
VOTAÇÃO 
GT1



GT1

Indicar, para todas as ADEs, um mesmo conjunto de atividades econômicas nas vias 
de permissividade específica, conforme a tabela Proposta de Alteração de 
Atividades nas ADEs baseada no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019. A proposta 
consiste em 3 (três) classificações específicas para as ADEs, quais sejam: 

1) Classificação 1 será admitida nas vias com Permissividade Específica 1 (PE-1) 
2) Classificação 2 será admitida nas vias com Permissividade Específica 2 (PE-2) 
3) Classificação 3 é restrita à Avenida Otacílio Negrão de Lima, na ADE Pampulha.  

Proposta 01a
Autor Executivo

Setor

ADE Belvedere, Belvedere III, Cidade Jardim, Estoril, Mangabeiras, 
Pampulha, Santa Lúcia, Santa Tereza e São Bento

GT-1
Proposta 

01a

Delegados 
presentes 20 APROVADA

N. Votos

40 20 REPROVADA

TABELA: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ADEs

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AyWsi0SLIyhKFTxDp-UXQ1B4Q6_pfc87/edit?usp=share_link&ouid=103829574616249759623&rtpof=true&sd=trueura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdfno/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_ANEXO%20XIII_publica%C3%A7%C3%A3o.pdf


GT1

Rejeitar na íntegra a Proposta 1a (Grupo 1) da PBH, “Unificar em todas as ADEs um mesmo 
conjunto de atividades econômicas permitidas nas 3 categorias de vias (...)”, considerando que a permissão 
de atividades deve considerar as características regionais e a sua unificação tende a ocasionar efeitos 
negativos não previstos. Tal proposta fere o artigo 5º, Inciso XXIII, da Constituição Federal, que estabelece a 
Função Social da Propriedade, uma vez que as ADEs Santa Tereza, Lagoinha, Pampulha e Cidade Nova 
gozam de diretrizes específicas de proteção patrimonial, devendo ser respeitadas suas singularidades 
culturais e territoriais.  Observa-se a ilegalidade de tal proposta diante também da não observância do 
Estatuto das Cidades que estabelece que deverão ser cumpridas as definições específicas de cada 
zoneamento, devendo também observar a "proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”. 

Proposta 01b
Autor Lincoln Avelino de Barros (COVID) Claudia Regina Rossi Fantini

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

01b

Delegados 
presentes 20 APROVADA

N. Votos

40 20 REPROVADA



GT1

Não concordamos com a unificação das Ades para efeito de classificação de vias 
e suas respectivas ocupações. Justificativa; A Proposta da PBH, não contempla as particularidades bem como as 
características históricas das Ades em referência. Por exemplo, não se compara uma via PE1 no Belvedere com uma via PE1 em Santa Teresa ou 
no Buritis. Lembrando que bairros planejados mais recentemente na cidade, já tinham incorporado vários atributos necessários a manutenção 
de suas características quando de seu planejamento, tudo que se alterar agora, desconfiguraria todo a ADE, trazendo impactos não previstos e 
não planejados, interferindo em toda estrutura da cidade, impacto urbano, trânsito, estrutura de água, esgoto etc e gerando conflitos entre 
atividades comerciais e moradores residenciais. Conflitos que a ineficiência do setor de fiscalização da PBH não tem conseguido administrar.
As atividades e outras alterações discutidas e aprovadas nas ADES, foco das discussões da VI Conferência só poderão ser aplicadas às demais 
ADE`s após 4 anos, após também serem discutidas suas permissividades e características das vias, na próxima Conferência.
Qualquer  proposta  de alteração do planejamento urbano deverá observar todas determinações constitucionais, leis estaduais e municipais 
que garantam a participação democrática dos moradores da cidade, a escuta regionalizada  dos mesmos, devendo prevalecer os princípios 
constitucionais da igualdade, isonomia e primazia de tratamento das desigualdades dos cidadãos e suas características locais, buscando 
incentivar as vocações das ruas, bairros e regiões, incentivando as atividades econômicas que consolidem os interesses da população local e 
do entorno.

Proposta 01c
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE Belvedere

GT-1
Proposta 

01c

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a



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 27 APROVADA

N. Votos

41 14 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 22 APROVADA

N. Votos

41 17 REPROVADA



GT1

A proposta da PBH apresenta a atividade de Casa de Festas e Eventos até 500m² para a Av. 
Cônsul Antônio Cadar (atividades de grupo 2). Solicito que no caso de Casa de Festas e 
Eventos Infantis, que tem um impacto diurno bem menor no entorno que outros tipos de 
eventos, possa ter área até 1.000m² (grupo 3 apenas para festas infantis). 
Código CNAE: 823000201. 
Justificativa técnica: Quando um EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança é elaborado, é possível verificar os 
impactos urbanos que os empreendimentos geram no entorno imediato. Uma casa de festas e eventos 
INFANTIS gera um impacto geralmente diurno e com bem menos impactos na vizinhança, podendo ser 
liberada a área de 1.000m² para viabilizar alguns empreendimentos voltados para crianças no São Bento. 

Proposta 01f
Autor Andrea Michelini (GT2) Luiz Macedo

Setor Técnico

ADE São Bento

GT-1
Proposta 

01f

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

41 x REPROVADA



GT1

Quanto a proposta de Alteração de atividades nas ADES, temos várias restrições e 
apresentamos nossa contra proposta para análise e votação:
SUB CATEGORIA COMÉRCIO:
471210000-Permitir somente em PE2 (minimercados, mercearias e armazéns)
472960200-Permitir somente em PE2 (lojas de conveniência)
472969900-Permitir somente em PE2 ( 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 01g
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01g

Delegados 
presentes 17 APROVADA

N. Votos

41 20 REPROVADA



GT1

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
474150000- permitir somente em PE2 (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
OBSERVAÇÃO: Está somente em PE-2 na proposta 01a do Executivo.

Proposta 01h
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01h

Delegados 
presentes 19 APROVADA

N. Votos

41 20 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS E ALOJAMENTO
551080100-Permitir somente em PE2 (Hotéis)
551080200-Permitir somente em PE2 (Apart-hotéis)

Justificativa: Atividades que geram horários e funcionamento incompatível com 
vizinhos residenciais, além de necessidades de áreas de estacionamento.

Proposta 01i
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01i

Delegados 
presentes 18 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS DE DIVERSÃO E ESPORTE
931910100- permitir somente em PE2 (Produção e promoção de eventos 
esportivos) (retirada pelo autor)
931310000- permitir somente em PE2 (Academia de ginástica)
932989902- permitir somente em PE2 (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 01j
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01j

Delegados 
presentes 17 APROVADA

N. Votos

41 22 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
Permitir somente em PE2: 859110098- Ensino de esportes, não especificados 
anteriormente, exceto mergulho e tênis; 859110005- Ensino de mergulho; 
859290100-Ensino de dança; 859290200- Ensino de artes cênicas, exceto dança; 
859290300- Ensino de música; 859299900- Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente; 863050400-Atividade odontológica; 325070600 - 
Serviços de prótese dentária
Justificativa: todas estas atividades geram ruídos, necessidades de  áreas de carga, 
descarga, estacionamentos, e são incompatíveis com vizinhança residencial.

Proposta 01k
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01k

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS PESSOAIS
960170104- permitir somente em PE2 (Lavanderia self service)
960330300-NÃO PERMITIR EM NENHUMA PE (Serviços de sepultamento)
960330400-NÃO PERMITIR EM NENHUMA PE  (Serviços de funerárias)
960920400- permitir somente em PE2 (Exploração de máquinas de serviços 
pessoais acionadas por moeda) (retirada pelo autor)
Justificativa: Todas atividades geram impactos no trânsito, necessitam área de 
estacionamento, trabalham em horários e datas incompatíveis com vizinhança 
residencial

Proposta 01l
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01l

Delegados 
presentes 17 APROVADA

N. Votos

41 20 REPROVADA



GT1

LOCAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS, DOMÉSTICOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
771950200-NÃO PERMITIR EM NENHUMA PE (Locação de aeronaves sem 
tripulação)

OBS: atividade de grupo 1. 

Proposta 01m1
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01m

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 24 REPROVADA



GT1

LOCAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS, DOMÉSTICOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
772920201-Permitir somente em PE2 (Aluguel de utensílios e móveis para 
festas)

OBS: A segunda não foi incluída na proposta 01a do Executivo para nenhuma 
ADE, mantendo-se apenas nas ADEs em que já é admitida. Proposta de incluir 
para todas as ADEs em PE-2

Proposta 01m2
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01m

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 22 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS AUXILIARES DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
781080000-Permitir somente em PE2 (Seleção e agenciamento de mão-de-obra)
782050000-Permitir somente em PE2 (Locação de mão-de-obra temporária)
783020000-Permitir somente em PE2 (Fornecimento e gestão de recursos humanos 
para terceiros)

Justificativa: Atividades com aglomeração de grande número de pessoas, com impactos 
no trânsito, necessidade de estacionamento, incompatível com vizinhança residencial

Proposta 01n
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01n

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

INDUSTRIA
209320002-permitir somente em P2 (Fabricação de óleos essenciais)

Justificativa: Atividade com alto  ambiental, geradora de impacto trânsito, 
incompatível com vizinhança residencial e outras atividades já permitidas 

Proposta 01o
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01o

Delegados 
presentes 15 APROVADA

N. Votos

41 24 REPROVADA



GT1

INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, COURO, CALÇADOS
141260200- permitir somente em PE2 (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 01p
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01p

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

ASSISTÊNCIA SOCIAL
871150100- permitir somente em PE2 (Clínicas e residências geriátricas)
871150200- permitir somente em PE2 (Instituições de longa permanência para idosos)
871150500- permitir somente em PE2 (Condomínios residenciais para idosos e deficientes 
físicos)
873010100- permitir somente em PE2 (Orfanatos)
873010200- permitir somente em PE2 (Albergues assistenciais)
873019900- permitir somente em PE2 (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

Proposta 01q
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01q

Delegados 
presentes 13 APROVADA

N. Votos

41 25 REPROVADA



GT1

ENTIDADES ASSOCIATIVAS
942010000- permitir somente em PE2 (Atividades de organizações sindicais)
900350003- permitir somente em PE2 (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 01r
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01r

Delegados 
presentes 12 APROVADA

N. Votos

41 22 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA
Todas as atividades listadas nesta tipologia- permitir somente em PE2

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

Proposta 01s
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01s

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
851120000- permitir somente em PE2 (Educação infantil - creche)
851210000-permitir somente em PE2(Educação infantil-pré-escola)
851390000- permitir somente em PE2  (Ensino fundamental)
852010000-, permitir somente em PE2 (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 01t
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01t

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

41 24 REPROVADA



GT1

SERVIÇOS PÚBLICOS
Todas as atividades listadas nesta tipologia-Permitir somente em PE2
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

OBSERVAÇÃO: Cartórios e Seguridade social obrigatória,  já são permitidos em 
PEB-I

Proposta 01u
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01u

Delegados 
presentes 17 APROVADA

N. Votos

41 23 REPROVADA



GT1

OUTROS SERVIÇOS
960339901-Não permitir em nenhuma PE (Gestão de capela velório)

Justificativa: Atividades geradoras de grande fluxo de pessoas, veículos, 
necessidade de áreas de estacionamento,  horários e dta de funcionamento e 
incompatíveis com vizinhança residencial

Proposta 01v
Autor Gerson Ziviani

Setor Popular

ADE

GT-1
Proposta 

01v

Delegados 
presentes 17 APROVADA

N. Votos

41 23 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.

RETIRADA DAS ATIVIDADES CITADAS: 

Proposta 01w
Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

GT-1
Proposta 

01w

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA continua

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a



GT1
Proposta 01w (CONTINUAÇÃO 1)

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continua

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a

RETIRADA DAS ATIVIDADES CITADAS ABAIXO NA PE-1:
8-Atividades de sonorização e iluminação 
9-Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
20-Centro de formação de condutores sem pista de rolamento
24-Casas lotéricas (admitida em PECJ-II)
25-Atividades de saunas e banhos (admitida em PECJ-I e PECJ-II)
30-Serviços de astrólogos, videntes e similares (admitida em PECJ-II)
31-Serviço de engraxates (admitida em PECJ-II)
36-Imunização e controle de pragas urbanas (admitida em PECJ-II)
38-Locação e arrendamento de bicicletas
39-Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos (admitida em PECJ-II)



GT1
Proposta 01w (CONTINUAÇÃO 2)

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continua

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a

RETIRADA DAS ATIVIDADES CITADAS ABAIXO NA PE-1:
40-Gestão de frotas de veículos
41-Transporte escolar
42-Serviço de taxi
43-Serviços de apoio ao transporte por taxi, inclusive centrais de chamadas
44-Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
45-Operador de transporte multimodal-OTM
46-Seleção e agenciamento de mão de obra
47-Locação de mão-de-obra temporária
48-Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
49-Atividades de teleatendimento (admitida em PECJ-II)
55-Decoração, lapidação, gravação, vitrificação, e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 
(admitida em PECJ-II)
57-Atividades de centros de assistência psicossocial



GT1
Proposta 01w (CONTINUAÇÃO 3)

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a

RETIRADA DAS ATIVIDADES CITADAS ABAIXO NA PE-1:
58-Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
dependência química não especificadas anteriormente
59-Clínicas e residências geriátricas
60-Instituições de longa permanência para idosos
61-Condomínios residenciais para idosos ou deficientes físicos
62-Orfanatos
63-Albergues assistenciais
64-Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente
65-Serviços de assistência social sem alojamento
66-Administração pública em geral (admitida em PECJ-II)
70-Fóruns, tribunais e secretarias de justiça
71-Seguridade social obrigatória
72-Gestão de capela velório



GT1
Proposta 01x 

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continua

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:

GT-1
Proposta 

01x

Delegados 
presentes 40 APROVADA

N. Votos

1 REPROVADA continua



GT1
Proposta 01x (CONTINUAÇÃO 1)

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continuacontinua

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)



GT1
Proposta 01x (CONTINUAÇÃO 2)

Autor João Lúcio Almeida de Mello 

Setor Popular

ADE Cidade Jardim

continua

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)



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 28 APROVADA

N. Votos

14 REPROVADA



GT1

os moradores do bairro Mangabeiras aqui representados pela Associação dos 
Moradores do Bairro Mangabeiras legalmente constituída e registrada em 
Cartório vêm por meio desta informar que são contrários à proposta 
apresentada de flexibilização do uso exclusivamente residencial ou 
permissividade de uso não residencial dentro dos seus limites, pedindo vênia 
para apresentar a seguir as razões e fundamentos legais que norteiam essa 
discordância, as quais merecem especial atenção. 

Proposta 01z 
Autor Leonardo Almeida Magalhães

Setor Empresarial

ADE Mangabeiras

GT-1
Proposta 

01y

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a

continua



GT1

A convocação para a VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE 
BELO HORIZONTE ressalta a importância da participação dos diversos setores da 
sociedade tais como Conselhos e Associações, popular, pública e empresarial, na 
discussão acerca de definições sobre eventuais alterações na política urbana da 
cidade, o que realmente é essencial.. 

Em atendimento a esta convocação e entendendo ser realmente imprescindível 
na pretensão de alterações de políticas urbanas ouvir, em especial, aqueles 
afetados pelas mudanças propostas, a Associação dos Moradores do Bairro 
Mangabeiras vem apresentar as seguintes considerações em relação a matéria 
que diretamente lhes afeta, qual seja “permissividade de usos não residenciais 
nas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs).”
               

Proposta 01z (continuação)
Autor Leonardo Almeida Magalhães

Setor Empresarial

ADE Mangabeiras



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 21 APROVADA

N. Votos

20 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 23 APROVADA

N. Votos

18 REPROVADA



GT1

Na Otacílio Negrão de Lima - ADE Pampulha - no  Bairro São Luiz  
retirar da proposta do Executivo a atividade 

- Gestão de espaços para exposição e feiras

Proposta 01ae
Autor Graziella Malaco

Setor Técnico

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

12

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a



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 23 APROVADA

N. Votos

42 19 REPROVADA



GT1

A proposta é que mesmo as vias PESAT-1 passem a ser PE-1; as vias PESAT-2 
passem a ser PE-2 seguindo a lista de atividades apresentadas no GT-1, mas 
sem limites de área.

Proposta 02c 1
Autor Cleinis de Faria

Setor Empresarial

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

02c

Delegados 
presentes 19 APROVADA

N. Votos

42 20 REPROVADA



GT1

Alternativamente, propõe-se que todo o comércio varejista seja sem limites de 
área igual ao código de atividades 471130200 (supermercado) por isonomia.

Proposta 02c 2
Autor Cleinis de Faria

Setor Empresarial

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

02c

Delegados 
presentes 16 APROVADA

N. Votos

42 24 REPROVADA



GT1

Rejeitar para a ADE de Santa Tereza as seguintes alterações, 
propostas pela PBH na Tabela constante do ANEXO XIII USOS NÃO RESIDENCIAIS: 
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES, REPERCUSSÕES NEGATIVAS E MEDIDAS 
MITIGADORAS:
a) todas as alterações de Atividades com Alto Risco Ambiental e/ou de Segurança; 
b) todas as alterações de Atividades de Comércio Atacadista em vias classificadas 
como PS1; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; 
partes e peças

Proposta 02d 
Autor Lincoln Avelino de Barros (COVID) Claudia Regina Rossi Fantini

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

02d

Delegados 
presentes 11 APROVADA

N. Votos

42 25 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

42 20 REPROVADA



GT1

Alterar a Proposta 03a da PBH: retirar da proposta do executivo: “casa de shows e 
espetáculos, discotecas, danceterias, salões de dança e similares, sem a limitação de 
área prevista no restante da ADE”  mantendo-se a restrição de área prevista na ADE e 
no Edital de Concessão do Mercado para essas atividades

Justificativa: considerando serem contraditórias com a característica definida para o bairro e para as vias onde se 
localiza o Mercado, além de contrário ao Edital de Ocupação do Mercado as atividades de “casa de shows e 
espetáculos, discotecas, danceterias, salões de dança e similares, sem a limitação de área prevista no restante da 
ADE”. O Anexo III do Contrato de Concessão do Mercado (pag. 5) estabelece que quais as funções típicas a serem 
exercidas pela Concessionária, entre as estas não figurando as alterações contidas nessa proposta..

Proposta 03c 2
Autor Lincoln Avelino de Barros (COVID) Claudia Regina Rossi Fantini

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-1
Proposta 

03c

Delegados 
presentes 18 APROVADA

N. Votos

42 19 REPROVADA



GT1

Na ADE Pampulha, as atividades incluídas no Anexo XIII, da Lei nº 11.181, de 2019, podem ser 
associadas a outras, da seguinte forma:

I - as atividades incluídas entre os serviços de alimentação poderão ser associadas a 
atividades incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios;
II - as atividades de centro de convenções e de centro cultural poderão ser associadas a 
atividades incluídas entre as de comércio varejista de produtos alimentícios e comércio 
varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar. 

Proposta 04
Autor Executivo

Setor

ADE Pampulha

GT-1
Proposta 

04

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

A proposta 4 está condicionada à aprovação da proposta 1a ou outra de inserção de maior 
gama de atividades na ADE Pampulha. 

PROPOSTA DEIXA DE TER 
VALIDADE COM A NÃO 
APROVAÇÃO DA 
PROPOSTA 01a



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 39 APROVADA

N. Votos

42 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
41 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 22 APROVADA

N. Votos

41 16 REPROVADA



GT1

Proposta Condicionante  para concessão de Alvará de Localização e 
Funcionamento- ALF

Entendemos como exigência pré-estabelecida, para a implementação do Projeto 
de Flexibilização das atividades comerciais nas Áreas de Diretrizes 
Especiais-ADEs, a previsão legal de INTERDIÇÃO do estabelecimento, a partir 
da 2ª autuação referente à POLUIÇÃO SONORA, decorrente de atividades que 
extrapolem a permissividade sonora prevista ou da oferta de atividades não 
elencadas no Alvará de Localização e Funcionamento do empreendimento. 

Proposta 08b (recomendação)
Autor Kelyane e Mary 

Setor Popular

ADE _

GT-1
Proposta 

08

Delegados 
presentes 20 APROVADA

N. Votos

41 20 REPROVADA



GT1

Excluir  a atividade de estacionamentos 

Proposta 09 (recomendação)
Autor Teresa Vergueiro

Setor Popular

ADE Lagoinha

GT-1
Proposta 

09

Delegados 
presentes 19 APROVADA

N. Votos

18 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 25 APROVADA

N. Votos

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 21 APROVADA

N. Votos

1 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 24 APROVADA

N. Votos

6 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 25 APROVADA

N. Votos

15 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 28 APROVADA

N. Votos

5 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 21 APROVADA

N. Votos

19 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 21 APROVADA

N. Votos

19 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


