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Autor:  Lincoln Avelino de Barros Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Alterar a Proposta 1 da PBH para a seguinte redação (acréscimo 
em azul): Os imóveis tombados ou indicados para tombamento 
existentes nas ADEs poderão receber quaisquer usos não residenciais 
contidos no Anexo XIII do Plano Diretor, admitidos em vias com 
permissividade específica I e II (PE-1, PE-2) e Avenida Otacílio Negrão 
de Lima, com exceção das casas de festas e eventos, boates, 
danceterias, casa de shows e espetáculos, desde que respeitados os 
parâmetros específicos de cada localidade e houver aprovação do 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 
Horizonte (CDPCM-BH).

Proposta 1



Autor:  Lincoln Avelino de Barros Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Rejeitar na íntegra a Proposta 2 da PBH, 
“Utilizar os mesmos critérios para estabelecer o direito de permanência 
e o direito de substituição de atividades econômicas aplicados para o 
território municipal em geral nas ADEs.”, 

considerando não ser factível utilizar nas ADEs critérios mais elásticos 
usados nas outras áreas da cidade sem avaliação específica desses 
critérios. Tal alteração fere frontalmente o Estatuto das Cidades e as 
Diretrizes de Proteção do Conjunto Urbano de Santa Tereza. 

Proposta 2



Autor:  Lincoln Avelino de Barros Setor: Popular

ADE SANTA TEREZA

Rejeitar na íntegra a Proposta 4 da PBH, 
“Permitir (...) que atividades econômicas permitidas em vias de 
permissividade específica 2 (PE-2) possam se expandir e ter acesso 
por vias de permissividade específica 1 (PE-1) (...)”, 

considerando que seria permitir atividades de vias de uso misto em 
vias preferencialmente residenciais, infringindo as Diretrizes de 
Proteção Patrimonial do bairro. 

Proposta 3



Autor:  Guilherme Leal Fernandes Setor: Popular 

ADEs de forma geral

Propõem-se a criação de atividades a serem adicionadas no Anexo XIII da Lei no 
11.181/2019 que consistem:
1) atividades já existentes individualmente combinadas com o oferecimento de 
entretenimento e/ou uso de meios sonoros de interação e comunicação.

Caso o empresário, dentro dos condicionantes e dos limites de seu alvará de 
localização e funcionamento, opte pelo exercimento de tais atividades como as 
contempladas no item 1 acima aplica-se os requisitos para atividades de alto 
impacto por conta de repercussões negativas no meio ambiente e na segurança e 
que pertençam à classificação de alto risco de segurança e de alto risco ambiental 
e fiquem condicionadas ao licenciamento urbanístico, estudo de impacto na 
vizinhança (EIV) e aplicação das medidas mitigadoras compatíveis como por 
exemplo a casas de shows, boates e afins.

Proposta 4


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

