
Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR   

PARECER DO RELATOR  

Análise de SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DO GRUPO III 

(ANEXO XIII DA LEI 11.181/19), NÃO ADMITIDA PARA A VIA ESPECÍFICA, localizado na R. 

Joaquim Nabuco, nº 186, Bairro Nova Suiça – Regional Oeste. Ref.: SIGESP 55-053.685-68 

MÉRITO 

O requerente apresentou proposta solicitando Autorização para Exercício de Atividade do 

Grupo III, não admitida para Via Específica, para o lote 001, quarteirão 031, zona fiscal 510, 

localizado na Rua Joaquim Nabuco, bairro Nova Suiça – para atividade de Serviços de 

Alimentação – Restaurantes e Similares (CNAE561120100). 

A Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) – Subsecretaria de Planejamento Urbano 

emitiu em 07 de junho deste ano parecer favorável à solicitação. 

Ao emitir meu parecer levei em consideração dispositivos da Lei 11.181/19 (Plano Diretor); da 

análise técnica da Subsecretaria Municipal de Planejamento Urbano (Suplan); e justificativa do 

requerente para autorização do funcionamento da atividade na Rua Joaquim Nabuco.   

As Ruas Joaquim Nabuco e Teodoro de Abreu são classificadas como Vias Locais de uso 

Preferencialmente Residencial - VR e, portanto, não admite as atividades de Restaurantes e 

similares, quando com área superior a 100,00 m² (cem metros quadrados), mas existe em seu 

entorno atividades comerciais, como escolas, bares, academias, drogarias, bares, 

supermercado, entre outros. 

De acordo com o requerente o restaurante está há onze anos na região e atende aos 

moradores do bairro, pequenas empresas, comerciantes e alunos de escolas e possui espaço 

para atender 80(oitenta) pessoas sentadas. O funcionamento ao público é restrito para o 

horário de almoço de onze da manhã às três horas da tarde; o quadro de funcionários é 

composto por sete pessoas; e a atividade não impacta o trânsito local, porque de acordo com 

o requerente os clientes não utilizam veículos para ir ao restaurante.   

Em sua análise, a Subsecretaria Municipal de Planejamento Urbano (Suplan) concluiu que o 

funcionamento do restaurante no local demandado, ainda que não admitido para a via, 

apresenta compatibilidade com a dinâmica urbana local. O órgão municipal responsável pela 

política de planejamento urbano poderá estabelecer medidas mitigadoras e contrapartidas em 

decorrência dos possíveis impactos ocasionados pela implantação e regularização do exercício 

da atividade. (§2° do art. 83 da Lei 11.181/19).   

CONCLUSÃO 

Com base na análise dos documentos disponibilizados e da legislação pertinente, sou 

FAVORÁVEL à autorização para exercício dessa atividade do grupo III, sendo Serviços de 

Alimentação – Restaurantes e Similares (CNAE 561120100), para a Rua Joaquim Nabuco, nº 

186 (L001 – Q031 – Z510), no Bairro Nova Suiça. 

Atenciosamente,  

Belo Horizonte, 27 de junho de 2022 

Margareth Ferraz Trindade 

Representante do Setor Popular 


