
VOTAÇÃO 
GT3



GT3

Os imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto 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.

Especificamente para o exercício da atividade de estacionamentos em imóveis tombados, ou 
indicados para tombamento inseridos nas ADEs, deverá haver aprovação do Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH).

Proposta 01a
Autor Executivo

Setor

ADE Geral

GT-3
Proposta 

01a

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

23
23 X REPROVADA

REPROVADA



GT3

Os imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto 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.

Proposta 01b
Autor Proposta de consenso

Setor

ADE Geral

GT-3
Proposta 

01a

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA



GT3

Alterar a Proposta 1 a (Grupo 3) da PBH para a seguinte redação: 

“Os imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto 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 (aqueles aprovados no GT-1) e houver aprovação do 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 
(CDPCM-BH) para as atividades na ADE Santa Tereza.”

Proposta 01c
Autor Lincoln Avelino de Barros - Rafael

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-3
Proposta 

01b

Delegados 
presentes  APROVADA

N. Votos

23
23 X REPROVADA

REPROVADA



GT3

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 Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs.

Proposta 02a
Autor Executivo

Setor

ADE Geral

GT-3
Proposta 

02a

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA



GT3

Rejeitar na íntegra a Proposta 2a (Grupo 3) 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 02b
Autor Lincoln Avelino de Barros

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-3
Proposta 

02b

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

23
23 X REPROVADA

REPROVADA



GT3

Permitir que as atividades de hotéis e apart-hotéis, no setor ADE Residencial 
Central da Área de Diretrizes Especiais - ADE Avenida do Contorno exerça 
outras atividades econômicas em suas instalações.

Proposta 03
Autor Executivo

Setor

ADE Avenida do Contorno

GT-3
Proposta 

03

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA



GT3 Proposta 04a
Autor Executivo

Setor

ADE Avenida do Contorno

GT-3
Proposta 

04a

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

23
23 X REPROVADA

Permitir a extensão do exercício de atividades econômicas entre as vias de 
permissividade específica das Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs, autorizando, mediante 
parecer favorável do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano, 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), se forem compatíveis 
com as características da vizinhança.

REPROVADA



GT3

Rejeitar na íntegra a Proposta 4a (Grupo 3) 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 04b (NÃO ANALISADA)
Autor Lincoln Avelino de Barros

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-3
Proposta 

04b

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

NÃO ANALISADA



GT3

Permitir a extensão do exercício de atividades econômicas entre as vias de permissividade 
específica das Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs, autorizando, mediante parecer favorável 
do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano, 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), se forem compatíveis com as características da 
vizinhança.

Manter para ADE Santa Tereza a regra da legislação atual..

Proposta 04c
Autor Rafael Barros

Setor Popular

ADE Santa Tereza

GT-3
Proposta 

04b

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA



GT3 Proposta 05  (recomendação) (NÃO ANALISADA)
Autor Guilherme Leal Fernandes 

Setor Popular

ADE _

GT-3
Proposta 

05

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

“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.”

NÃO ANALISADA



GT3 Proposta 05  (recomendação)
Autor Recomendação por consenso

Setor

ADE _

GT-3
Proposta 

05

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA

Enviar ao Compur e disponibilizar no site, a cada três meses, relatório  de  atividades com impacto de 
poluição sonora  pela fiscalização nas ADEs  para verificação de convocação para licenciamento. 



GT3 Proposta 06  (recomendação) (NÃO ANALISADA)
Autor Maria Aparecida Bayão

Setor Popular

ADE _

GT-3
Proposta 

06

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

Nos projetos do poder público e nos empreendimentos privados incorporar uma maior 
preocupação com as áreas verdes e com a permeabilidade de solo.NÃO ANALISADA



GT3 Proposta 07  
Autor Renato Ferreira Machado Michel (delegado nato)

Setor Empresarial

ADE Pampulha - regra de extensão de uso com agrupamento de lote

GT-3
Proposta 

07

Delegados 
presentes X APROVADA

N. Votos

23
23 REPROVADA

Admissão de agrupamento de lotes para usos não residenciais na Av. Portugal (proposta 
discutida no Grupo 2). 
No caso de aprovação de projeto em lote ou conjunto de lotes com frente para logradouros 
de classificação viária diferente, poderá ser admitido para todo o terreno o uso permitido nos 
lotes com frente para a via de maior hierarquia.



GT3 Proposta 08  (recomendação) (NÃO ANALISADA)
Autor Fernando Santana

Setor Popular

ADE Todas

GT-3
Proposta 

08

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

1)As Permissividades, atividades e outras alterações discutidas e aprovadas para as ADES, 
foco das discussões da VI Conferência só poderão ser aplicadas às demais ADE`s após 4 anos, 
após também serem discutidas de acordo com as características das vias e necessidades da 
população do território.  Portanto, modificações delas atraves de discussões regionalizadas, 
podendo ser pauta da Próxima Conferência.

Justificativa: Cada ADE possui suas próprias características e demandas, a falta de 
representantes delas iligitima as deliberações dessa Conferência.

NÃO ANALISADA



GT3 Proposta 09 (recomendação) (NÃO ANALISADA)
Autor Fernando Santana

Setor Popular

ADE Todas

GT-3
Proposta 

08

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

2) 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 ( art. 5o. da CF88) 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, o patrimônio cultural material e 
imaterial.

NÃO ANALISADA



GT3 Proposta 10 (recomendação) (NÃO ANALISADA)
Autor Fernando Santana

Setor Popular

ADE Todas

GT-3
Proposta 

10

Delegados 
presentes APROVADA

N. Votos

REPROVADA

3) Nenhuma alteração de permissividades de vias  e atividades propostas poderão 
colocar em risco áreas de preservação ambientais, nascentes e outros ecosistemas 
que impactem a vida do ser humano, fauna e flora, mesmo que sejam aprovadas nesta 
VI Conferência, uma vez que nenhum estudo preliminar legal e técnico foram 
apresentados ou concedido prazo para avaliações regionais.

NÃO ANALISADA


