Mister Rock Bar Eireli
Matéria 4.3.2
Relatora: Edneia Aparecida de Souza – conselheira representante do setor popular

RELATÓRIO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - REIV

Mister Rock Bar Eireli

N° do Processo: 01-004.999/20-55
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Mister Rock Bar Eireli
BAIRRO PRADO – REGIONAL OESTE

Clube dos Oficiais da
Polícia militar de MG

Mister Rock

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
SUPLAN, 2020
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Mister Rock Bar Eireli
Atual / 2019

O TERRENO

Mister Rock
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - detalhe
SUPLAN, 2020
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Mister Rock Bar Eireli

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Fonte: Google Maps.
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Mister Rock Bar Eireli

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Enquadramento
Casa de shows

Atividades desenvolvidas:
Bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas;
Comércio varejista de artigos de
vestuário
e
acessórios;
Restaurantes e similares; Casa de
festas e eventos; Gestão de
espaços para artes cênicas,
espetáculos e outras atividades
artísticas.
Capacidade de público:

810 pessoas
Fonte: EIV do empreendimento.

Edificação:

Vagas de estacionamento:

- Área construída: 737,02 m²

Não há.

- Área Líquida total: 1.3335,44 m²
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Mister Rock Bar Eireli

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Horário de
funcionamento:
Sexta-feira a
domingo de 20:00h
às 05:00h
(esporadicamente
em outros horários)
Capacidade
máxima: 810

Vistas internas do empreendimento.
Fonte: EIV do empreendimento.
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Mister Rock Bar Eireli
CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
MOBILIDADE E TRÁFEGO
Descrição
De acordo com pesquisa apresentada no estudo, 62,7% dos participantes do evento utilizaram aplicativos de
transporte para se deslocar até o empreendimento, 24,4% se deslocaram através de automóvel particular, 4,6% foram
de metrô, 2,8% utilizaram o transporte coletivo por ônibus, 2% foram de motocicleta, 1,8% foram de carona e 1,4% se
deslocaram a pé.
Com o objetivo de desestimular ainda mais o uso do automóvel e incentivar o uso do transporte público ou carona, o
empreendedor deverá implementar Campanha Educativa com o tema “Álcool e Direção” para conscientizar os seus
clientes em relação aos riscos da direção sob o efeito de bebidas alcoólicas.
A movimentação de mercadorias acontece em uma frequência média de uma a duas vezes por semana, de segundafeira a sábado, no período diurno, quando não há movimentação de clientes no local. O estabelecimento conta com
amplo espaço interno para realização das operações de carga e descarga, onde são recebidos automóveis de
pequeno porte, como Fiorino ou Kombi. A gestão adequada das operações de carga e descarga deverá fazer parte da
cultura organizacional do empreendimento.

Condicionantes
1 - Implementar Campanha Educativa com o tema “Álcool e a Direção”.
2 - Agendar previamente os horários de entrega de mercadorias, de forma que não coincida com a entrada e a
saída de pedestres no local.
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Mister Rock Bar Eireli
CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
RELAÇÃO COM VIZINHANÇA
Descrição
Embora o laudo de avaliação de ruído indique que o
empreendimento produz pouca alteração do ruído na
vizinhança, para garantir permanência dessa situação o
empreendedor deverá adotar um plano de controle de poluição
sonora, a fim de acompanhar e ajustar de eventuais situações
potencialmente poluidoras e geradoras de incômodo à
vizinhança, em complemento às exigências da Lei Municipal
9.505/08.

Além disso, deverá ser implantado um canal de comunicação
para promover o contato direto da vizinhança imediatamente
afetada pelo empreendimento. O contato deve ser mantido
direto para garantir a solução de eventuais problemas advindos
da operação da atividade com a vizinhança onde ela ocorre.

Condicionantes
3 - Implantar Plano de Controle de Poluição Sonora.
4 - Implantar Canal de Comunicação do empreendimento.
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Mister Rock Bar Eireli
CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição
O empreendimento é considerado gerador de significativos volumes de resíduo sólido. Apresentou PGRSE,
o qual não foi aprovado pela SLU. Assim, o respectivo plano deverá ser aprovado e posteriormente
implantado.

Condicionantes
5 - Implantar PGRSE conforme aprovado pela SLU.
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Mister Rock Bar Eireli

REIV N⁰ 004.999/20
Impactos

N.

Movimentação
de pessoas e
veículos

1

Implementar Campanha Educativa com o tema “Álcool e a Direção”.

2

Agendar previamente os horários de entrega de mercadorias, de forma que não
coincida com a entrada e a saída de pedestres no local.

Impactos na
vizinhança

3

Implantar Plano de Controle de Poluição Sonora.

ver nota 2

4

Implantar Canal de Comunicação do empreendimento.

ver nota 3

5

Implantar PGRSE conforme aprovado pela SLU.

ver nota 4

Geração
adicional de
resíduos
sólidos

Condicionantes
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Mister Rock Bar Eireli
NOTAS
1- A Campanha Educativa com o tema “Álcool e Direção” deve ser desenvolvida com base em um diagnóstico do funcionamento atual do empreendimento, permitindo a
definição de objetivos e propostas que visem sensibilizar os clientes dos riscos da direção sob os efeitos de bebidas alcoólicas, incentivando o uso do transporte público e a
carona.
A aprovação do Planejamento de Campanha Educativa com o tema “Álcool e Direção” será realizada pela Gerência de Educação para Mobilidade da BHTRANS – GEDUC.
A implementação das propostas aprovadas pela BHTRANS deve contemplar a promoção da referida campanha de forma integrada ao funcionamento do empreendimento.
2-O Plano de Controle de Poluição Sonora deverá contemplar estratégias de monitoramento frequente da geração de ruídos do empreendimento e permitir o
acompanhamento e ajuste de eventuais situações potencialmente poluidoras e geradoras de incômodo à vizinhança, em complemento às exigências da Lei Municipal
9.505/08.
Em casos de constatação de poluição sonora, o empreendimento estará sujeito à imposição de outras medidas eficientes de controle, conforme estabelece o artigo 9º da
referida lei.
Tomar os devidos cuidados na equalização do som, a fim de evitar a propagação de ruídos de baixa frequência ou de sons com características impulsivas, susceptíveis de
causar ressonâncias no ambiente e/ou vibrações estruturais perceptíveis à vizinhança, para que sejam garantidos o sossego e bem estar públicos.
3- O objetivo dos canais de comunicação à vizinhança é promover o contato direto da vizinhança imediatamente afetada com fonte geradora de impacto urbanístico, ou seja,
o empreendimento, edificação, loja ou similar sujeito ao licenciamento urbanístico. O contato deve ser direto para garantir a solução de problemas advindos da operação da
atividade com a vizinhança onde ela ocorre.
Deve ser implantada sinalização composta de placas permanentes. Deve ser instalada no mínimo uma placa por testada do empreendimento; as placas devem estar
localizadas de tal forma que sejam visíveis e legíveis ao pedestre a partir do logradouro público.
As placas devem possuir área mínima de 0,5 m² (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensões lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem
estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nível da calçada onde a placa se localiza.
A placa deverá conter as seguintes informações, no mínimo:
Título: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS
01 Contato telefônico para a vizinhança
01 Contato de e-mail específico para atendimento à vizinhança
Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadão
A placa de comunicação não poderá ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitária; se o empreendimento for filial ou franquia, os contatos mínimos listados na
placa de comunicação devem garantir o contato direto da vizinhança com a unidade licenciada; o atendimento à vizinhança deve ser um serviço separado do serviço de
atendimento ao cliente do estabelecimento; é facultado ao empreendimento inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicação; no caso de ausência ou
ilegibilidade da placa de comunicação ou ainda inexistência do serviço de comunicação de vizinhança, o ALF do empreendimento será cassado.
4 - O PGRSE deverá ser corrigido conforme o segundo parecer de pendências da SLU, datado de 11/02/2020, aprovado e posteriormente implantado.
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