


O que é a CMPU?

A Conferência Municipal de Política Urbana é um importante 
fórum de participação democrática, que reúne representantes 
da Sociedade Civil com o objetivo de avaliar os impactos das 
normativas urbanísticas no crescimento urbano e propor 
alterações para a qualificação do desenvolvimento da cidade. 

Na CMPU, a população de Belo Horizonte discute e define 
diretrizes para o desenvolvimento urbano a serem aplicadas na 
cidade.



Histórico da CMPU

A Lei 7.165 de agosto de 1996 (Plano Diretor Municipal) instituiu o COMPUR e 
estabeleceu a realização quadrienal da Conferência Municipal de Política Urbana. 

Cinco edições foram realizadas até hoje:   

1998 -
1999

2001 - 
2002

2009 2014 2018

I CMPU II CMPU III CMPU IV CMPU V CMPU



CMPU na legislação atual
O novo Plano Diretor Municipal - Lei 11.181/2019, em seus artigos arts. 83, 85 e 86, 
determina que a Conferência Municipal de Política Urbana deverá: 

● Ser realizada a cada quatro anos, no segundo ano de gestão do 
Executivo, com o objetivo de avaliar a condução e os impactos da 
implementação da política urbana municipal e apontar diretrizes para o 
seu aprimoramento;

● Ser amplamente convocada, tendo representantes dos três setores com 
assento no COMPUR: popular, técnico e empresarial;

● Criar condições para que as propostas elaboradas sejam resultado de um 
processo de discussão com a sociedade civil;

● Assegurar a participação dos diversos setores nas discussões realizadas, 
de forma a conhecer e articular as diferentes visões dos atores que 
participam da dinâmica urbana. 



VI CMPU  
O Regimento da VI CMPU foi aprovado  na  64ª Reunião Extraordinária do COMPUR, que 
ocorreu em 01/09/2022 e traz como propostas:

I)  A discussão e da elaboração de propostas referentes às Áreas de Diretrizes Especiais - 
ADEs

1 Compatibilidade da 
permissividade de 

usos não- 
residenciais na ADEs

2 Inclusão ou exclusão  
de atividades 
econômicas 

admitidas em ADEs

Lei 11.181/19 
Art. 362. O Executivo poderá encaminhar projeto de lei relativo à ampliação da permissividade de usos não 
residenciais e ao acréscimo de novas atividades econômicas admitidas nas ADEs antes do prazo previsto para a 
revisão desta lei.

Parágrafo único. As alterações nas normas relativas à permissividade de usos não residenciais nas ADEs deverão 
ser elaboradas de forma compartilhada com a sociedade civil.



VI CMPU

II) A promoção do debate e a elaboração de recomendações que versarão sobre 
mobilidade e mudanças climáticas em Belo Horizonte, abordando os temas:

Áreas 
Verdes

Saneamento 
Básico

Resíduos 
Sólidos

Eficiência 
Energética

Soluções 
Baseadas na 

Natureza



Buscando evitar conflitos com o calendário eleitoral e da Copa do Mundo de futebol,  
a VI CMPU ocorrerá de acordo com a seguinte programação:

VI CMPU: Cronograma

Etapa 1

17 de 
Novembro

18h30 às 
21h00

Etapa 2

26 de 
Novembro 
08h30 às 

13h00

Etapa 3

26 de 
Novembro 
14h00 às 

17h30

Abertura Plenárias finais

Trabalhos 
em grupo

19 de 
Novembro 
08h30 às 

17h30



VI CMPU: Participação

Poderão participar da VI CMPU: 

Toda a 
população 

interessada

OBSERVADOR(A)

 Representantes 
dos setores da 

sociedade civil com 
assento no 
COMPUR

DELEGADO(A)



VI CMPU: Participação

Setor Empresarial
Entidades patronais da indústria; 

Entidades patronais do comércio;

Entidades de serviços vinculados 
à questão urbana.

Setor Popular
Organizações comunitárias;

Associações de moradores;

Entidades de movimentos 
reivindicativos vinculados à 
questão urbana, sem vinculação 
a um território específicoSetor Técnico

Universidades e demais instituições 
de ensino superior;

Entidades de profissionais liberais;

Organizações não governamentais 
ligadas à questão urbana.



VI CMPU: Participação

São delegadas e delegados natos, não sendo necessário realizar inscrições: : 

1 Conselheiros e suplentes do 
COMPUR representantes da 

sociedade civil, mantida a 
vinculação com o setor a que 

pertençam

2 Representantes e suplentes 
dos Fóruns das Áreas de 

Diretrizes Especiais – FADES, 
mantida a vinculação com o 

setor a que pertençam



VI CMPU: Vagas

vagas para 
entidades de cada 

setor 
( sendo 15 para 
cada subsetor )

45
Cada entidade 

poderá indicar até 3 delegados/
delegadas



VI CMPU: Vagas

Caso a demanda por inscrições supere o número de vagas 
previsto será permitido ampliar esse número, desde que 
respeitada a distribuição igualitária entre os três setores.

Havendo disponibilidade de vagas, serão aceitas inscrições 

nos dias e locais da VI CMPU, apenas como observador(a).



VI CMPU: Grupos de trabalho

Os Grupos de Trabalho serão divididos de forma a guardar, na medida do possível, a 
proporção aproximada de um terço de representantes de cada setor na composição de 
cada um deles.

Os Grupos de Trabalho serão divididos por temas de discussão:

GT1

Definição das 
atividades admitidas 
nas ADEs, por tipo de 

via

Atividades

GT2

Definição da 
classificação das vias 

das ADEs quanto à 
permissividade de usos.

Permissividade 

GT3

Definições de caráter 
geral sobre uso não 

residencial nas ADEs.

Geral

GT4

Recomendações acerca das 
áreas verdes, saneamento 
básico, resíduos sólidos, 

eficiência energética e soluções 
baseadas na natureza.

Mobilidade e 
Mudanças Climáticas



VI CMPU: Grupos de trabalho

Os delegados só poderão votar no Grupo de Trabalho para o qual 
se inscreveram

As propostas aprovadas serão encaminhadas para a apresentação 
na Plenária Final

Cada Grupo de Trabalho deverá eleger um relator com a função de 
apresentar as propostas na Plenária Final



VI CMPU: Propostas dos Grupos de Trabalho

As propostas do Poder Executivo para os Grupos de Trabalho 01. 02 e 03 estão 
disponíveis no site para serem consultadas: 

Imagem retirada do site www.pbh.gov.br/vicmpu .

Os delegados, a partir do deferimento de sua inscrição, poderão encaminhar 
propostas para discussão na VI CMPU, por meio de formulário que será 
disponibilizado pela organização da VI CMPU, até o dia anterior ao da Abertura da VI 
CMPU.

http://www.pbh.gov.br/vicmpu


VI CMPU: Propostas dos Grupos de Trabalho

As propostas do Poder Executivo 
abrangem as ADE´s:

ADE Belvedere
ADE Belvedere III
ADE Mangabeiras 
ADE São Bento
ADE Pampulha
ADE Santa Tereza
ADE Cidade Jardim
ADE Santa Lúcia
ADE Buritis
ADE Estoril
ADE Lagoinha
ADE Avenida Do Contorno

ADES que não estão em discussão nas 
propostas do Executivo:

ADE Serra Do Curral
ADES Mirantes
ADE Distrito Da Moda
ADE Vale Do Arruda
ADE Trevo 
ADE Venda Nova
ADE Primeiro De Maio
ADE Dos Quilombos

- ADE’s Ambientais:
ADE De Interesse Ambiental Da Izidora
ADE Barragem Santa Lúcia
ADE Bacia Da Pampulha



VI CMPU: Plenária final

A Plenária Final oficializará o término dos trabalhos e reunirá 
todos os participantes para a apresentação das propostas 
aprovadas nos Grupos de Trabalho.

Todas as informações relativas à realização da VI CMPU serão 
disponibilizadas no site da PBH/SMPU



VI CMPU: Inscrição

As inscrições para a participação na VI CMPU poderão 
ser efetuadas no período de 03 de outubro até as 19h do 
dia 07 de novembro de 2022, por meio do endereço:

www.pbh.gov.br/cmpu

http://www.pbh.gov.br/vicmpu


VI CMPU: Locais e Datas
  Abertura

17/11/2022, das 18:30h às 21:30h, credenciamento à partir de 17h

Escola Municipal Belo Horizonte

Av. José Bonifácio, 189 - São Cristóvão 

Grupos de Trabalho  

19/11/2022 de 08h às 18h

Secretaria Municipal de Educação

Rua Carangola, 288 - Santo Antônio 

Grupos de Trabalho e Plenárias Finais

26/11/2022 de 08h às 18h

Escola Municipal Belo Horizonte

Av. José Bonifácio, 189 - São Cristóvão

https://www.google.com/maps/place/Av.+Jos%C3%A9+Bonif%C3%A1cio,+189+-+S%C3%A3o+Crist%C3%B3v%C3%A3o,+Belo+Horizonte+-+MG,+31210-690/@-19.9035063,-43.9475025,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xa690abe5b26f83:0xc27857df0fe28bd5!8m2!3d-19.9035542!4d-43.9472809
https://www.google.com/maps/@-19.9411752,-43.9419718,3a,75y,247.68h,101.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sFZIfKpE-NIAexKDSjdlqrQ!2e0!5s20220101T000000!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/place/Av.+Jos%C3%A9+Bonif%C3%A1cio,+189+-+S%C3%A3o+Crist%C3%B3v%C3%A3o,+Belo+Horizonte+-+MG,+31210-690/@-19.9035063,-43.9475025,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xa690abe5b26f83:0xc27857df0fe28bd5!8m2!3d-19.9035542!4d-43.9472809


Muito obrigado!
eventos.suplan@pbh.gov.br

www.pbh.gov.br/cmpu

mailto:eventos.suplan@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/vicmpu

