
VI Conferência Municipal de Política Urbana

PROPOSTAS GRUPO DE TRABALHO 2
Definição da classificação das vias das ADEs quanto à permissividade de usos1

DINÂMICA DO GRUPO DE TRABALHO 2

O Grupo de Trabalho 2 (GT-2) irá discutir as propostas de alteração da classificação das
vias quanto à permissividade de usos nas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) Belvedere,
Belvedere III, Buritis, Cidade Jardim, Mangabeiras, Pampulha, Santa Tereza, Santa Lúcia e
São Bento, nos termos do Art. 362 da Lei nº 11.181/2019.

Pode-se dividir as propostas apresentadas para este grupo em duas partes:

A primeira parte (propostas 1 a 8) tem como referência as propostas do Grupo de Trabalho
1 (GT-1), que contemplam algumas alterações e simplificações no conjunto de atividades
econômicas permitidas para cada ADE.

A segunda parte (propostas 9 a 16) abrange a alteração da permissividade viária em
trechos de vias nas ADEs Santa Tereza e Pampulha. As propostas de alteração são
apresentadas de acordo com as características atuais das vias e com vistas a potencializar
e melhorar a dinâmica local.

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-2 aponte restrição de alguma atividade, esta será listada
como recomendação, mas não comporá a proposta de alteração normativa.

Contextualização geral das propostas 1 a 8

Este conjunto de propostas complementa e toma como referência a(s) proposta(s) do GT-1,

que contempla algumas alterações e simplificações no conjunto de atividades econômicas

permitidas para cada ADE, de acordo com o princípio estabelecido no artigo 362 do Plano

Diretor.

Para melhor compreensão do conteúdo da proposta e de modo a facilitar a dinâmica de

discussão, as alterações serão apresentadas por ADE, separadamente.

1 Conforme Anexo I - do Regimento da VI Conferência Municipal de Política Urbana - publicada no
DOM em 13/09/2022
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Além disso, para as ADEs Buritis e Santa Lúcia, que atualmente apresentam vias

exclusivamente residenciais, propõe-se demarcá-las como vias com permissividade

específica (PE-1), possibilitando a presença de comércio e serviço do uso cotidiano das

pessoas.

Para o entendimento completo das propostas, sugere-se a leitura das propostas do GT-1.

PROPOSTA 1 

ADEs Belvedere e Belvedere III

Nestas ADEs, conforme a Lei nº 11.181/2019 (Plano Diretor), as vias apresentam
Permissividade Específica Belvedere (PEB), sendo: PEB-I, PEB-II e PEB-III.

Atualmente é admitida a instalação de atividades não residenciais incluídas na coluna
“Admitida em PEB-I” do Anexo XIII do Plano Diretor em todas as vias da ADE Belvedere e
Belvedere III. As atividades indicadas na coluna “Admitida em PEB-II” podem ser instaladas
nas vias classificadas como PEB-II e, nas vias classificadas como PEB-III, são admitidos os
usos dos grupos I a III.

Propõe-se que nas vias classificadas como PEB-I poderão ser admitidas as mesmas
atividades incluídas na coluna Permissividade Específica-1 (PE-1), conforme planilha
apresentada no GT-1 (link). Nas vias e quadra classificadas como PEB-II poderão ser
admitidas as atividades incluídas na coluna Permissividade Específica-2 (PE-2). E as vias
classificadas como PEB-III não terão alteração, mantendo admitidos os grupos I a III.

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
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ADE Belvedere e Belvedere-III - proposta de alteração da classificação das vias quanto à
permissividade de usos
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PROPOSTA 2

ADE Buritis

Nesta ADE, as vias não apresentam permissividade específica.

Atualmente, a ADE divide-se em dois setores: setor 1 - residencial unifamiliar e setor 2 -
residencial multifamiliar e não residencial.

A proposta, para esta ADE, é admitir as atividades indicadas como PE-1 no atual setor
residencial unifamiliar, localizado na região sul da área.

ADE Buritis - proposta de alteração da classificação das vias
quanto à permissividade de usos
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PROPOSTA 3

ADE Cidade Jardim

Nesta ADE, conforme o Plano Diretor, as vias apresentam Permissividade Específica
Cidade Jardim (PECJ): PECJ-I, PECJ-II e PECJ-III;

Na ADE Cidade Jardim, a instalação de usos não residenciais é disciplinada pela
conjugação da classificação das vias incluída no Anexo VII do Plano Diretor (lei 11.181/19),
com as listagens constantes do Anexo XIII da mesma lei. A proposta é alterar as vias de
PECJ-I e PECJ-II para PE-1 e PE-2, conforme classificação geral e lista de atividades
previstas, apresentadas no GT-1.

Para as vias classificadas como PECJ-III, não há proposta de alteração. Continuarão
admitidos os usos não residenciais classificados por grupos I a III, conforme Anexo XIII do
Plano Diretor.

ADE Cidade Jardim- proposta de alteração da classificação das vias
quanto à permissividade de usos
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PROPOSTA 4

ADE Mangabeiras

Nesta ADE, conforme o Plano Diretor, as vias apresentam Permissividade Específica
Mangabeiras (PEM), sendo: PEM-I e PEM-II.

Atualmente, somente é admitida a instalação de usos não residenciais nas vias
classificadas como PEM-II.

Propõe-se que as vias atualmente classificadas como PEM-I passem a ser classificadas
como PE-1, conforme classificação geral e lista de atividades previstas, apresentadas no
GT-1.

Para as vias classificadas como PEM-II, não há proposta de alteração, as atividades
permitidas permanecem as mesmas: grupos I e II, conforme definição do Anexo XIII do
Plano Diretor.

ADE Mangabeiras - proposta de alteração da classificação das vias quanto à permissividade de usos
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PROPOSTA 5

ADE Pampulha

Nesta ADE, conforme o Plano Diretor, as vias apresentam Permissividade Específica
Pampulha (PEP), sendo: PEP-I, PEP-II, PEP-III, PEP-IV e PEP-V.

Na ADE Pampulha, a instalação de usos não residenciais é disciplinada pela conjugação da
classificação das vias incluída no Anexo VII do Plano Diretor com as listagens constantes
do Anexo XIII da mesma lei. Além disso, nas vias classificadas como PEP IV, são admitidos
os usos não residenciais classificados pelo Anexo XIII do Plano Diretor, dos grupos I a III. E
para as vias classificadas como PEP V, são admitidos os usos não residenciais, dos grupos
I a IV.

Propõe-se alterar as vias da seguinte forma:

● As vias PEP-I passam a ser PE-1; as vias PEP-II passam a ser PE-2, conforme lista
de atividades previstas, apresentadas no GT-1.

● A Avenida Otacílio Negrão de Lima, classificada atualmente como PEP-III,
mantém lista de atividades específica, que foi atualizada de forma a ampliar as
atividades não residenciais ali permitidas, observada a vocação para o turismo e o
lazer, bem como o patrimônio cultural da Pampulha.

Com relação às vias classificadas como PEP-IV e PEP-V, não há proposta de alteração das
atividades permitidas, que são aquelas permitidas nas vias de caráter misto (VM), grupos I a
III, e vias preferencialmente não residenciais (VNR), grupos I a IV.
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ADE Pampulha - proposta de alteração da classificação das vias quanto à permissividade de usos

Para esta ADE, de forma a contribuir com os objetivos da Conferência, alinhada com os
preceitos do artigo 362 do Plano Diretor, propõe-se também a alteração de alguns trechos
viários que serão apresentados mais à frente, nas propostas 10 a 16.
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PROPOSTA 6

ADE Santa Lúcia

Nesta ADE, as vias não apresentam permissividade específica.

Atualmente somente é admitida a instalação de usos não residenciais nos lotes lindeiros à
Avenida Raja Gabáglia, desde que o acesso ocorra exclusivamente por essa via.

A proposta para esta ADE é admitir as atividades indicadas como PE-1 em todas as demais
vias. Para a Avenida Raja Gabaglia, não há alteração.

ADE Santa Lúcia - proposta de alteração da classificação das vias quanto à permissividade de usos
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PROPOSTA 7

ADE São Bento

Nesta ADE, conforme o Plano Diretor, as vias apresentam Permissividade Específica São
Bento (Pesb), sendo: Pesb-I, Pesb-II e Pesb-III.

Atualmente, é admitida a instalação de usos não residenciais, dos grupos I e II, conforme
Anexo XIII do Plano Diretor, nas vias classificadas como Pesb-II, em edificações horizontais
ou em edificações construídas ou aprovadas até a data de publicação do Plano Diretor,
agosto de 2019. Admite-se também atividades dos grupos I a III, nas vias classificadas
como Pesb-III, desde que o acesso ocorra exclusivamente pela via assim classificada.

Propõe-se que as vias classificadas como Pesb-I passem a ser classificadas como PE-1,
conforme a lista de atividades previstas, apresentadas no GT-1. Para as vias classificadas
como Pesb-II, não há proposta de alteração e as atividades permitidas permanecem as
mesmas (grupos I e II, conforme definição do Anexo XIII do Plano Diretor). Não há, também,
alteração de atividades para a via Pesb-III.

ADE São Bento - proposta de alteração da classificação das vias quanto à permissividade de usos
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PROPOSTA 8

ADE Santa Tereza

Nesta ADE, conforme o Plano Diretor, as vias apresentam Permissividade Específica Santa
Tereza (Pesat), sendo: Pesat-I, Pesat-II e Pesat-III.

Na ADE Santa Tereza, a instalação de usos não residenciais é disciplinada pela conjugação
da classificação das vias incluída no Anexo VII do Plano Diretor com as listagens
constantes do Anexo XIII da mesma lei, para as vias classificadas como Pesat-I e Pesat-II.
Para as vias classificadas como Pesat-III, são admitidos os usos não residenciais
classificados nos grupos I a III, conforme Anexo XIII do Plano Diretor.

A proposta é que as vias Pesat-I passem a ser PE-1; as vias Pesat-II passem a ser PE-2,
ambos os casos seguindo a lista de atividades apresentadas no GT-1, e seus respectivos
limites de área. Com relação a via Pesat-III, não há proposta de alteração.

ADE Santa Tereza - proposta de alteração para a classificação das vias quanto à permissividade de
usos

Para esta ADE também há sugestão de alterações em trechos específicos de algumas vias,
indicadas  na proposta 9, apresentada mais à frente.
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DAS PROPOSTAS 1 a 8

As propostas 1 a 8, apresentadas acima, têm como objetivo simplificar e padronizar a
classificação das vias das diversas ADEs de acordo com as terminologias das
permissividade de uso. Estas propostas também sugerem ampliação de alguns usos, mas
somente aqueles identificados como compatíveis com a dinâmica e características do
território de cada ADE, com o uso cotidiano das pessoas e com vistas ao incentivo da
economia criativa e preservação cultural, quando couber.

PROPOSTA 9

ADE SANTA TEREZA

A proposta, para a ADE Santa Tereza, consiste na uniformização da permissividade
específica da Rua Salinas como PE-2. Não foram constatadas características urbanísticas
que justificassem a diferenciação de alguns trechos da via, motivo pelo qual está sendo
proposta esta uniformização.

ADE Santa Tereza - Trechos propostos para alteração na Rua Salinas

Segue a identificação dos trechos:

● Rua Salinas, entre os trechos das vias Buenópolis, Esmaltina e Itacolomito;
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Adamina e Formosa;
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Norita e Tenente Durval;
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Theresa Moreira Ferreira e Capitão

Bragança.

ADE Santa Tereza - Proposta de alteração para a classificação das vias quanto à permissividade de
usos e Rua Salinas
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Segue a identificação dos trechos:

● Rua Salinas, entre os trechos das vias Buenópolis, Esmaltina e Itacolomito;
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Adamina e Formosa (R. Bauxita);
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Norita e Tenente Durval (Pça Cel J. Persilva);
● Rua Salinas, entre os trechos das vias Theresa Moreira Ferreira e Capitão

Bragança.
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ADE Santa Tereza - Trechos com proposta de  alteração para a classificação das vias quanto à
permissividade de usos da Rua Salinas
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 9 

Os trechos indicados acima apresentam características urbanísticas similares aos demais
trechos. Assim, propõe-se a unificação de toda a rua Salinas como PE-2, de forma a
garantir a uniformidade de tratamento a todos os lotes voltados para ela.

Contextualização geral das propostas 10 a 16

ADE PAMPULHA

As propostas apresentadas para a ADE Pampulha levaram em consideração as
características físicas das vias, a relação destes trechos com o entorno imediato da
ADE, bem como pela importante função de articulação viária que já exerce no
território.

ADE Pampulha - Demonstração dos trechos conforme proposta de alteração das permissividades de
vias na ADE Pampulha
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PROPOSTA 10

Alteração da Permissividade Específica (atual Pep-II) da Av. Professor Clóvis Salgado e
Av. Heráclito de Miranda - entre os trechos das vias Otacílio Negrão de Lima e Andorra
e limite da ADE - para permissividade de via onde são admitidos grupos I a III.

Alterações propostas para a permissividade do trecho indicado - Av. Professor Clóvis
Salgado e Heráclito Mourão de Miranda

JUSTIFICATIVA:

Os trechos propostos estão próximos ao limite da ADE Pampulha. A continuidade destas
vias, fora dos limites da ADE, possui permissividade mista e são classificadas como vias
arteriais. Tecnicamente entende-se que estes trechos possuem caráter potencial para a
ampliação das atividades permitidas. Desta forma, propõe-se que sejam admitidas
atividades do grupo I a III, conforme classificação do Anexo XIII do Plano Diretor.
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PROPOSTA 11

Alteração da permissividade específica (atual Pep-I) da Praça Alfredo Camaratti, entre Av.
Presidente Carlos Luz e R. Expedicionário Mário Alves de Oliveira, para PE-2. E
trecho da Av. Presidente Carlos Luz (atual Pep-I) para permissividade de via onde são
admitidos grupos I a III.

Alterações propostas para a permissividade do trecho indicado - Av. Pres. Carlos Luz e
Alfredo Camarati

JUSTIFICATIVA:

Estas alterações estão sendo propostas no quarteirão onde está situado o Centro Esportivo
Universitário da UFMG e entorno, no qual já se observa a presença prioritária de atividades
não residenciais.
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PROPOSTA 12

Alteração da permissividade específica (atual Pep-I) da Rua Expedicionário Paulo de
Oliveira, entre as vias Expedicionário Benvindo Belém de Lima e Expedicionário Nilo
Morais Pinheiro, para PE-2.

Alteração proposta para a permissividade do trecho indicado - Rua Expedicionário Paulo de Oliveira

JUSTIFICATIVA:
A Rua Expedicionário Paulo de Oliveira é continuação da Avenida Dom Orione, já
classificada como PE-2. A alteração deste trecho visa uniformizar as condições do entorno.
Além disso, possui características semelhantes e compatíveis para a ampliação das
atividades não residenciais a serem exercidas no local.
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PROPOSTA 13

Alteração da Permissividade Específica (atual Pep-II) da Avenida Santa Rosa, entre a
Avenida Otacílio Negrão de Lima e Rua Henrique Cabral para permissividade de via
onde são admitidos grupos I a III.

Alteração proposta para a permissividade do trecho indicado - Avenida Santa Rosa

JUSTIFICATIVA:
A avenida Santa Rosa possui uma importante função de articulação entre as avenidas
Otacílio Negrão de Lima e Antônio Carlos. Possui características físicas propícias, com uma
caixa de via de aproximadamente 25 metros e canteiro central. No local, já se observa a
presença de alguns usos não residenciais. A intenção é potencializar as condições e
características desta via.
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PROPOSTA 14

Alteração da Permissividade Específica (atual Pep-I) da Rua Henrique Cabral, entre a
Avenida Santa Rosa e Maestro Francisco Flores, para PE-2.

Alteração proposta para a permissividade do trecho indicado - Rua Henrique Cabral

JUSTIFICATIVA:
Esta proposta está associada à anterior de maneira complementar e de forma a aproveitar
as potencialidades e características da infraestrutura. A continuidade desta via, que está
fora da ADE Pampulha,  já está demarcada como via de caráter misto.2

2 As vias de caráter misto (VM), são aquelas nas quais são admitidas atividades de médio impacto
urbanístico, predominantemente conviventes com o cotidiano da vizinhança, com potencial de
polarização de outras atividades econômicas; (Inciso II do art. 176 da Lei 11.181/19)
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PROPOSTA 15

Alteração da Permissividade Específica (atual Pep-I) da Rua das Canárias, entre Avenida
Dom Pedro I e Rua do Mel, e o quarteirão da própria Rua do Mel, para permissividade
de via onde são admitidos grupos I a III.

Alteração proposta para a permissividade do trecho indicado - Rua das Canárias

JUSTIFICATIVA:

Estas vias fazem parte de uma importante articulação entre a Avenida Dom Pedro I e a
Avenida Portugal. A proposta de alteração visa ampliar a gama de atividades permitidas
neste local, que já se configura predominantemente como não residencial.
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PROPOSTA 16

Alteração da Permissividade Específica (atual Pep-I) da Rua das Canárias, entre Rua
Levindo Ignácio Ribeiro e Avenida Guarapari, para PE-2. E também a alteração da
Permissividade Específica (atual Pep-I) da Avenida Guarapari, entre Rua das Canárias e
Avenida Portugal, para permissividade de via onde são admitidos grupos I a III.

Alteração proposta para a permissividade do trecho indicado - Rua das Canárias e Avenida
Guarapari

JUSTIFICATIVA:

A avenida Guarapari configura-se como um importante eixo de mobilidade no bairro Santa
Amélia. Ressalta-se que este quarteirão da avenida é o único incluído na ADE Pampulha.
Além disso, a continuação da via já é classificada com permissividade mista. Desta forma,
entende-se que esta alteração poderá proporcionar condições semelhantes na mesma via e
também potencializar a articulação com a avenida Portugal.


