
PARECER TÉCNICO

Ref: Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III, não Admitida
para Via Específica, UNI-A EDUCAÇÃO LTDA, Rua Bom Sucesso, localizado no bairro
Carlos Prates, Regional Oeste - Processo: 31.00422167/2022-13

Introdução

Trata-se de solicitação de autorização para exercício de atividade do Grupo III, não
admitida para via Específica encaminhada ao Compur para análise, sendo a atividade de
Atividades veterinárias exercidas em clínicas ou  hospitais - Código CNAE 750010002.

Atualmente, o empreendimento denominado UNI-A Educação Ltda., localizado à Rua Bom
Sucesso, bairro Prado, Regional Oeste, atua em “Atividades veterinárias exercidas em clínicas
ou hospitais”. A atividade atualmente é exercida em área maior que 500m², sendo classificada
como Grupo III, e a via em questão é classificada como “via preferencialmente Residencial''.
Desse modo, a autorização para exercício de atividade do Grupo III, não admitida para via
Específica, deverá ser feita pelo Compur, nos termos do art. 83, §2° da Lei 11.181/19.

O empreendimento em questão é denominado Hospital Veterinário Carlos Prates, localizado na
Rua Bom Sucesso, 733, ocupando completamente os lotes 008 e 009 do quarteirão 077 e zona
fiscal 104, bairro Carlos Prates, Regional Oeste.

Figura 01:Localização do Empreendimento analisado
Fonte: Adaptado de BHMap, 2022



A Lei Municipal 11.181/19 define as condições básicas para a análise em tela::

Art. 83 - O Compur é o órgão municipal colegiado responsável pela discussão pública de
matérias de política urbana e tem as seguintes atribuições:
(...)
§ 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.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica às vias dotadas de permissividade de usos
específica, nos termos do Título IX desta lei.
(...)

Art. 174. Os usos não residenciais são classificados, de acordo com o potencial de geração de
incômodos atribuído a cada atividade, em:
(...)
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;
(...)

Art. 178. Os tipos de repercussões negativas, potencialmente gerados em função da
natureza das atividades, são os seguintes:

I - atração de alto número de veículos leves, identificada como item 1 no Anexo XIII desta lei;
II - atração de alto número de veículos pesados, identificada como item 2 no Anexo XIII desta
lei;
III - atração de alto número de pessoas, identificada como item 3 no Anexo XIII desta lei;
IV - geração de risco de segurança, identificada como item 4 no Anexo XIII desta lei;
V - geração de efluentes atmosféricos, identificada como item 5 no Anexo XIII desta lei;

VI - geração de efluentes líquidos especiais, identificada como item 6 no Anexo XIII desta
lei;

VII - geração de resíduos sólidos especiais e de saúde, identificada como item 7 no Anexo
XIII desta lei;

VIII - geração de radiações ionizantes ou não ionizantes, identificada como item 8 no Anexo
XIII desta lei;

IX - geração de ruídos e vibrações, identificada como item 9 no Anexo XIII desta lei.
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§ 1º As atividades potencialmente geradoras de repercussões negativas em função de seu exercício
ficam sujeitas à adoção das seguintes medidas mitigadoras, a partir de normatização, sem prejuízo
do cumprimento das normas ambientais, de posturas, sanitárias e outras pertinentes:

I - implantação de alternativa de controle de acesso de veículos à edificação, identificada como item
1 no Anexo XIII desta lei;
II - realização de medidas para viabilizar a carga e a descarga, identificada como item 2 no Anexo XIII
desta lei;
III - realização de medidas para viabilizar embarque e desembarque, identificada como item 3 no
Anexo XIII desta lei;
IV - realização de medidas para prevenção e combate a incêndio, identificada como item 4 no Anexo
XIII desta lei;
V - adoção de processo de umidificação, identificada como item 5 no Anexo XIII desta lei;
VI - adoção de sistema de controle de efluentes atmosféricos, identificada como item 6 no Anexo
XIII desta lei;

VII - adoção de sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo
produtivo da atividade, identificada como item 7 no Anexo XIII desta lei;

VIII - adoção de procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, identificada como item 8
no Anexo XIII desta lei;

IX - realização de medidas de controle dos níveis de emissões radiométricas, identificada como item
9 no Anexo XIII desta lei;

X - implantação de medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, observadas as normas
legais de construção, iluminação e ventilação, identificada como item 10 no Anexo XIII desta lei.

Análise

Em primeira análise, interessa observar a dinâmica urbana da via em questão conforme reza o
art. 83, § 2º da Lei 11.181/19.
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Figura 2: Classificação Viária Entorno Empreendimento analisado
Fonte: Adaptado de BHMap, 2022

Figura 3: Uso e Ocupação por lote 2020
Fonte: Adaptado de BHMap, 2022
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Figura 4: Zoneamento Atual
Fonte: Adaptado de BHMap, 2022

Figura 5: Vista Aérea Atual
Fonte: Adaptado de Google Maps, 2022
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Figura 6: Fachada Empreendimento
Fonte: Adaptado de Google Street View, 2022

Inicialmente, é importante observar que o empreendimento se localiza em um
quarteirão lindeiro à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, centralidade regional, via
arterial de grande movimento de veículos e que serve como articulação de entrada e
saída do bairro Carlos Prates. À medida que nos aproximamos desta Avenida, nota-se
o aumento de atividades não residenciais, grandes galpões e uma notável perda de
ambientação do interior do bairro Carlos Prates.

Em relação ao tráfego de veículos, o trecho em análise da Rua Bom Sucesso, mesmo
sendo uma via de pequeno porte, serve como saída do bairro funcionando em binário
com a Rua Santa Quitéria e Rua Monte Santo. Inclusive, a via é servida por algumas
linhas de ônibus que têm passagem por ali para alcançar a avenida abaixo.

O empreendimento em si, se caracteriza por ocupar o lote completamente, com
tipologia de galpão baixo, possuindo apenas 2 pavimentos. O primeiro pavimento conta
com a estrutura de atendimento, consultórios, enfermaria e centro cirúrgico da Clínica
Veterinária, além de área de funcionários e outra de depósito de resíduos. Este
primeiro pavimento também conta com um estacionamento de veículos, aparentemente
ara carga e descarga e funcionários.O segundo pavimento conta com 2 copas e mais
um depósito. O primeiro pavimento possui 587,21m², sendo 196,46m² da garagem. O
segundo pavimento possui apenas 50,22 m², totalizando 637,43m² de área utilizada.

O empreendedor descreve assim as atividades ali desenvolvidas: “ (...)
empreendimento tem como o avanço de políticas para saúde animal, principalmente
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com a implantação de projeto de Serviço Veterinário, que oferece serviços para
urgência e emergência, elevando o status do animal em sociedade e no seio familiar,
tem se que o atendimento e tratamento dos cães e gatos se traduz em medida de
proteção da saúde coletiva e prevenção de agravos, direta e indiretamente. Visando
ainda quanto a importância de estar presente na comunidade, vez que, atua como
agente controlador de zoonoses e bem estar animal. Assim o empreendimento no
citado município tem como objetivo, ofertar um serviço médico veterinário e ainda
ofertar empregabilidade  aos Munícipes do citado município.”

O empreendedor já possuía Alvará de Localização e Funcionamento para área de
500m², apresenta contrato para o tratamento dos resíduos sólidos especiais e AVCB
aprovado pelo Corpo de Bombeiros para 752,74m²

Parecer

Diante das informações apresentadas, conclui-se que o empreendimento em questão, apesar
de ter porte de Grupo III em via predominantemente residencial, já funciona atualmente em
harmonia com sua vizinhança, especialmente neste trecho da Rua Bom Sucesso. Dessa forma,
desde que o empreendimento atenda as medidas mitigadoras relativas aos efluentes líquidos
especiais, resíduos sólidos e controle de ruídos e vibrações exigidas na legislação municipal,
além das demais exigências específicas para o funcionamento do licenciamento para ALF, sou
favorável à autorização para exercício da atividade do Grupo III requerida, sendo Atividades
veterinárias exercidas em clínicas ou hospitais - CNAE 750010002, não admitida para este
trecho da Rua Bom Sucesso.

Cumpre esclarecer que a regularidade da edificação não é exigida para o exercício da
atividade, no entanto fica o proprietário/possuidor do imóvel sujeito às ações fiscalizatórias
caso a edificação não tenha certidão de baixa de construção.

Este é o parecer que submetemos à aprovação do Plenário do Conselho.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2022.

Ricardo Cordeiro e Costa
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Pesquisa e Análise Aplicada
Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN

De acordo,

Larissa de Souza Silva Lellis
Gerente Executiva do Conselho Municipal de Política Urbana – GEPUR
Secretaria Municipal de Política Urbana - SUPLAN
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