ADE São Bento e a necessidade dada como princípio de garantia do cumprimento da 76 
função social da propriedade, princípio tanto do Plano Diretor quanto da Constituição 77 
Federal, conclui favoravelmente à permissão de instalação de atividades econômicas de 78 
vias preferencialmente residenciais, dos Grupos I e II . Finalizada a apresentação, a 79 
conselheira Patrícia Pretti realizou a leitura de seu parecer, favorável ao encaminhamento 80 
da análise técnica da SUPLAN. Encerrada a leitura do documento, o conselheiro Renato 81 
Michel questionou sobre o objetivo da Prefeitura em flexibilizar atividades dos grupos I e II 82 
apenas em algumas ADEs. O conselheiro José Júlio respondeu que os parâmetros relativos 83 
à disponibilidade de atividades econômicas nas ADEs foram discutidos e avaliados junto aos 84 
moradores destas áreas, durante a IV Conferência, e conforme as especificidades locais. 85 
Em seguida, o conselheiro Márcio Croso sugeriu que o COMPUR concedesse permissão 86 
para que quaisquer empreendimentos com construção aprovada pudessem realizar suas 87 
atividades sem a necessidade de elaboração do EIV ou passagem pelo Conselho. O 88 
conselheiro José Júlio esclareceu que, no caso analisado, o empreendimento não precisa 89 
realizar o EIV e passa pelo COMPUR por se enquadrar em caso omisso na legislação. 90 
Ademais, esclareceu que a situação é peculiar, pois houve um crescimento no perímetro da 91 
ADE São Bento que englobou áreas de edificações não residenciais. Porém, caso a 92 
situação se tornasse recorrente, o Conselho poderia avaliar sobre uma deliberação geral 93 
para que as edificações com construção aprovada possam obter consentimento para 94 
realização de suas atividades sem serem avaliadas pelo COMPUR. Encerradas as 95 
manifestações, o conselheiro José Júlio colocou em votação o parecer da relatoria, que foi 96 
aprovado pelo Plenário. 5.2.2. Edificação situada na Rua Helena Antipoff, nº 640, Bairro 97 
São Bento, Regional Centro Sul. Processo: 01-058.878-21-03. Interessado: Thaciane 98 
Correa Gomes e outros. Relatoria: Patrícia de Castro Pretti. A Gerente Executiva do 99 
COMPUR, Júlia Birchal, iniciou a apresentação sobre a edificação de uso misto localizada 100 
na Rua Helena Antipoff, próximo ao empreendimento debatido no item anterior. O tema da 101 
discussão é similar ao item anterior. A edificação contém duas lojas no primeiro pavimento, 102 
sendo que seu projeto foi aprovado durante a vigência da Lei anterior e teve sua certidão de 103 
baixa emitida em 2019. O empreendimento, assim como o anterior, se encontra 104 
impossibilitado de receber o ALF devido à mudança da legislação e a caracterização da via 105 
como PESB-I, que de acordo com a Lei 11.181/19, possui restrição ao exercício de 106 
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atividades econômicas. Dada às semelhanças entre os dois casos, a Suplan também se 107 
manifesta favoravelmente a permissão de instalação de atividades econômicas compatíveis 108 
com as vias preferencialmente residenciais, ou seja, pertencentes aos Grupos I e II. 109 
Finalizada a apresentação, a conselheira Patrícia Pretti realizou a leitura de seu parecer, 110 
favorável ao encaminhamento da SUPLAN. O parecer da relatoria foi colocado em votação 111 
e aprovado pelo Plenário. 5.3. Matéria: Análise de Relatório de Estudo de Impacto de 112 
Vizinhança – REIV: 5.3.1. REIV 0331/21. Nº do Processo BHDIGITAL: 31.00228948/2021-113 
75. Empreendimento: Operação Urbana Consorciada Centro Lagoinha. Relatoria: 114 
Elisabete de Andrade. O Diretor de Políticas de Planejamento Urbano, Tiago Esteves, 115 
iniciou a apresentação sobre o Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, o qual 116 
pretende ser implementado a partir do instrumento de política urbana da Operação Urbana 117 
Consorciada, previsto no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor Municipal. O Plano em 118 
questão, possui sua área de abrangência na porção norte do hipercentro e em parte da 119 
região popularmente conhecida como Lagoinha, que abrange uma porção dos bairros 120 
Carlos Prates, Bonfim e Lagoinha, além das Vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado 121 
Lopes. A região escolhida para implantação do Plano possui qualidade significativas 122 
referentes ao patrimônio histórico e cultura popular, acesso facilitado à diversas regiões da 123 
cidade, diversidade de usos e oferta de serviços, pólo da moda e boa infraestrutura de 124 
transporte. Em contraponto, alguns fatores da região necessitam de melhorias, como as 125 
áreas públicas não utilizadas, patrimônio edificado mal conservado, poluição, travessias e 126 
barreiras físicas decorrentes de sucessivas obras, viadutos  e metrô, além de concentração 127 
de moradores de rua. Diante disso, o Plano de Qualificação Urbanística busca potencializar 128 
as características positivas da região e mitigar alguns problemas existentes. Além disso, o 129 
Plano busca melhorar a integração entre as áreas da região, que atualmente se encontram 130 
divididas entre a predominância de usos não residenciais na porção Sul do perímetro 131 
escolhido, onde se encontra o Centro, e usos residenciais na porção Norte, onde está a 132 
Lagoinha. O Plano foi elaborado a partir de estudos sobre a região iniciados em 2011 com 133 
os Planos Diretores Regionais, outras legislações referentes à questão urbana, estudos de 134 
capacidade de suporte no perímetro analisado e cartografia cultural desenvolvida pela 135 
Fundação de Cultura. Os princípios do Plano fazem referência à sustentabilidade ambiental, 136 
econômica e social previsto no Plano Diretor Municipal, Lei 11.181/19, sendo eles: direito à 137 
cidade, função social da propriedade urbana, equidade e inclusão socioterritorial e gestão 138 
democrática. O plano foi dividido em temáticas como mobilidade, acessibilidade, espaços e 139 
equipamentos públicos, patrimônio cultural, uso e ocupação do solo, Habitação de Interesse 140 
Social (HIS) e diversidade de usos e políticas sociais. Já os principais conceitos que 141 
norteiam são: cidade compacta, Unidade de Vizinhança Qualificada (UVQ) e Redução de 142 
Impactos. Em seguida, foi apresentada a distribuição dos investimentos propostos, sendo 143 
que as maiores parcelas são, respectivamente, destinadas para as obras estruturantes 144 
previstas na OUC, produção de HIS e investimentos em vilas e favelas. Também foram 145 
apresentadas as obras estruturantes indicadas no Plano, classificadas em categorias de 146 
acordo com a necessidade de cada área, como a integração dos espaços públicos do 147 
Complexo da Lagoinha, dentre outras. Em relação aos parâmetros urbanísticos específicos 148 
para a construção no perímetro do Plano, foram estabelecidas regras que visam incentivar o 149 
adensamento construtivo e populacional, incentivar o adensamento compacto e melhorar o 150 
ambiente urbano. Por fim, foram apresentados o programa de atendimento à população 151 
afetada e os instrumentos previstos para gestão do plano. Esclareceu-se que a 152 
implementação da Operação Urbana Consorciada só poderá ocorrer mediante uma lei 153 
municipal específica, que deverá prever os investimentos, fundo específico para gestão 154 
destes investimentos, gestão compartilhada para atendimento econômico e social da 155 
população afetada. Encerrada a apresentação, a Gerente de Análise de Licenciamentos 156 
Especiais, Débora Sarlo, realizou a leitura do Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança 157 
(REIV) relativo ao assunto, que passa por Licenciamento Urbanístico por se tratar de 158 
Operação Urbana Consorciada, conforme indicado na legislação. A área relativa à 159 



Página 4 de 5 

285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR 

21 DE OUTUBRO DE 2021 
 

 
 

 

implementação do Plano é de 4,16 km² e a projeção da população seria de 34.707 160 
habitantes em 2020 para 42.086 habitantes em 2040, com crescimento previsto de 21,26%. 161 
Em relação às contrapartidas, de forma prioritária, será cobrada outorga onerosa do direito 162 
de construir (ODC) em casos de superação do potencial construtivo. Em seguida, foram 163 
lidas as condicionantes elencadas no REIV, a partir da análise da CLI - Câmara de análise 164 
integrada para licenciamento de empreendimentos de impacto, divididas nas seguintes 165 
temáticas: condicionantes gerais, alteração da ambiência urbana, interferência em áreas de 166 
interesse social, geração adicional de resíduos sólidos, interferências em áreas de interesse 167 
ambiental e alterações do regramento urbanístico. Encerrada a leitura do REIV, a 168 
conselheira Elisabete Andrade apresentou seu parecer de relatoria, onde se manifesta 169 
favorável ao REIV e sugere o acréscimo de algumas recomendações. Após a leitura do 170 
parecer da relatoria, o conselheiro José Júlio abriu a discussão aos demais conselheiros. O 171 
conselheiro Vereador Bráulio Lara questionou sobre qual seria o número de unidades 172 
habitacionais previstas para os investimentos do Plano e o valor estimado de investimento 173 
público no perímetro da OUC. Em seguida, a conselheira Edneia Souza questionou sobre a 174 
forma de distribuição do recurso da outorga onerosa entre os programas de locação ou 175 
produção de habitações sociais. Ao fim desta rodada de perguntas, o conselheiro Luciano 176 
Medrado perguntou sobre a mobilidade e logística e se o Conjunto IAPI está incluso no 177 
perímetro indicado pelo Plano. O diretor Tiago Esteves respondeu às perguntas na ordem 178 
que foram colocadas. Em relação às perguntas do conselheiro Vereador Bráulio Lara, 179 
explicou que a previsão moderada de arrecadação da OUC para vinte anos é de 680 180 
milhões de reais e está prevista a construção de aproximadamente 7 a 8 mil novas unidades 181 
habitacionais. Em relação ao questionamento da conselheira Edneia Souza, esclareceu que 182 
os detalhamentos acerca dos recursos destinados às HIS serão posteriormente debatidos 183 
com o grupo gestor e com o Conselho de Habitação. Por fim, em relação à pergunta do 184 
conselheiro Luciano Medrado, explicou que o IAPI está incluso no perímetro da OUC,  não 185 
há ainda investimento específico direcionado para este conjunto, mas o grupo gestor poderá 186 
definir futuramente. Esclareceu que contará com um plano específico de mobilidade e 187 
logística. Foi indicado também que os estudos de viabilidade econômica foram atualizados e 188 
os dados, com os resultados principais, já constam no Plano. Finalizadas as respostas, o 189 
conselheiro Márcio Croso sugeriu que o Plano fosse acrescido de medidas de incentivo ao 190 
uso e investimentos no local. O conselheiro José Júlio explicou que, além do Plano, existem 191 
outros projetos previstos para a região da Lagoinha e que o Plano engloba uma região bem 192 
ampla, incluindo áreas centrais como o Barro Preto, e os recursos poderão ser distribuídos 193 
conforme necessidade. O conselheiro Renato Michel e Edneia Souza solicitaram o pedido 194 
de vistas ao processo. O Plenário concedeu o pedido de vistas aos conselheiros e o assunto 195 
será pautado para a próxima reunião. 5.3.2. REIV 064.823/20. Nº do Processo: 01-196 
064.823/20-07. Empreendimento: Armazém 356. Relatoria: Armando Santos 197 
Guimarães. A Gerente de Análise de Licenciamentos Especiais, Débora Sarlo, realizou a 198 
leitura do REIV do empreendimento Armazém 356, localizado no bairro Olhos D'Água, na 199 
Regional Oeste de Belo Horizonte. Trata-se de um empreendimento não residencial 200 
composto por 120 unidades comerciais a serem instaladas em um imóvel em revitalização. 201 
O local possui área construída de 31.505,01m², sendo que há um equívoco no valor 202 
publicado no REIV e deve haver uma correção para o PLU. O projeto do empreendimento 203 
foi aprovado em 2019 e seu Alvará de Construção é válido até o ano de 2023, porém o 204 
empreendedor necessita realizar algumas mudanças no projeto que, com a mudança para a 205 
Lei Municipal 11.181/19, passa a ser enquadrada como empreendimento de impacto. Sendo 206 
assim, o licenciamento do empreendimento se dá em função do seu enquadramento pela 207 
Lei Municipal 11.181/19 como edificação com mais de 20.000m² de área total edificada. Em 208 
seguida, foram apresentadas as condicionantes do REIV, elaboradas a partir das seguintes 209 
temáticas: impermeabilização do solo, geração adicional de resíduos sólidos, impactos 210 
ambientais/sustentabilidade, impactos na circulação de pessoas e veículos, impactos na 211 
ambiência da vizinhança e conformidade urbanística e ambiental. Finalizada a apresentação 212 
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do REIV, o conselheiro Armando Guimarães realizou a leitura do parecer da relatoria, 213 
favorável à continuidade do processo de licenciamento urbanístico do empreendimento, 214 
desde que atendidas as condicionantes elencadas no REIV. Aberta a discussão ao 215 
conselho, o conselheiro Márcio Croso disse ser vizinho do empreendimento e argumentou 216 
que existem boas expectativas para as atividades previstas no local, porém as obras têm 217 
causado incômodos na vizinhança. O representante do empreendimento, Alexandre Simões, 218 
pediu desculpas pelos incômodos gerados e esclareceu que a empresa responsável pela 219 
obra buscará mitigar tais impactos. Finalizada a discussão, o conselheiro José Júlio colocou 220 
em votação o parecer da relatoria, que foi aprovado pelo Plenário. 6. Assuntos gerais. 221 
Encerradas as manifestações, o conselheiro José Júlio agradeceu a participação de todos e 222 
deu encerramento à reunião. 223 


