
VI Conferência Municipal de Política Urbana

PROPOSTAS GRUPO DE TRABALHO 1
Definição das atividades admitidas nas ADEs1

DINÂMICA DO GRUPO DE TRABALHO 1

O Grupo de Trabalho 1 (GT-1) irá discutir a ampliação das atividades econômicas
admitidas nas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs), nos termos do disposto no Art. 362 da
Lei nº 11.181/2019 - Plano Diretor.

O GT-1 trabalhará propostas para as vias de Permissividade Específica 1 (PE-1) e de
Permissividade Específica 2 (PE-2), ambas classificações viárias por permissividade de uso
propostas para as ADEs, pelo Executivo Municipal.

As propostas serão trabalhadas a partir da tabela Proposta de Alteração de Atividades nas
ADEs (link), que tem como base o Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019 - Plano Diretor (link).

Os participantes do GT-1 deverão aprovar, rejeitar, apresentar propostas alternativas àquela
originalmente elaborada pelo Poder Executivo, ou formular novas propostas.

Vale lembrar que o art. 362 da Lei nº 11.181/2019, base da VI Conferência Municipal de
Política Urbana, define que poderá haver apenas ampliação à permissividade de atividades
econômicas nas ADEs. Caso o GT-1 aponte restrição de alguma atividade, esta será listada
como recomendação, mas não comporá a proposta de alteração normativa.

Para auxiliar na compreensão da tabela, preparamos o esquema que pode ser visto abaixo
ou acessado por este link, que permite melhor visualização.

1 Conforme Anexo I - do Regimento da VI Conferência Municipal de Política Urbana - publicada no
DOM em 13/09/2022

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_lei11181%20-%20Anexo%20XIII%20-%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20das%20Atividades.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_exemploexplicativo.pdf
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Esquema explicativo da Proposta de Alteração de Atividades nas ADEs

Esquema explicativo da Proposta de Alteração de Atividades nas ADEs

PROPOSTA 1

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 (link) baseada no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 1

A Proposta 1 está diagramada na tabela Proposta de Alteração de Atividades nas ADEs
(link), a qual tem como base o Anexo XIII da Lei nº 11.181, de 2019 - Plano Diretor (link).

A proposta consiste em 3 (três) classificações específicas para as ADEs, quais sejam:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_lei11181%20-%20Anexo%20XIII%20-%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20das%20Atividades.pdf
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Classificação 1:

Abrange um conjunto de atividades não residenciais, de uso cotidiano, que geram baixo ou
nenhum tipo de incômodo urbano-ambiental. Contempla também atividades de incentivo à
economia criativa, além de atividades que contribuem para para a preservação e
valorização do patrimônio cultural nas ADEs que possuem Conjuntos Urbanos Protegidos.

A Classificação 1 será admitida nas vias com Permissividade Específica 1 (PE-1) e
contempla:

● atividades classificadas como Grupo I no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019;

● atividades classificadas como Grupo II no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019; que já
são admitidas nas vias com permissividade específica de nível 1 das ADEs
Belvedere, Belvedere III, Pampulha, Cidade Jardim ou Santa Tereza, consideradas
compatíveis com o cotidiano da vizinhança;

● atividades classificadas como Grupo II no Anexo XIII da Lei nº 11.181, de 2019 que
sejam complementares e compatíveis com as atividades admitidas conforme os
itens anteriores.

As atividades admitidas pelo Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019 em via com permissividade
específica de nível I de determinada ADE, que apresentem maior grau de incômodo ou de
maior porte, ficam restritas àquela ADE.

Classificação 2:

Abrange um conjunto de atividades não residenciais, de uso cotidiano, que geram maior
incômodo urbano-ambiental em comparação com as atividades da  Classificação 1.

A Classificação 2 será admitida nas vias com Permissividade Específica 2 (PE-2) e
contempla:

● atividades da Classificação 1;

● atividades de Grupo II no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019, que já são admitidas nas
vias com permissividade específica de nível II das ADEs Belvedere, Belvedere III,
Pampulha, Cidade Jardim ou Santa Tereza, consideradas compatíveis com o
cotidiano da vizinhança;

● atividades classificadas como Grupo II no Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019 que
sejam complementares e compatíveis com atividades admitidas conforme os itens
anteriores.
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As atividades admitidas pelo Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019 em via com permissividade
específica de nível II de determinada ADE, que apresentem maior grau de incômodo ou de
maior porte, ficam restritas àquela ADE.

Classificação 3:

A Classificação 3 é restrita à Avenida Otacílio Negrão de Lima, na ADE Pampulha.
Contempla atividades que contribuem para o fortalecimento da vocação do local como
espaço de turismo, de lazer e de patrimônio cultural. Estas atividades podem estar
classificadas no Grupo I, Grupo II e Grupo III do Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019.

Ressalta-se que a diferenciação da Avenida Otacílio Negrão de Lima existe desde a
regulamentação da ADE Pampulha (Lei nº 9.037 de 14/01/2005).

Observações gerais:

1 - As propostas das Classificação 1 e Classificação 2 não contemplam as atividades
exercidas por microempreendedor individual (MEI) ou serviços de uso coletivo vinculados a
empreendimento públicos, não previstas na tabela, porém reclassificadas como grupo I -
conforme §3º do artigo 174 da Lei nº 11.181/2019. Ou seja, não prevê que atividades de
maior incômodo urbano-ambiental exercidas por MEI possam estar em PE-1 ou em PE-2.

2 - Nas ADEs Mangabeiras, Estoril, São Bento, Belvedere e Santa Lúcia as condições
previstas para o exercício das atividades serão mantidas também nas novas
permissividades (PE-1 e PE-2)

3 - Há ADEs que não possuem permissividade de via específica, por exemplo a ADE
Lagoinha e a ADE Estoril. Para estas não está proposta nenhuma alteração.

A título de esclarecimento, segue a regra geral da Lei nº 11.181/ 2019:

● vias preferencialmente residenciais - VR, nas quais são admitidas atividades de
baixo impacto urbanístico, predominantemente de apoio ao cotidiano da vizinhança,
classificadas como Grupo I e Grupo II;

● vias de caráter misto - VM, nas quais são admitidas atividades de médio impacto
urbanístico, predominantemente conviventes com o cotidiano da vizinhança, com
potencial de polarização de outras atividades econômicas, classificadas como Grupo
I, Grupo II e Grupo III;

● vias preferencialmente não residenciais - VNR, nas quais podem ser instaladas
todas as atividades admitidas no Município.
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PROPOSTA 2

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 (link)
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.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 2:

A Proposta 2 está diagramada na tabela Proposta de alteração de atividades nas ADEs
(link), que tem como base o Anexo XIII da Lei nº 11.181/2019 - Plano Diretor (link).

A proposta parte de uma discrepância existente entre a área dos imóveis e a área permitida
para atividades econômicas na ADE Santa Tereza. Porém, respeita a condição de haver um
corte de área mais restrito para essas atividades, buscando, desta forma, preservar
negócios de pequeno porte. A natureza das atividades que são permitidas em Santa Tereza
não mudam seu potencial de geração de impacto consideravelmente, mesmo que a área
utilizada seja aumentada de 150 m² para 300 m², sobretudo, as atividades localizadas em
vias de maior capacidade para absorvê-las.

A proposta visa dar maior possibilidade de atualizar a utilização do ambiente construído do
bairro, a partir da admissão de que a tipologia residencial predominante possa também
abrigar o uso misto ou não residencial. Essa metodologia é adotada em outros bairros com
preservação cultural em outros locais, do Brasil e do mundo, com características
semelhantes à Santa Tereza, que possuem vocação ligada à criatividade e à arte.

Usos de caráter cotidiano e os atraídos pelo próprio perfil dos moradores costumam fixar a
população no local e dar dinamicidade aos bairros históricos. Além disso, evitam a
substituição de imóveis por agregarem valor de uso e minorarem o valor de troca (de venda
para substituição). Esta acaba sendo uma técnica de proteção de imóveis tombados e,
principalmente, de imóveis originais do início da ocupação do bairro que não foram
tombados.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_PROPOSTA_VI%20CMPU_Altera%C3%A7%C3%A3o%20Atividades%20nas%20ADEs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/politica-urbana/2022/VICMPU_lei11181%20-%20Anexo%20XIII%20-%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20das%20Atividades.pdf
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PROPOSTA 3

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.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 3:

Para o quarteirão do Mercado de Santa Tereza, a proposta estabelece uma permissividade
de uso específica, com o objetivo de permitir que as atividades admitidas na ADE Santa
Tereza sejam permitidas no Mercado. Propõe, ainda, o acréscimo de atividades relativas à
própria vocação e à viabilidade do uso como mercado e como centro de entretenimento e
cultura.

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

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.
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 4:

Havendo a abertura da ADE Pampulha para outras atividades, as atividades associadas
não serão mais necessárias.

Trata-se de uma simplificação para o licenciamento dos serviços de alimentação, centros de
convenções e de centros culturais, além de conferir maior vitalidade destes pontos
comerciais e de entretenimento que poderão ter outras atividades permitidas na via onde
estão instalados ou vierem a se instalar.


