
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              297ª REUNIÃO ORDINÁRIA . OUTUBRO . 2022   

Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

 Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

 

UNI-A Educação LTDA

Protocolo: 31.00422167/2022-13 
Interessado: Wilson Grassi Junior/ Neiva Lucia De Moura Dos Anjos

Item 3.6 - Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III, não Admitida para Via Específica
Relatoria: Hélcio Neves da Silva Jr



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              297ª REUNIÃO ORDINÁRIA . OUTUBRO . 2022   

Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

APRESENTAÇÃO

Trata-se de solicitação de 
autorização para exercício de 
atividade do Grupo III, não admitida 
para via Específica encaminhada ao 
Compur para análise, UNI-A 
EDUCAÇÃO LTDA, Rua Bom 
Sucesso, localizado no bairro Carlos 
Prates, Regional Oeste sendo a 
atividade de Atividades veterinárias 
exercidas em clínicas ou  hospitais - 
Código CNAE 750010002.

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

SOLICITAÇÃO
FOTO: (GOOGLE, 2022)
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ANÁLISE SUPLAN

Observa-se 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

Uso  e Ocupação 2020  (SUPLAN,2022)
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ANÁLISE SUPLAN

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.

Classificação Viária 2022  (SUPLAN,2022)
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ANÁLISE SUPLAN (cont.)

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.

VISTA AÉREA  (GOOGLE,2022)
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CONCLUSÃO

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


