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PARECER TÉCNICO

Ref.: Análise de solicitação de autorização para exercício de atividades classificadas no grupo
III do Anexo XIII da Lei Municipal 11.181/19, nos termos do §2º do art. 83 da mesma lei.

Empreendimento: GR Serviços e Alimentação LTDA

Localização: Rua José de Patrocínio Pontes, nº 1355, anexo refeitório Oncomed, bairro

Mangabeiras, Regional Centro-Sul.

Protocolo Sigesp: 55-079.825/22-09

Responsável Legal: Fernando Benevides de Souza

Responsável Técnica: Luana Savini Eloy

Introdução e Argumentação

Este relatório técnico destina-se a registrar a análise de empreendimento de fornecimento de

alimentos preparados preponderantemente para empresas, implantado no interior do hospital

Oncomed, cujo acesso se dá por via onde a atividade não é permitida. Conforme do §2º do art. 83 da

Lei Municipal 11.181/19,

“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.”

Considerações e Análise

Trata-se empreendimento que fornece alimentos aos pacientes e funcionários do hospital

Oncomed Centro de Prevenção e Tratamento de doenças Neoplasicas LTDA. 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.



Figura 01: Zoneamento no Hospital Oncomed.

Fonte: SUPLAN, 2022

O empreendedor afirma que sua atividade “assemelha-se à atividade de Cantinas, na medida

em que são produzidas apenas 546 refeições/dia”, apenas para funcionários e pacientes do hospital.

Constata-se assim que 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.

Ressalta-se ainda que, embora a Avenida José do Patrocínio Pontes seja classificada como

via local e residencial, é uma via de mão dupla, com canteiro central e largura maior que quinze

metros. O hospital Oncomed é o único empreendimento de grande porte na via, a qual possui

características físicas capazes de comportar a movimentação decorrente dele.
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Figura 02: Vista da Avenida José de Patrocínio Pontes, em frente ao acesso do hospital.

Fonte: Google Street View, imagem de outubro de 2021.

Conclusão:

A SUPLAN se manifesta favoravelmente à concessão de Alvará de Localização e Funcionamento ao

empreendimento em análise, 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;

O novo Alvará deverá ser emitido também associado à validade do novo Alvará do hospital

Oncomed.

É o parecer, que submetemos a aprovação do Conselho.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2022

Rafael Ribeiro de Faria
Engenheiro ambiental
Diretoria de Análises de Licenciamentos Urbanísticos Especiais - DALU
Subsecretaria de Planejamento Urbano

De acordo,

Larissa de Souza Silva Lellis
Gerente Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana - GEPUR
Subsecretaria de Planejamento Urbano
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