SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PARECER TÉCNICO
Belo Horizonte, 20 de Maio de 2022.
REF: SIGESP 55-047.779/22-25 - solicitação de Autorização para exercício de atividade do Grupo
III na R. Marzagânia, Bairro Granja de Freitas - Regional Leste
Requerente: CONSTRUTORA BARUCH EIRELI
1. Apresentação
Trata-se de proposta de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III, não admitida para Via
Específica, para o lote 002, quarteirão 136, zona fiscal 453, localizado na Rua Marzagânia, bairro
Granja de Freitas - para as atividades de Comércio varejista de combustíveis líquidos para veículos
automotores (CNAE 473180001 ) e de Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 473260000).

Elaboração: SUPLAN/PBH
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2. Análise
A rua Marzagânia é classificada como Via Coletora de Uso Preferencialmente Residencial - VR, e
portanto não admite as atividades de Posto de combustíveis e comércio de lubrificantes,
classificadas como grupo III pelo anexo XIII da Lei 11.181/19.

Foram considerados os dispositivos legais que regem a classificação das vias quanto à
permissividade de uso.
A Lei 11.181/2019, que institui o Plano Diretor Municipal, determina em seu Art. 176:
A localização dos usos não residenciais é disciplinada pela conjugação da
classificação de cada atividade, prevista no Anexo XIII desta lei, com a classificação
do logradouro público quanto à permissividade em relação à instalação de usos não
residenciais, da seguinte forma:
I - vias preferencialmente residenciais - VR, nas quais são admitidas atividades de
baixo impacto urbanístico, predominantemente de apoio ao cotidiano da vizinhança;
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;
III - vias preferencialmente não residenciais - VNR, nas quais podem ser instaladas
todas as atividades admitidas no Município.

De acordo com o Art. 174 da mesma lei,
Os usos não residenciais são classificados, de acordo com o potencial de geração
de incômodos atribuído a cada atividade, em:
I - grupo I - atividades compatíveis com o uso residencial, sem potencial de geração
de repercussões negativas e cuja instalação não está condicionada ao cumprimento
de medidas mitigadoras ou à limitação de área utilizada pelo empreendimento;
II - grupo II - atividades compatíveis com o uso residencial, com potencial de
geração de incômodos de pouca relevância, cuja instalação está condicionada ao
cumprimento de medidas mitigadoras ou à limitação de área utilizada pelo
empreendimento;
III - grupo III - atividades potencialmente causadoras de maior impacto urbanístico
ou ambiental e que, por sua natureza, têm potencial de geração de incômodos de
maior relevância, bem como de maior atração de veículos e pessoas;
IV - grupo IV - atividades com alto potencial de geração de incômodos, que geram
riscos à saúde ou ao conforto da população ou que sejam de difícil compatibilidade
com o funcionamento das atividades urbanas na maioria dos locais.
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O processo de atualização de classificações viárias quanto à permissividade de uso, bem como
permissão de exercício de atividade não Admitida em logradouro, mediante mérito e análise técnica,
é regido pelo Plano Diretor Municipal segundo os artigos transcritos a seguir:

Art. 83 - O Compur é o órgão municipal colegiado responsável pela discussão
pública de matérias de política urbana e tem as seguintes atribuições:
(...)
V - promover a atualização das classificações viárias quanto à permissividade em
relação à instalação de usos não residenciais e à função no sistema de circulação;
(...)
§ 2º - O Compur poderá autorizar o exercício de atividades classificadas no grupo III
do Anexo XIII desta lei que, ainda que não admitidas para via específica,
apresentem compatibilidade com a dinâmica urbana local, mediante parecer
favorável do órgão municipal responsável pela política de planejamento urbano, o
qual poderá estabelecer medidas mitigadoras e contrapartidas em decorrência dos
impactos ocasionados pela implantação e regularização do exercício da atividade.
A permissividade viária VR estabelecida no Plano Diretor não denota via exclusivamente
residencial, e sim preferencialmente residencial. Do ponto de vista técnico, é importante que se
avaliem as características físicas / geométricas, a ambiência e uso existente no entorno, o sistema
viário lindeiro e o potencial impacto na circulação de uma via ou trecho, para que se estabeleça
possibilidade técnica de permissão de exercício de atividade.
A R. Marzagânia atua como continuação de fluxo da Av. dos Andradas, que margeia o leito do
Ribeirão Arrudas, conectando-a ao município de Sabará, no limite Leste de Belo Horizonte. A via
também faz interseção com a R. da Olaria, que margeia e delimita o bairro Granja de Freitas no
sentido norte-sul.
Quanto às características físicas da via, observamos que o logradouro é estreito. Os trechos têm
larguras que variam entre 6.96m e 11.39m, aquém do desejável para garantir a compatibilidade com
a classificação viária de Coletora. Contudo, existe previsão de alargamento para a via, com largura
final prevista de 50m, através do instrumento de Recuo de Alinhamento.
O Recuo de Alinhamento é um parâmetro urbanístico especial que possibilita expansão estratégica
do sistema viário por parte do poder público. O recuo de alinhamento incide sobre a área frontal do
lote onde é previsto o futuro alargamento de uma via.
A previsão de alargamento denota que, no futuro, a via terá muito maior capacidade, configurando
conexão regional e intermunicipal mais robusta, tornando-a mais compatível com atividades
econômicas diversas.
A área não é densamente ocupada, contendo em sua maioria edificações de baixa altimetria. Além
de domicílios, observa-se ao nível da via a presença de estabelecimentos não-residenciais no
logradouro, configurando considerável atividade econômica local. O diagrama a seguir apresenta
endereços em que existem registros de atividade econômica, de acordo com as base de dados da
Secretaria da Fazenda:
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Elaboração: SUPLAN/PBH
O lote em questão apresenta área total de 3.067,00m², e o projeto apresentado para solicitar a
autorização de atividade de Grupo III indica que 70% (2.146,90m²) deverá corresponder a área
permeável em terreno natural, conforme solicitado por lei. O lote ainda possui 931,72m² de APP
hídrica e 412,77m² de área non aedificandi.
O croqui do empreendimento proposto apresenta porte reduzido, contando com apenas uma pista
de abastecimento, atendendo veículos leves. A morfologia do lote permite que seja possível projetar
uma ocupação favorável à mitigação do impacto na circulação, internalizando as manobras
necessárias e garantindo espaço adequado para a entrada e saída de veículos.
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3. Conclusão
Considerando as características que regem a decisão de alteração de permissividade de usos não
residenciais, entendemos que é possível que se admita o exercício das atividades do grupo III
requeridas no local, desde que se atendam a medidas específicas de redução do impacto na
circulação:
Deverá ser prevista área de acumulação de veículos interna ao lote, de modo a reduzir o
impacto na circulação causado por veículos que desejam acessar ou deixar o
empreendimento.
Os caminhões auto-tanque responsáveis pelo abastecimento do posto devem fazer todas
suas manobras internamente ao empreendimento, sendo vedado o uso da R. Marzagânia
para manobras de veículos pesados.
Dessa forma, considerando as atividades desempenhadas na via e as medidas de redução de
impacto, este parecer é favorável ao Exercício das Atividades de Grupo III requeridas, sendo
Comércio varejista de combustíveis líquidos para veículos automotores (CNAE 473180001 ) e de
Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 473260000), para a Rua Marzagânia nº 160 (L002 - Q
136 - ZF 453), no bairro Granja de Freitas.
Ressalvamos que o projeto do futuro empreendimento deverá atender a todos os parâmetros
urbanísticos presentes na legislação vigente, incluindo a faixa de recuo de alinhamento, quando do
processo de aprovação do projeto arquitetônico junto à Subsecretaria de Regulação Urbana.
É importante salientar que o presente parecer apenas levou em consideração aspectos urbanísticos
e de circulação. Outros aspectos de previsão de impacto devido às características ambientais
topográficas e hidrológicas relevantes do local serão avaliados durante o processo de licenciamento
ambiental, fundamental a esse tipo de atividade, especialmente devido à proximidade do leito do
Ribeirão Arrudas.

Atenciosamente,

Thiago Medeiros de Castro Silva – BM 102.803-9
Geógrafo
Diretoria de Políticas de Planejamento Urbano
De acordo,
Larissa de Souza Silva Lellis
Gerente Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana - GEPUR
Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU

_____________________________________________________________________________________
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Av. Álvares Cabral, n° 217 | 14º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30170-000
Tel.: (31)3246-0022 – suplan@pbh.gov.br

