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Solicitação de autorização para exercício de atividade do Grupo III 

 Solicitação de autorização para exercício de atividade 

do Grupo III, não admitida para via específica

Rua José de Patrocínio Pontes, nº 1355, anexo refeitório Oncomed, 

bairro Mangabeiras, Regional Centro-Sul.

Protocolo: SIGESP: 55-079.825/22-09  
Interessada: Fernando Benevides de Souza / Restaurante GR Serviços e 
Alimentação LTDA 

4.3
Relatoria: Esterlino Luciano Campos Medrado - Setor Empresarial
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Solicitação de autorização para exercício de atividade do Grupo III 

APRESENTAÇÃO

Elaboração: SUPLAN/PBH

Trata-se de solicitação de 
Autorização para Exercício de 
Atividade do Grupo III, não admitida 
para a via específica, para  
empreendimento localizado no 
interior do hospital Oncomed, situado 
na Avenida José de Patrocínio 
Pontes, nº 1355, bairro Mangabeiras 
- para a atividade de fornecimento de 
alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 
(CNAE 562010100).

Localização do hospital Oncomed no bairro Mangabeiras
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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.

LEGISLAÇÃO



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              295ª REUNIÃO ORDINÁRIA . AGOSTO . 2022   

Solicitação de autorização para exercício de atividade do Grupo III 

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: 

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.

LEGISLAÇÃO
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O Anexo XIV da Lei 11.181/19, por sua vez, estabelece a localização de usos por grupo e 
por classificação do logradouro público quanto à permissividade em relação à instalação 
de usos não residenciais da seguinte forma:

LEGISLAÇÃO
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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.

LEGISLAÇÃO
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A Avenida José de Patrocínio Pontes, no trecho da atividade pretendida, é classificada como Via 
Local de uso Preferencialmente Residencial - VR, e portanto não admite as atividades de 
fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, quando com área 
superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados) são classificadas como grupo III pelo Anexo 
XIII da Lei 11.181/19.

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.

SOLICITAÇÃO
FOTO: (GOOGLE, 2021)
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ANÁLISE SUPLAN
• O empreendimento fornece alimentos aos pacientes e funcionários do hospital Oncomed. 

• Iniciou suas atividades em 05 de maio de 2021 e possuía o Alvará de Localização e Funcionamento nº 
2021015102, com validade até 16/09/2021, data associada à validade alvará nº 2021008286, do 
hospital Oncomed. 

• O hospital ainda não havia concluído o Licenciamento Ambiental, e o alvará havia sido concedido em 
caráter provisório. 

• A licença ambiental de operação do hospital foi então emitida em 15/09/2021, sob o nº 0433/21, com 
validade até 15/09/2031. 

• O hospital está inserido na ADE da Serra do Curral, em área de Proteção Ambiental 1 – PA-1, e está 
em frente à ADE do Mangabeiras.
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ANÁLISE SUPLAN

• O empreendedor afirma que são produzidas 546 refeições/dia apenas para funcionários e 
pacientes do hospital;

• Portanto, os impactos decorrentes da movimentação de pessoas e veículos na via de menor 
permissividade advêm antes do funcionamento do hospital do que do restaurante. 

• A cozinha e o restaurante ocupam 678,00m² do segundo andar do hospital.

• Funciona por 24 horas, tem 48 funcionários que realizam o trajeto por transporte coletivo.
 
• Possui três fornecedores semanais, com veículo tipo caminhão.

• As operações de carga e descarga são realizadas internamente e duram entre 10 minutos e 
uma hora. 
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ANÁLISE SUPLAN

• A Avenida José do Patrocínio Pontes é uma via de mão dupla, com canteiro central e largura 
maior que quinze metros.

• Sua definição como VR se justifica pela ambiência e uso existente no entorno, que é quase 
exclusivamente residencial unifamiliar.

• O hospital Oncomed é o único empreendimento de grande porte na via, a qual possui 
características físicas capazes de comportar a movimentação decorrente do funcionamento 
dele.
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Considerando:
- O empreendimento está inserido em e associado a outro empreendimento de porte 
maior, que já possui licenciamento;
- Não há movimentação de pessoas além das que já estão no hospital;
- A movimentação de veículos de carga e descarga é pequena e não causa transtornos à 
via;

Entendemos que é possível que se admita no local o exercício da atividade do grupo 
III - CNAE 562010100 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
empresas

A SUPLAN se manifesta favoravelmente à concessão de Alvará de Localização e 
Funcionamento ao empreendimento em análise, sendo que o novo Alvará deverá ser 
emitido também associado à validade do novo Alvará do Hospital Oncomed. 

É o parecer, que submetemos à aprovação do Conselho.

CONCLUSÃO SUPLAN


