
VOTAÇÃO 
GT1



GT1

As atividades de organizações religiosas ou filosóficas, exceto templo (código 
CNAE 949100002) poderiam ser liberadas e instaladas na Av. Otacílio Negrão de 
Lima já que algumas instituições filosóficas (que não são igrejas e não tem 
acúmulo de pessoas nem atração de veículos) poderiam funcionar no local sem 
gerar impacto negativo ao entorno, como o Grupo filosófico Aletheia.

Proposta 01d
Autor Andrea Michelini (Luiz Macedo)

Setor Técnico

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

01d

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

27
REPROVADA



GT1

Existe uma demanda por parte da população, lojistas e empreendedores da 
mudança de uso na ADE Pampulha, para que possa ser permitido atividades 
como supermercado, pet shop, farmácias com área maior que 300m² e serviço 
de vacinação.
Existem diversas vias na Pampulha como Santa Rosa, Alfredo Camarati e 
Xangri-lá, que cabem lojas desse tipo, mas que hoje são proibidos.

Proposta 01e
Autor Evandro Veiga Negrão de Lima Junior

Setor Empresarial

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

01e

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

22
REPROVADA



GT1

Tendo em vista que a PBH concedeu o direito de alteração de atividades nas 
ADE´s de Belo Horizonte, onde serão permitidas inclusões de alguns CNAES e 
retirada de outros constantes da lei 11.181/19, vimos pelo presente informar as 
propostas da ADE Cidade Jardim.

INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CITADAS:

Proposta 01x 
Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

GT-1
Proposta 

01x

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

40
REPROVADA continua



GT1

INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CITADAS  NA pe-1 1 pe -2 na cidade jardim :

1-Comércio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios (já contemplada na proposta do Executivo para 
PE-2)
2-Comércio varejista de materiais de construção em geral
3-Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
4-Lavanderias, exceto self-service (já contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
5-Estacionamento de veículos
6-Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (já contemplada 
na proposta do Executivo para PE-2)
7-Fabricação de biscoitos e bolacha (já contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
8-Gestão de quadras, piscinas e praças de esporte
9-Atividades de reprodução humana assistida
10-Atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos (já 
contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
11-Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante , exceto ressonância magnética (já 
contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
12-Laboratório de anatomia patológica e citologia (já contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
13-Laboratórios clínicos (já contemplada na proposta do Executivo para PE-2)

Proposta 01x (continuação 1)
Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continua



GT1

INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CITADAS:

14-Atividades de franqueamento do Correio Nacional (já contemplada na proposta do Executivo para PE-2)
15-Centros de convenções 
16- Coworking  (equivale a 821130000 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - já 
contemplada na proposta do Executivo para PE-1 e PE-2)
17- Consulados (equivale a 990080000- Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais  - já 
contemplada na proposta do Executivo para PE-1 e PE-2)
18-Galerias de arte (equivale a 478900300 - Comércio varejista de objetos de arte - já contemplada na proposta 
do Executivo para PE-1 e PE-2)
19- Comércio varejista de móveis e artigos de decoração (equivalentes: 478909901 - Comércio varejista de 
artigos para decoração - já contemplada na proposta do Executivo para PE-1 e PE-2; 475470100 - Comércio 
varejista de móveis)

Proposta 01x (continuação 2)
Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim



GT1

Incluir a atividade de restaurantes para a PEB II da ADE do Belvedere. 
O Comercio esta se desenvolvendo no bairro sem opções de restaurantes. O 
setor onde tem PEB 3 onde é permitida instalação de restaurantes ( 561120100) é 
restrito e distante dos malls que estão surgindo na PEB 2. Temos a oportunidade 
de corrigir e evitar que esse público consumidor do local se dirija para Nova Lima 
onde o setor de alimentação têm proliferado.

OBSERVAÇÃO: contemplada na proposta 01a do Executivo, para PE-2

Proposta 01y
Autor Leirson Cunha 

Setor Empresarial

ADE Belvedere

GT-1
Proposta 

01y

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

28
REPROVADA



GT1

Incluir na PE-2 da ADE Pampulha

Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de pedras para revestimento
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
               

Proposta 01ac
Autor Priscila Garcia Castro

Setor Empresarial

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

02a

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

21
REPROVADA



GT1

Incluir na Otacílio Negrão de Lima  da ADE Pampulha

Açougue, peixaria, hortifruti, minimercados mercearias e armazens, lojas de 
conveniência, supermercado, lojas de brinquedos, artigos esportivos, lojas de 
variedades, 

               

Proposta 01ad
Autor Priscila Garcia Castro

Setor Empresarial

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

02a

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

23
REPROVADA



GT1

Na ADE Santa Tereza, permitir que o maior conjunto de atividades que geram baixo ou 
nenhum tipo de incômodo urbano-ambiental tenham área unificada em 150 m² nas 
vias classificadas como Permissividade Específica 1 (PE-1); e área alterada de 150 m² 
para 300 m² nas vias classificadas como permissividade específica 2 (PE-2), conforme a 
tabela baseada no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019. 

Alterar de 360 m² para 400 m² a área permitida aos serviços de alojamento (hotéis, 
apart-hotéis, pensões, etc), utilizando o corte de área padrão da ADE Santa Tereza para 
outras atividades.

Proposta 02a
Autor Executivo

Setor

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

02a

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

23
REPROVADA



GT1

No quarteirão do Mercado de Santa Tereza, propõe-se que sejam permitidas todas as atividades já 
admitidas na ADE Santa Tereza, além de:
● centro de convenções, gestão de espaço para exposições e feiras, casa de shows e espetáculos, 
discotecas, danceterias, salões de dança e similares, sem a limitação de área prevista no restante da ADE;
● exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares;
● exploração de sanitários;
● estacionamento;
● administração pública em geral;
● comércio atacadista de produtos alimentícios;
● comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
●comércio atacadista de produtos agrícolas in natura, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada.

Proposta 03a
Autor Executivo

Setor

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

03a

Delegados 
presentes 22 APROVADA

N. Votos

20 REPROVADA



GT1

Queremos incluir atividades econômicas tradicionais, especialmente as ligadas 
à economia criativa e solidária, bares, restaurantes e casas de eventos, casas 
de show, além de eventos culturais no Mercado da Lagoinha todos os dias.

Proposta 05b
Autor Teresa Vergueiro e Paulina Ribeiro

Setor Popular

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

05b

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

39
REPROVADA

Obs.: já são permitidas, exceto casa de show e eventos em determinados locais 
da ADE 



GT1

Atividades a serem estimuladas: espaços para entretenimento, economia criativa 
e cultural, que definem a Lagoinha como zona cultural, delimitada pela Avenida 
D. Pedro II e Avenida Antônio Carlos.

Proposta 06 (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro

Setor Popular

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

06

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

35
REPROVADA

Obs.: ver artigo 242 da Lei 11.181/2019



GT1

Alteração LEI Nº 11.181 na Seção II Do uso não residencial
Nos artigos 206, 207 e 208 e seus parágrafos, aparenta-se a utilização de uso 
somente em edificações horizontais ou já aprovadas até a época de promulgação 
da lei. Neste caso já estaria incluso edificações verticais. A proposta é retirar a 
especificidade do tipo de construção (vertical ou horizontal), já que a 
classificação se dá pelo uso da via, tornando assim mais simples a aplicação da 
lei.  

Proposta 07 (recomendação)
Autor Leirson Cunha 

Setor Empresarial

ADE _

GT-1
Proposta 

07

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

38
REPROVADA



GT1

Excluir  a atividade de estacionamentos 

Proposta 09 (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro

Setor Popular

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

09

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

19
REPROVADA



GT1

Fiscalização mais ágil, com interdição na reincidência;

Ampliação do corpo fiscal da PBH;

Proposta 10a (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro / Elisabete de Andrade/ Maria Consuelita 

Setor Popular e Técnico

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

10

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

25
REPROVADA



GT1

Regulamentação da ADE Lagoinha;
Plano diretor local para fomentar atividades culturais, gastronômicas;

Proposta 10b (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro / Elisabete de Andrade/ Maria Consuelita 

Setor Popular e Técnico

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

10

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

REPROVADA



GT1

Devolução do Mercado da Lagoinha aos moradores;

Proposta 10c (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro / Elisabete de Andrade/ Maria Consuelita 

Setor Popular e Técnico

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

10

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

21
REPROVADA



GT1

Não inclusão de novos imóveis para assistência social e limitação das atividades 
assistenciais em 300 m²

Proposta 10c (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro / Elisabete de Andrade/ Maria Consuelita 

Setor Popular e Técnico

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

10

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

24
REPROVADA



GT1

Proposta Condicionante acréscimo da necessidade de Estudo de Impacto de 
Vizinhança- EIV.

5.1) Reinserir a necessidade de EIV para casas de festas e eventos;

5.2) Alterar a classificação de bar com entretenimento para alto impacto de 
segurança e ambiental, necessitando de EIV para autorização e atendimento de 
requisitos de ações mitigadoras equivalentes às casas de show.

Proposta 11b (recomendação)
Autor Guilherme Leal, Kelyane, Rosemary

Setor Popular

ADE _

GT-1
Proposta 

11

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

25
REPROVADA



GT1

Dividir a Otacílio Negrão de Lima - ADE Pampulha - em diversos setores, uma vez que 
ela passa por diversos bairros, e no setor do Bairro São Luiz  e do Bairro Bandeirantes restringir novos 
empreendimentos geradores de ruído, como:
- Bares e Outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento; - Casa de 
shows e espetáculos; - Casas de Festas e Eventos; - Discotecas, danceterias, salões de dança e 
similares
Justificativa: Este setor da Otacílio Negrão de Lima já está saturado deste tipo de serviço e as residências próximas 
já estão muito impactadas pela poluição sonora gerada, considerando que parte dos eventos como casamentos e 
shows são realizados ao ar livre, sem meios de controle de ruído. Já em outros setores da Otacílio Negrão de Lima, 
a atração deste tipo de serviço é bem vinda, inclusive para gerar mais movimento, atratividade e segurança.
Portanto, considerando a abrangência da avenida e as diferenças entre cada bairro onde ela está, não é possível 
tratar as suas restrições e atrações para os diferentes usos não residenciais da mesma maneira.

Proposta 12 (recomendação)
Autor Graziella Malaco

Setor Técnico

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

12

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

28
REPROVADA



GT1

Permitir somente em PE-2:
SUB CATEGORIA COMÉRCIO:
471210000- (minimercados, mercearias e armazéns)
472960200- (lojas de conveniência)
472969900- ( produtos alimentícios não esp. anteriormente)

Justificativa: Todas estas atividades têm impacto no trânsito, necessitam de áreas de 
estacionamento, carga/descarga, e apresentam incompatibilidade de horários de 
funcionamento com vizinhos residenciais 

Proposta 13 (recomendação)
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

GT-1
Proposta 

13

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

21
REPROVADA

continua



GT1

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
429280100-Montagem de estruturas metálicas; 
439910200- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
432910400-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos; 
432910300-Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 
439910400- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras; 
332100000- Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 
332959900- Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 
332950100- Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 
731900100- Criação e montagem de estandes para feiras e exposições; 
859110006- Ensino de tênis; 
859960300- Treinamento em informática. 

Justificativa: todas estas atividades geram ruídos, necessidades de  áreas de carga, descarga, 
estacionamentos, e são incompatíveis com vizinhança residencial.

Proposta 13 (recomendação) - continuação 
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere



GT1

Acrescentar obrigatoriedade de licenciamento Urbanístico - EIV para as 
seguintes atividades: 

SUB CATEGORIA COMÉRCIO:
472370001- (varejista de água mineral)
472370002- (varejista de bebidas)
Justificativa: Todas estas atividades têm impacto no trânsito, necessitam de áreas de 
estacionamento, carga/descarga, e apresentam incompatibilidade de horários de 
funcionamento com vizinhos residenciais 

Proposta 14 (recomendação)
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

GT-1
Proposta 

14

Delegados 
presentes x APROVADA

N. Votos

21
REPROVADA continua



GT1

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
474150000- (varejista de tintas e materiais para pintura)
Justificativa: Atividade tem estoque de produto perigoso, com risco de incêndio, vazamento de 
produtos nocivos à saúde (thinner , solventes  etc ), necessitam de area estacionamento, 
carga/descarga  incompatíveis com vizinhança residencial
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
561120100-(restaurantes)
562010300-(cantinas)
Justificativa: Atividade geradora de  resíduos, e trabalho em horário incompatível com 
vizinhança residencial.
SERVIÇOS DE DIVERSÃO E ESPORTE
931910100- (Produção e promoção de eventos esportivos)
931310000- (Academia de ginástica)
932989902- (Exposições com cobrança de ingressos)
Justificativa: São atividades geradoras de impacto no trânsito, exigem estacionamento, geram 
ruídos excessivos, e trabalham em horário e dias incompatíveis com a vizinhança residencial.

Proposta 14 (recomendação) - continuação 1
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

continua



GT1

SERVIÇOS PESSOAIS
960170104- (Lavanderia self service)
960920400 (Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda)
Justificativa: Todas atividades geram impactos no trânsito, necessitam área de estacionamento, 
trabalham em horários e datas incompatíveis com vizinhança residencial
INDUSTRIA
209320002- (Fabricação de óleos essenciais)
Justificativa: Atividade com alto  ambiental, geradora de impacto trânsito, incompatível com 
vizinhança residencial e outras atividades já permitidas 
INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, COURO, CALÇADOS
141260200- (Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas)
Justificativa: Atividade geradora de ruído, geradora de resíduos, necessidade de área de carga 
descarga, incompatível com vizinhança residencial

Proposta 14 (recomendação) - continuação 2
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

continua



GT1

ASSISTÊNCIA SOCIAL
871150100- (Clínicas e residências geriátricas)
871150200- (Instituições de longa permanência para idosos)
871150500- (Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos)
873010100- (Orfanatos)
873010200- (Albergues assistenciais)
873019900- (Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente)
Justificativa: Atividades geradoras de grande fluxo de pessoas, geradoras de impacto trânsito, 
necessidade de área de estacionamento, geradoras de resíduos de tratamento especial, 
horários e dias de trabalho incompatíveis com vizinhança residencial
ENTIDADES ASSOCIATIVAS
942010000- (Atividades de organizações sindicais)
900350003- (Casa de cultura)
Justificativa: Atividades geradoras de grande fluxo de pessoas, veículos, necessidade de áreas 
de estacionamento,  horários e data de funcionamento e incompatíveis com vizinhança 
residencial

Proposta 14  (recomendação) - continuação 3
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

continua



GT1

SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA
Todas as atividades listadas nesta tipologia - e implantar controle de riscos ambientais
Justificativa: Atividades com legislação ambiental específica, geradora de resíduos 
contaminantes, necessidade de ares de carga descarga, estacionamento, geradora de grande 
fluxo de pessoas, incompatíveis com vizinhança residencial

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
851120000- (Educação infantil - creche)
851210000- (Educação infantil-pré-escola)
851390000-  (Ensino Fundamental)
852010000- (Ensino médio)
Justificativa; Todas atividades geradora de grande fluxo de pessoas, veículos, impactos no 
trânsito, necessidade de áreas de embarque desembarque, estacionamentos, e algumas com 
funcionamentos em horários incompatíveis com vizinhança residencial

Proposta 14  (recomendação) - continuação 4
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere


