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PROPOSTAS GRUPO DE TRABALHO 3
Propostas Gerais para as ADEs1

DINÂMICA DO GRUPO DE TRABALHO 3

O Grupo de Trabalho 3 (GT-3) irá discutir as alterações gerais para a permissividade de
atividades econômicas nas Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs), nos termos do Art. 362 da
Lei nº 11.181/2019..

Os participantes do GT-3 deverão aprovar, rejeitar, apresentar propostas alternativas à
proposta originalmente construída 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-3 aponte restrição de alguma atividade, esta será listada
como recomendação, mas não comporá a proposta de alteração normativa.

PROPOSTA 1

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).

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 1:

A Proposta visa dar maior possibilidade de atualização dos usos permitidos no ambiente
construído, que foi reconhecido como bem cultural ou apontado como de interesse de
preservação, a partir da admissão de que a tipologia residencial predominante possa
também abrigar o uso misto ou não residencial. Se aprovada, permitirá dar maior gama de
apropriações também aos imóveis tombados de tipologia não residencial, ampliando, desta
forma, a viabilidade dos negócios nele instalados.

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



VI Conferência Municipal de Política Urbana

Os usos de caráter cotidiano e os específicos de cada região podem contribuir para fixar a
população no local e dar dinamicidade aos bairros. A melhor forma de preservar e valorizar
o patrimônio é garantir seu uso compatível com a realidade atual e de cada território,
justificando mais uma vez a proposta..

Ampliando a possibilidade dos usos regulares, as adaptações das casas, poderão ser
analisadas pelo órgão municipal responsável pela política de patrimônio cultural. Tal
possibilidade pode contribuir para a diminuição de obras clandestinas que descaracterizam
os bens culturais.

A Proposta 1 também trata da possibilidade de ter estacionamento como atividade
econômica nos imóveis tombados e de interesse de preservação, bem como em perímetros
das ADEs onde a atividade é vedada atualmente, mas com avaliação do órgão municipal
responsável pela política de patrimônio cultural. Nestes anos em que vigorou a proibição de
estacionamento em imóveis preservados por seu valor histórico, desde a aprovação do
novo Plano Diretor, percebeu-se que a medida nem sempre é adequada e pode haver uma
flexibilização desde que haja critérios específicos determinados pelo órgão municipal
responsável pela política de proteção cultural.

Preservar o bem imóvel de interesse coletivo nada tem a ver com se é uma empresa ou o
responsável pelo negócio principal opera o estacionamento que tem nele.

PROPOSTA 2

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.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 2:

A utilização dos mesmos critérios gerais para o direito de permanência nas ADEs
Pampulha, Cidade Jardim e Santa Tereza significa uma regra mais completa e condizente
com a adaptação dos imóveis e com a subutilização das edificações, principalmente porque
há também a abertura do direito de substituição nas ADEs - ver art. 179, de Lei nº 11.181,
de 2019.

Além de uma medida de gestão dos imóveis que abrigam atividades específicas e de
facilitação para que os edifícios das ADEs citadas não fiquem vagos, a regra passa a ser
mais fácil de aplicar com, por exemplo, a utilização dos mesmo critérios de comprovação da
existência das atividades quando havia lei que admitia sua instalação e seu funcionamento.
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A comprovação do direito de permanência aplicada para a cidade como um todo que se
pretende levar para as ADEs é a seguinte: a atividade pode comprovar o direito de
permanecer no local, se:

● possuir ALF emitido em data anterior à da publicação da lei que estabeleceu a
vedação;

● ser exercida por empresa regularmente constituída e comprovadamente instalada
em data anterior à da publicação da lei que estabeleceu a vedação;

● ser exercida em edificação não residencial, construída ou aprovada em data anterior
à da publicação da lei que estabeleceu a vedação;

● ser caracterizada como atividade agropecuária comprovadamente existente,
desenvolvida em áreas classificadas como zonas rurais até 27 de agosto de 1996.

Será utilizada também a mesma forma de se comprovar a existência de atividades que
estão no local há 10 anos ou mais, segunda possibilidade de aplicação do direito de
permanência - ver art. 180 da Lei nº 11.181, de 2019. Recobra-se que, o direito de
permanência na hipótese de comprovação da instalação contínua da atividade por 10 anos
no mesmo local é concedido após comprovação da compatibilidade da atividade com seu
entorno por estudo de impacto de vizinhança.

As edificações que abrigam atividades com direito de permanência nas ADEs Pampulha,
Cidade Jardim e Santa Tereza poderão ter adequações, ainda que sejam ampliações. Esta
alteração é importante porque, uma vez que as atividades são admitidas, não há motivo
para que permaneçam em edificações que não possam se atualizar. Como o coeficiente de
aproveitamento de tais ADEs é restrito e as edificações que abrigam os usos, obviamente,
são existentes, está se falando em acréscimos edilícios de pequena monta. Em algumas
situações nem será possível porque os prédios, tal como estão atualmente, já chegam ou
ultrapassam o coeficiente de aproveitamento máximo ou de centralidade da lei vigente.

Por último, a proposta insere o direito de substituição das atividades que tenham direito de
permanência para as ADEs Pampulha, Cidade Jardim e Santa Tereza. Significa que uma
atividade que tenha direito de permanência pode ser substituída por outra de mesma
tipologia. O Anexo XIII da Lei nº 11.181, de 2019 (link) dispõe a classificação de atividades
por tipologia e pode ser consultado para entendimento completo da proposta.

PROPOSTA 3

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.

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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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 3:

O setor ADE Residencial Central dentro da ADE Avenida do Contorno possui restrições ao
uso não residencial. Apesar de ser uma área com infraestrutura urbana bastante completa,
foi uma decisão desde 1996, com o primeiro Plano Diretor, manter alguns polígonos com
restrições às atividades comerciais e de prestação do serviço. Recobra-se, aliás, que ter
perímetros mais voltados à moradia dentro da região central já era conteúdo de normativas
anteriores ao primeiro Plano Diretor.

A restrição é justificada para que a função urbana da moradia esteja protegida na região
central, já que os usos não residenciais costumam ter um potencial de compra e de aluguel
de imóveis maior, e acabam por “expulsar” o uso residencial. Um centro urbano vibrante
demanda mistura de usos e a presença de moradias evita fenômenos negativos como a
perda de vitalidade do local quando o comércio fecha e o aumento da sensação de
insegurança nestes períodos. A moradia próxima ao local de trabalho, de consumo, de
diversão e de outras funções cotidianas acaba por encurtar deslocamentos e são conceitos
da cidade compacta e sustentável.

Dentro destes princípios, justifica-se a permanência de restrições ao uso não residencial
para o setor ADE Residencial Central dentro da ADE Avenida do Contorno. A interferência
de uma regra restritiva de atividades complementares às atividades de hotel e de
apart-hotel dentro de seu próprio prédio parece estranha, entretanto. Desta forma,
propõe-se que o empreendedor que se dedique à atividade de hotel ou apart-hotel disponha
atividades complementares de administração ou serviços de apoio onde for mais
conveniente às edificações.

PROPOSTA 4

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.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA PROPOSTA 4:

A lei, de uma forma geral, admite a extensão de usos, que é a possibilidade de haver
acesso de atividades permitidas em uma via de classificação mais abrangente em outra de
classificação mais restrita, mediante parecer do órgão de planejamento urbano. Isso
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possibilita que as atividades possam ter implantações mais interessantes no lote, com maior
extensão de fachada ativa, por exemplo, ou consigam organizar melhor suas entradas e
funções como a entrada e saída de produtos.

As atividades econômicas propostas para as vias de permissividade específica 1 e 2 (PE-1
e PE-2), são de baixíssima probabilidade de incomodidade urbano-ambiental. Dessa forma,
para que as atividades das vias de permissividade específica também possa ter esta
facilidade e instalação, está se propondo que as atividades admitidas nas vias classificadas
como PE-2, possam abrir para as vias classificadas como PE-1, mediante parecer que
ateste a compatibilidade desta flexibilização.


